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Förord

doktorsavhandlingen har gjorts i etapper. Professor Heikki Yli -

kangas väckte mitt intresse för ämnet. Föga anade jag då jag inledde un der -

sökningen att den dömde mig till ett lika långt arbete som ett modernt livs-

tidsstraff är. Jag tilldelades hösten 1994 ett stipendium i Ylikangas projekt

Finlands brottshistoria. Ödet ville annat. Min man fick jobb i New York.

Jag hittade i The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints databas i Utah

rättshandlingar från 1700-talets Finland och läste glupskt konceptproto-

koll vid Family History Center i Plainview på Long Island. Efter återkom-

sten till Finland i oktober 1997 knöts jag för tre månader till Akademi -

professor Heikki Ylikangas nya projekt The History of Criminality in Fin -

land 1550–1850. Därefter var finansieringen osäker. Jag blev istället gene-

ralsekreterare på Svenska Kvinno förbundet i januari 1998. Flera år av 

fascinerande kvinnopolitik och feministiskt gräsrotsarbete följde med det

jobbet. Frågeställningarna i forskningsarbetet fick en annan inriktning

under en ny forskningsperiod i Ylikangas projekt 2000–2001. Hösten 2003

lämnade jag Kvinnoförbundet och blev våren 2004 forskare i fil.dr. Kirsi

Warpulas akademiprojekt Transgressing Gender Norms and the Nature of

Family 1500–2000. Manuskriptet började ta form. Delar av det dryftades

på professor Markku Kuismas doktorandseminarium i Fin lands och

Skandi naviens historia, andra textavsnitt på Kristina institutets doktorand-

seminarium under professor Kirsi Saarikangas.

Jag har många att tacka, inte minst de förenämnda projekt- och semi-

narieledarna, projektkolleger och seminariedeltagare samt finansiärerna

Finlands Akademi, Svenska Litteratursällskapet (Ragnar, Ester, Rolf och

Margareta Bergboms fond samt Ingrid, Margit och Henrik Höijers dona-

tionsfond) och Helsingfors universitet. Utan min envishet och docent
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Anu Koskivirtas tålmodiga handledning hade manuskriptet aldrig blivit

klart för förhandsgranskning. Tack till förhandsgranskarna docenterna

Jonas Liliequist och Jari Eilola för er rättframma och rättvisa kritik.

Projektkollegan fil.mag. och jur.stud. Miia Nurminens noggranna läs-

ning av de sista textversionerna och forskarkollegan vid Svenska

Litteratursällskapet fil.dr. och agr.forst.dr. Lena Huldéns ifrågasättande

av både text och resultat finslipade resonemanget. Fil.dr. Henrika

Tandefelt granskade slutligen språket så att det blev läsbart också för

andra än finländare. Jag är äntligen fri.

Till Tomi, Ida-Lotta och Ellen           

Forsby 16.8.2009

Mona Rautelin
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1 Okänd engelsk översättning av Lipidus originaltext: Mundus plenus est veritatibus, quili-
bet illas possidere credit, plurimi illis turgent, sed sane eas semper urgent. Unam Tu elige,
aut talem quae aliis Error videtur, nec plurimorum partes defende; ubi enim plurimi con-
sentiunt, ibi verus Error est, aut erronea veritas. Ferenc 1711–1726, s. 427. Texten skrevs
av den tyska läkaren och filosofiprofessorn Michael Albertis (1682–1757) i en av hans stu-
denters för tiden så vanliga Album Amicorum. Alberti författade Västeuropas första rätts-
medicinska verk Systema jurisprudentiae medico–legalis i Leipzig 1725–1747 med texter
om bl.a. bevis på barnamordsbrott. Den svenska rättslärde David Nehrman hänvisade till
denne Alberti i sina texter om barnamordsbrottet. Nehrman 1759, § 15, s. 5, § 48–49, s.
91–92. 

1. Forskningsuppgift 

The world is full of truths; whoever believes to possess them, usually only flaunts them,
while chasing them. Choose one, even if it seems erroneous to others; and do not choose
with the many: because in what the multitude agree, that is the true error, or the erro-
neous truth.

Michael Alberti, Magdeburg, 28.7.1714q

1.1. Inledning

I kvällningen den 17 januari 1754 lagade gifta bonden Matts Abrahamsson en
boddörr till ett av uthusen på sin hemgård, Hataja skattehemman i Limingo
socken. Tjänstefolket förundrade sig över husbondens tilltag i vinterkylan, så
det var uppenbarligen inget större fel på dörren. Vad tjänstefolket inte visste
var att han stod där för se till att de inte gick in i boden intill, där hans gifta
piga, soldathustrun Margareta Säisä, samtidigt i ensamhet höll på att föda
deras gemensamma, oäkta barn. 

Barnet föddes på efternatten. Pigan lade barnet på ett på förhand avta-
lat ställe. Meningen var att barnet inte skulle överleva sitt första dygn i livet.
Men varken mordet eller döljandet av brottet gick som planerat. Några pigor
hann höra barnet skrika, även om de hindrades av husbonden att undersöka
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saken närmare. I panik över att horsbrottet skulle komma i dagen tog han livet
av barnet med ett tillhygge som var lätt att dölja, en spik som han tryckte in
bakom barnets öra. Därefter kvävde han för säkerhets skull barnet och sänkte
liket i en vak. Barnaföderskan åtalades två månader senare för barnamords-
brottet, när liket flöt upp vid islossningen. Ingen vågade genast misstänklig-
göra husbonden för brottet, trots att pigorna genast förstod vad de hade
bevittnat.w

Husbönder som hade gjort sig skyldiga till barnamord var sällsynta i fin-

ska rättssalar under 1700-talet. Det berodde inte på att det var en helt

ovanlig företeelse. Sådana barnamordsbrott var helt enkelt lättast att

dölja, särskilt om en person med hög social position, likt husbonden ovan,

var inblandad. Det mord mannen gjort sig skyldig till kan därför endast

delvis ha gått att ingripa mot och straffa. Faderns delaktighet i brottet

kunde lätt försvinna ur siktet under rättegången också av den anledning-

en att lagen automatiskt såg barnets mor som huvudskyldig. Lagen Om

barnamord löd i Missgärningsbalken (MB) kapitel 16: § 1 i 1734 års lag: 

”Kona, som af oloflig beblandelse warder hafwande, och thet ej uppenbarar förr
födslen, söker enslighet wid sielfwa födslen, och therefter lägger fostret å lönn;
hon skal halshuggas och i båle brännas, ehwade hon föregifwer fostret wara
dödt födt, eller ej fullgångit. Warder thet genast framskaffadt, och pröfwes thet
ej fullgångit wara, eller finnes ej något wåldsamt tekn ther å; tå straffes modren
med ris, fängelse, eller arbete: plichte ock thertil för lägersmålet.” r

Barnamordsbrottet avvek från andra brott mot liv i flera avseenden. 

– 12 –

2 Nr 46. Se Register över barnamordsbrott i Finland 1702–1807. Ett barnamordsbrottsre-
gister med numrerade fall och källorna till den har gjorts upp för att underlätta notappa-
raten. Vid hänvisning anges endast fallets nummer i noten, såvida det inte är frågan om
ett citat eller utdrag ur en viss källa som då anges exakt. Rättsfall som exemplifierar argu-
mentationen är indragna och skrivna med font 10, trots att de inte behöver vara citat.
Direkta citat anges med citationstecken. Ifall hela den indragna texten är ett citat anges
detta i noten.

3 Antingen; vare sig. SAOL 2006, s. 190.
4 1734 års lag. Lund 1984, s. 137.



5 Bergenlöv 2002, s. 240–243, 256–257, 259–260.

Offret var alltid ett nyfött utomäktenskapligt (oäkta) barn och miss -

dådaren föderskan. Lagen innehöll även en ovanligt specificerad brottsbe-

skrivning och ett annorlunda processförfarande, åtminstone åren

1655–1779. En barnamörderska var skyldig, tills hon bevisades oskyldig.

Med 1734 års lag infördes ytterligare en ovanligt nyanserad straffvärde-

ring. Barnamordsbrott skulle, från det lagen trädde i kraft 1736, graderas

i fem olika allvarlighetsgrader. Det allvarligaste brottet var belagt med

dödsstraff, det lindrigaste med böter. Till skillnad från andra mord och

dråp behövde ingen ha sett själva gärningen begås. Brottet kunde straffas

om vittnen intygade att de hade bevittnat en sekvens av indicier på att

kvinnan försökte dölja barnets tillblivelse, födelse och död. För lagen spe-

lade det inte heller någon roll om kvinnan nekade att hon hade begått själ-

va mordet, såvida hon erkände döljandet av sitt havandeskap, sin förloss-

ning och barnet. Hennes egen skuld förändrades i princip inte även om

hon utpekade någon annan som medskyldig eller rentav huvudskyldig.t 

Delaktighet i barnamordsbrott var inte helt ovanligt, särskilt den del-

aktighet som handlade om försummelser att hjälpa föderskan. När en

ogift mor i Rengo år 1782 och en annan ogift mor i Sagu år 1784 kom att

föda sina oäkta barn i sätesbjudning på vägen från den egna boningsstu-

gan till husbondfolkets, var mödrarnas syfte inte att dräpa barnen. De

blev på varsitt håll och på samma sätt barnamörderskor av en händelse,

för att de på tok för sent sökte sin husmors hjälp vid förlossningen. I

panik över att bli dömda som barnamörderskor, gömde dessa båda

kvinnor undan de dödfödda barnens lik i skogen, i hopp om att undgå

upptäckt. De misstog sig grovt. Husbondfolket angav i båda fallen genast

pigan och uppgav att de hade vetat om att hon var gravid, men inte kun-

nat ana att hon skulle begå ett barnamordsbrott. Detta påstående var ett

försvar mot gällande delaktighetslagstiftning, men visade sig vara onö-

digt. Husfolkets kontrollförsummelser intresserade domarna föga under

– 13 –
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6 Nr 134, 142. Kunglig Majestäts förordning angående ändringar uti allmänna lagens stad-
gande i åtskilliga rum 20.1.1779, R. G. Modée 1783, s. 587–588.

7 Til hovrätterna angående theras straf, som äre antingen Rådsbane til en eller annan miss-
gierning, eller å något annat sätt ther til wållande, eller ock wetta af någon missgierning,
men then nedertysta och ingen uppenbara, jämväl giöra sig af någon missgierning å ett
eller annat sätt delachtige. Stockholm den 29.7.1698. Schmedeman 1706, s. 1501. 

rättegångarna. Domarna var inriktade på att fälla barnamörderskorna. Så

var fallet, trots att dessa barnamordsbrott straffades enligt en ny barna-

mordslag från 1779, som till skillnad från den gamla lagen krävde klara

materiella bevis på barnamörderskans brottslighet och dessutom hennes

erkännande.y Husfolkets försummelser att hindra brottet var allt sedan

den kungliga stadgan om […] Rådbane till en och annan missgärning […]

från 1698 straffbart som en lindrigare grad av delaktighetsbrott. Skyldig

till det allvarligaste delaktighetsbrottet var:

”then som i så måtto råder, hielper eller befordrar någon ogiärning, ware sig
Mord, Dråp eller annat, at samma gierning therigenom är timad och förord-
sakad, han bör plichta therföre lika med Ogiärningsmannen sielf.”u

Straffbar delaktighet av lindrigare grad var att en person hade anat att

brottet kunde komma att ske, men ändå inte försökt hindra det. Teg per-

sonen om det hon visste om brottsförloppet eller hjälpte hon till att dölja

det efteråt, samt om hon på något annat odefinierat sätt kom att bidra

till det, var hon i större eller mindre mån medskyldig. Dessa delaktig-

hetsbrott straffades med fängelse, gatlopp, risslitande eller böter, allt

efter omständigheterna. 

Delaktighetslagstiftningen, som blev överförd till missgärnings -

balken i 1734 års lag och Kunglig Majestäts Förbud emot Barnamord och

Delaktighet deruti från 1750, lämnade ett stort rättsligt spelrum för vad

som definierades som medskyldighet. De delaktiga var dessutom, i mot-

sats till barnamörderskorna, oskyldiga tills bevisat skyldiga. Med stöd av

ett erkännande och minst två ojäviga vittnen som sett den delaktigas

skuld fastställdes ansvarsgraden av domaren. Den stora skillnaden mellan

– 14 –



8 Om delaktighet i missgärningar MB 61: § 1–4 i 1734 års lag. Plakatet om barnamord och
delaktighet däri 12.7.1750 framöver benämnt delaktighetsplakatet. Modée, del V 1756, f.
2955. Se närmare kap. 3.2. och 7.5.

9 Se 1.4. där tidsperioden definieras närmare. Om barnamordspaniken och dess verklighets-
grund se kap. 7.4.

10 Pohjola-Vilkuna 1995b, s. 5. I Finland registrerades 0,50–0,63/ 100 000 barnamordsbrott
(10–13 brott/ år) i dödsorsaksstatistiken åren 1749–1801 och nästan 1,5 gånger fler i rätts-
statistiken, se närmare kap. 7.4. På 1870-talet registrerades 5,5/100 000, medan 0,1/ 100
000 registrerades år 1969 och 3,2/ 100 000 år 1990. Åren 2000–2004 begicks endast 0–2
barnamordsbrott per år, mellan 1980 och 2000 begicks 50 barnamord, i modern tid kallat
barnadråp. Wilhelm Lagus 1851, s. 16; Veli Verkko 1949, s. 40; Ervasti 1995, s. 80;
Putkonen & Collander 2006, s. 1582–1583. Putkonen, Weizmann–Henelius, Collander,
Santtila & Eronen 2007, s. 16.

barnamordsbrottets och delaktighetsbrottets rättsprocess kunde, om

domaren inte var uppmärksam, leda till orättvisa.i Rättsfallen som inle-

der denna undersökning visar att den delaktigas skuld tenderade bli

osynliggjord av att barnamörderskans brottslighet var så lätt att bevisa

och straffa. Även vittnesmålen om barnamörderskans skuld, som huvud-

sakligen undersöktes, medverkade till detta. Det kan således ha existerat

ett gap mellan den agrara verkligheten och rättens möjligheter att under-

söka brotten och straffa de skyldiga rättvist. Det är just detta gap – den

dolda historien, om man så vill – som belyses i undersökningen. 

Tidsperioden är 1700-talet, århundradet då barnamordsdebatten

gick het i hela Europa. Under denna tidsperiod intensifierades myndig-

heternas kamp mot barnamorden. Delaktighet och kontrollförsum-

melser blev vid sidan av barnamörderskornas brottslighet ett växande

kriminalpolitiskt problem som i svenska riket föranledde lagstiftningsåt-

gärder kring seklets mitt. Men brottet gick inte att stävja med hot om

hårda straff för försummad kontroll av barnamörderskor.o

Barnamordsbrott sker även i modern tid, om än i långt färre antal än

förr. Dels är utomäktenskapliga förbindelser inte längre straffbara, dels

är inte utomäktenskapliga barn stigmatiserade. Ändå sker brottet och ter

sig på det sätt som det sker som oföränderligt, oberoende av samhälls-

och tidsvillkor.qp

– 15 –
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11 T.ex. Lintzer Schwartz & Isser 2001, s. 703–718; Putkonen, Weizmann–Henelius,
Collander, Santtila & Eronen 2007, s. 21–22.

12 Jfr Rebel 1993, s. 15–16, 20 som kritiserar modern barnamordsforskning för att margina-
lisera och feminisera brottet och dess kontext istället för att studera brottet i relation till
den kultur där det begicks.

Det finns också medicinska aspekter bakom barnamordsbrotten som

gör att brottet förekommer även idag. Röster har på senare år höjts för en

mera rättvis rättsprocess mot kvinnor som har föranlett sina nyfödda

barns död. Kontrollförsummelser spelar nämligen i modern tid en stor

roll i att barn sätter livet i en ensam förlossning och sedan göms undan.qq

1.2. Begrepp och perspektiv

Den dolda historien kan svårligen studeras utifrån frågeställningen var-

för barnamörderskorna mördade sina barn. Frågan ställd på detta sätt

tenderar nämligen att naturliggöra barnamörderskans uppsåtlighet med

följden att man upprepar att barnamordslagen utgick ifrån att den ogifta

kvinnan aktivt och planerat dräpte sitt barn, medan brottets bredare

sociala sammanhang förbigås. Den frågan har dock dominerat barna-

mordsforskningen.qw Istället för att fråga ”varför”, frågar jag hur dessa

kvinnor blev mörderskor inom en viss parrelation och i ett visst hushåll,

samt hur de framställdes som mörderskor vid tingen och i de högre rätts-

instanserna. Fokus ligger på brottets agrarkulturella kontext under det

maximalt nio månader långa brottsförloppet och ställs mot 1700-talets

kulturella föreställningar, tabun och kontrollsystem. 

För att undvika att bli styrd av barnamordslagens syn på kvinnornas

skuld och brott, har jag valt att studera brottet utifrån ett före-och-efter-

mordet-perspektiv. Vikt fästs vid det som skedde innan brottet var ett

fak tum och vad som under rättegången påstods ha skett (en efterhands-

konstruktion). Verkställd social kontroll ställs i relation till rättens tolk-
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13 Med agrarkultur avses här vardaglig livssfär för befolkningen som levde på landsbygden.
Agrarkulturen genomsyrades av sociala skiljelinjer i förhållande till jordägande, familje-
former (en eller flerfamiljehushåll) och utkomst (fast jordbruk i ett bysamhälle, svedje-
bruksområde, kustbefolkning). Jfr Löfström 1999, s. 13.

ningsföreträde till hur det skedda och sagda skulle ses, tolkas och straffas

i en rättskontext, där lagen utgick från att barnamörderskan var den enda

som vanligen ljög. Med hjälp av agrarkulturella normer gällande barna-

mordsbrottets centrala bevisföringspunkter blottläggs gränserna mellan

vita lögner och sanningsenlig bekännelse, uppsåtlig delaktighet och

olyckliga omständigheter som slutade i ett spädbarns död.qe

Avståndet mellan de rådande föreställningarna och den sociala kon-

text som brottet skedde i kan blottlägga de kulturbundna faktorerna som

underbyggde och förebyggde brottet i 1700-talets agrarsamhälle i

Finland. Hur såg dessa faktorer ut, och var de kända av lagstiftare, rätts-

eliten d.v.s. domarna vid den högsta domsrätten samt tings- och hov-

rättsdomare? Var brottet oftast ett planerat mord eller ett okontrollerbart

skeende som bara berörde vissa lägrade kvinnor och i så fall vilka och var-

för? Var delaktighet vanligare och allvarligare än rättegångarna ger sken

av? Vad berodde en eventuell kontrollförsummelse på? Och sist men inte

minst, hur förmådde rättsväsendet begripliggöra det skedda och beakta

orsakerna i straffutmätningarna och lagstiftningsarbetet? Kan de straff

som fälldes förklara varför de kriminalpolitiska åtgärderna slog så fel? 

Frågeställningen kan besvaras endast utifrån ett brett forskningsper-

spektiv. Hela fenomenet måste studeras: såväl det kvinnligt kodade bar-

namordsbrottet som det könsneutrala delaktighetsbrottet. Det centrala

begreppet är barnamördande, till skillnad från barnamord som förekom-

mer i lagen och hade ett viktigt av skräck ningspolitiskt syfte. Med

begreppet barnamördande skildras brottet som en process i vilken också

andra aktörer än modern var involverade. Det löser också upp lagstad-

gade gränser mellan två olika och samtidigt relaterade brott, allstå mor-

det begånget av modern och andras delaktighet. Begreppet synliggör
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14 Kalela 2000, s. 171.

dessutom att det primärt är handlingen (själva görandet under hela

brottsförloppet) som är mål för studien. De ideologiska ambitionerna

bakom barnamordslagstiftningen tjänar närmast som ett medel för att

förstå kriminalpolitiken och dess återverkningar i agrarsamhället där de

flesta barnamordsbrotten begicks. Begreppet barnamordsbrott och

delaktighetsbrott används primärt om själva brottet och straffen som fäll-

des i relation till gällande lagstiftning. 

Undersökningens fokus, mötet mellan barnamördandets rättsteori

och sociala praktik, innebär att brottet studeras ur ett perspektiv som

problematiserar gränsen mellan dessa två dimensioner, istället för att dra

upp gränsen efter lagen och rättens möjligheter att binda de skyldiga vid

sitt respektive brott. Däri ligger två stora utmaningar. Det gäller att å ena

sidan hålla isär barnamords- och delaktighetsbrottets från varandra i lag

och rätt avvikande utrednings- och skuldvärderingssystem. Den andra

utmaningen är att sammanföra barnamörderskans och de delaktigas

skuld till en helhet som blottlägger de ”verkliga” sociala skeendena som

låg bakom brottet/brotten. Rättens möjligheter (begränsningar) att

beakta de olika faktorerna på tinget och i överrätten (hovrätt, justitiere-

vision och kung) utifrån reglerna för hur brotten undersöktes och straf-

fades i relation till varandra, blottlägger delar av barnamordsbrottets his-

toria som inte kunde/fick beaktas av domstolen, men som ändå hade haft

betydelse för att brottet skedde. Detta ger ny information som inte tidi-

gare har beaktats i barnamordsforskningen.

Historikern är en tolk mellan det förflutna och nutiden. Det förflut-

na är en främmande kultur, medan nutiden är ständigt närvarande i tolk-

ningen av källorna. Intresset riktas här mot hur 1700-talets människor

använde sig av de kulturella resurser och kunskaper de hade tillgång till

och hur de tolkade och (om)arrangerade sin värld och sina liv inför och

efter barnamordsbrottet.qr Med hjälp av betydelsebärande symboler och
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15 Nehrman 1759, kap. I, § 3, s. 2: ”[…] domhavande och flere, som med dessa ärenders 
skiötsel, undersökning och avslutande hafva at sysla, måste utleta sanningen, noga skär-
skåda vad skett är, pröfva Lagens rätta grund och mening, samt häri efter inräta sine 
giöremål”. Calonius 1808–1812, s. 76: ”Sanningens kraft är större än någon kan tro […]
ty lögnen är mångfaldig och sanningen aldrig mer än en”.

16 Jfr Smart 1989, s. 10–11.
17 Tidsaxeln kunde vara kortare än det. Det tog tid för barnamörderskan att inse att hon var

gravid och för ögonvittnen att förstå att så var fallet.
18 Jackson 1996b, s. 110–129.

återberättade handlingar framställde de inblandade och vittnena brotts-

förloppet i rättsalen som ”sanningen”. Den för forskaren nåbara san-

ningen om barnamördandet förhandlades också fram av domaren som

förväntades följa regeln om att ”utleta sanningen”, i förvissningen om att

det som hade hänt gick att utreda och straffa rättvist.qt Rätten represen-

terade ändå bara en judiciell sanning. Denna sanning utgick från lagen

som avgjorde hur ärendet undersöktes och vad som fick ges mening för

att fälla domen.qy Barna mörderskan återberättade för sin del sin sanning,

med lindring av straffet för ögonen, precis som eventuella andra perso-

ner som befarade åtal för delaktighet eller försummelse att hindra brot-

tet. Det går således inte att rekonstruera någon allmängiltig sanning om

barnamördandet i 1700-talets Finland. Det som ligger inom räckhåll för

denna studie är att undersöka konflikten mellan de olika sanningsper-

spektiven och vilka sanningar som kom att ges tolkningsföreträde och

varför.

Barnamordsbrottet var ett exceptionellt brott i lagboken. Det sträck-

te sig över nio månader, från det barnet blev till i en utomäktenskaplig

förbindelse tills mordet slutligen begicks.qu Det innebar att handlingar

inte behövde vara kriminella när de utfördes, men blev det med facit i

hand för att barnet dog.qiDen konflikt som uppstod – en konflikt mellan

barnamörderskans bekännelse, vittnens berättelser och rättens möjlighe-

ter att utreda vad som hade skett, samt det som enligt barnamords- och

delaktighetslagstiftningen borde ha gjorts för att undvika brottet – visar

att barnamordslagen faktiskt osynliggjorde delar av barnamördandets

– 19 –

forskningsuppgift



19 Jfr Ginzburg 1993, s. 10–35. Se närmare 1.5. 
20 McDonagh 2003, s. 1–13. Jfr Trexler 1973, s. 98; Rebel 1993, s. 15; Kristeva 1982, s.

64–65; Barnamördandet kan ses som synonymt med det ”abjekta” som samtidigt fascine-
rar, väcker avsky och aktiverar en lust till motstånd och förträngning av ett historiskt
fenomen. Jfr Pohjola-Vilkuna 1995b, s. 5; Pohjola-Vilkuna 1995c, s. 113, 124–125; Om
moderna mentala föreställningar om barnamördande inom familjen se t.ex. psykoanalyti-
kern Dorothy Bloch 1974, s. 5–31; Kritik av det goda moderskapets axiom i historien t.ex.
Badinter 1987, s. 150–180.

sociala kontext. I framställningen synliggörs detta genom att studera

lagens och rättens gränser i samtliga huvudkapitel. Vissa upprepningar

om hur lagarna var tänkta att fungera och verkade i praktiken har inte

helt kunnat undvikas. Ansatsen är socialhistoriskt förankrad och har

vissa drag av historisk fenomenologi. Fokus riktas mot exceptionella bar-

namordsbrotts mikrohistoria i en källkontext där lagen tenderade att

styra uppfattningen om brottet. Detta som ett tillvägagångssätt att öka

kunskapen om barnamördande som agrarkulturellt fenomen i 1700-

talets Finland.qo

1.3. Barnamordsbrottets orsaker 

Teorier med döda vinklar 
Barnamördandet är ett historiskt fenomen som berör samhället på ett

djupare plan än enbart som kvinnligt brottsligt beteende och dess straff-

påföljder. Det präglar hela kulturen som förhåller sig påtagligt ambiva-

lent till fenomenet och helst inte vill veta av det.wp Barna mördandet är

kanske därför svårt att studera på subjektsnivå, men lättare att granska

och förklara på strukturnivå. 

Barnamordsbrottet kom länge att studeras just på strukturnivå av

rätts-, social- och familjehistoriker samt historiskt inriktade antropolo-

ger på jakt efter övergripande kausala förklaringar till fenomenet. Forsk -

ningen intog ett komparations- och frekvensperspektiv och ställde bar-
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21 T.ex. Wilhelm Lagus 1851; Herman Antell, IV, 1895; Edward Westermarck 1932; Veli
Verkko 1949; Erik Anners 1965; Peter C. Hoffer och N.E.H. Hull 1981; J. A. Sharpe
1984; J. M. Beattie 1986, s. 112–124; Mary Ellen Wright 1987, s. 13–32; Eino Jutikkala
1987; Kaijus Ervasti 1994; Jeffrey S. Richter 1998, s. 511–551.

22 Lövkrona 1999, s. 153; Bergenlöv 2004, s. 423; Schulte 1984, s. 77–102; Nielsen 1982,
s.190–203; Ahlbeck-Rehn 2006, s. 205–212.

23 Bergenlöv 2004, s. 244. Skammens betydelser har i regel underordnats ekonomiska och
sociala faktorer.

24 T.ex. Sven Erkkiläs socialmedicinska artikel om moderna barnamörderskor från 1968, s.
235–251 och Oiva Elos doktorsavhandling i rättsmedicin från 1939 ”Kasuistische Beiträge
zur Frage der Priviligierungsgründe beim Kindsmord” som omfattar 415 barnamordsbrott
1888–1934. Elo utgår från ett kausalitetsperspektiv och ger psykopatologiska förklaringar
till barnamörderskornas handlingar.

25 Ulbricht 1988, s. 114–115. Jfr Bergenlöv 2004, s. 422; Lövkrona 1999, s. 132; Wrightson
1982, s. 7. Se närmare om barnamordsbrottets vanlighet och allvarlighet i 1700-talets
Finland i kap. 7.4.

namördandet i relation till i första hand andelen sedlighetsbrott och

oäkta barn. Strukturnivån har ändå inte kunnat förklara barnamördan-

det på djupet. Slutsatserna har tenderat att stanna på en spekulativ

nivå.wq Barnamörderskorna har i huvudsak positionerats som offer för ett

personrelaterat, kyrkligt och samhälleligt förtryck, medan orsakerna har

sökts i sociala, ekonomiska och psykosociala förhållanden.ww Förkla ring -

arna är också relativt likartade i hela Västeuropa, även om olika beting-

elser har fått olika betoning. Eva Bergenlöv (2004) har med rätta hävdat

att förklaringarna genomgående ”rör sig […] om en väv av skam, van -

ära, social stigmatisering och fattigdom”.we

Detta synsätt dominerar också forskningen om barnamordsbrotten i

Finland. Brottet har setts som barnamörderskans individuella gärning,

för en del forskare dock på gränsen till ett vansinnesdåd.wr Det patriar-

kala samhällets strukturförtryck var ändå bara en potentiell referensram.

Förtrycket drabbade samtliga fattiga utomäktenskapligt gravida

kvinnor.wt Det är en öppen fråga varför så få ogifta mödrar blev barna-

mörderskor i ett samhälle som såg ogifta mödrar som en anomali och

stigmatiserade deras oäkta barn. 
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26 Andelen oäkta barn i relation till inom äktenskapet födda barn var 1749–1757 i hela riket
1:45. I de finska länen föddes färre oäkta barn än i Sverige 1754–1773: Åbo och
Björneborgs län 1:58, Nyland och Tavastehus län 1:47, Kymmene och Savolax län 1:62 och
Österbotten län 1:132. Verkko 1949, s. 40–42.

27 Liknande tankegångar har framförts i kombination med ekonomisk och social utsatthet
av Björnfot och Sjöberg 1980, s. 320–337; Taussi Sjöberg 1982, s. 149–152; Taussi Sjöberg
1994, s. 67; Taussi Sjöberg 1986, s. 100–108; Tollefsen 1994. Den norska forskningen är
enig om korrelationen mellan oäkta barn och barnamördande. Hansen 1991, s. 153;
Tollefsen 1994, s. 105; Holden Hoff 1996, s. 82–83 konstaterar att ju fler oäkta barn som
föddes i Kristiansund i Norge 1742–1801, desto sällsyntare var barnamordsbrotten. 

28 T.ex. Keskisarja 2006 (tidelag); Koskivirta 2001 (brott mot liv); Koskelainen 2001
(stöld); 

29 Jaakkola 1984, s. 287–288, 295–297; Turpeinen 1981a, s. 19. Jfr motsvarande slutsatser
om tyska förhållanden 1882–1914 hos Richter 1998, s. 531. Kritiken mot Verkkos teori har
närmast utgått från att dödsorsaksstatistiken är en så opålitlig källa. Leijavuori 1980;
Hyvönen 1989; Huumarkangas 1995. Se närmare kap. 7.4.

Kriminologen Veli Verkko har framlagt teorin om att sexualmoralen

var avgörande för både barnamördandet och brottsrepressionen. Han

påpekade 1949 att barnamördandet var dubbelt så vanligt i Österbotten

under åren 1749–1810 jämfört med andra delar av Finland, trots att ande-

len barn födda utom äktenskapet var lägst där.wyHans slutsats blev att ju

strängare sexualmoralen var i ett område, desto fler var barnamordsbrot-

ten.wu Verkkos studie antyder att såväl den formella som den informella

sociala kontrollen fungerade och att man angav barnamörderskor med

hårdare hand i 1700-talets Finland än i Sverige, trots att många andra

brott såsom stöld, våld och tidelag inte angreps i samma utsträckning i

Finland som på annat håll i riket.wi

Verkkos omdiskuterade teori har präglat den finländska barna-

mordsforskningen, men enligt befolkningshistorikern Oiva Turpeinen

korrelerade andelen oäkta barn inte med andelen barnamordsbrott i det

förmoderna Finland.wo Rättshistorikern Kaijus Ervasti har visat att de

flesta barnamordsbrotten under 1800-talet i själva verket begicks i områ-

den med många utomäktenskapliga födslar. Han har utifrån detta feno-

men antytt en teori som kunde kallas ”tillfället gör förbrytaren”. För -

hållandena verkar ha varit desamma redan under sent 1700-tal.ep
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30 Ervasti 1994, s. 76–78; Rautelin 1997, s. 208. Jfr Johansson 2006, s. 83–84, 90–91, som
funnit att många barnamord, hög illegitimitet och hög spädbarnsdödlighet samverkade i
tidigt industrialiserade bygder i 1800-talets norra Sverige, bygder som präglades av stor
social rörlighet, tidig sekularisering, låg social kontroll och nya framväxande sociala pro-
blem.

31 Se t.ex. Johansson 2006, s. 76–91 om norra Sverige 1830–1870. ”[O]lika orter framstår
som olika drabbade under olika perioder”, citat s. 87.

32 Nygård 1994, s. 98–99. Se närmare kap. 2.3.
33 Richter 1998, s. 532–534, 545, 549.
34 Ylikangas 1976, s. 173, 176.
35 Jfr Malcolmsson 1985, s. 191–192; Wrightson 1982, s. 7–8; Lövkrona 1999, s. 206–207;

Nurminen 2006, s. 46.

Helt oförklarliga statistiska variationerna har påvisats i barnamords-

brottens förekomst på regional nivå, när kontrollsystem, andelen oäkta

barn och barnamördande har studerats i relation till varandra.eq Barna -

mördandet korrelerade inte heller med kvinnors självmord. Eftersom kvin-

nors självmordsbenägenhet dock korrelerade med hög andel utom -

äktenskapligt födda barn, kan barnamördande under förmodern tid ha

varit ett s.k. suicidalmord, där mordet begicks i hopp om att bli straffad

med döden.ew Det saknas forskning om ståndssamhällets rättsväsende

accepterade sådana tankegångar i barnamordsbrotten. 

Inte heller befolkningstillväxt eller ekonomiska förhållanden i ett

lokalsamhälle har entydigt kunna förklara förekomsten av barnamords-

brott. Brottet korrelerade enligt tyska studier med befolkningstillväxten

i områden med låg ekonomisk tillväxt under 1800-talet.ee I Sydöster -

botten var förhållandet det motsatta under sent 1700-tal och tidigt 1800-

tal. Där löste befolkningstillväxten upp gamla beprövade mönster för

sedlighetskontroll, vilket i kombination med försämrade utkomstmöjlig-

heter ökade andelen oäkta barn och minskade barnamördandet.er

En problematisering av hur barnamördandet uppstod ur sexualmo-

ralen och stigmatiseringen av ogifta mödrar tenderar att sluta i försök att

förklara brottet som en kvinnas subjektiva val att bli ogift mor eller mör-

derska. Detta val har ändå inte gått att uttömmande förklara.et Snarare
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36 Ulbricht 1990, s. 171–173; Ulbricht 1997, s. 234–247; Ulbricht 1988, s. 113. Jfr Johansson
2006, s. 180; Fuchs 1992. 

37 Bergenlöv 2004, s. 421; Ervasti 1997, s. 133–137; Telste 1993, s. 214–217; Tollefsen 1994, s
101–104. 

38 10 åtalade i 89 barnamordsbrott i 1700-talets Danmark. Nielsen 1980, s. 3: 59–66;
Nielsen 1982, s. 102–109. 7 åtalade i 95 barnamordsbrott i 1700-talets norra England.
Beattie 1986, s. 15. 4 straffade för delaktighet i 136 barnamordsbrott i Norge åren
1850–55. Tollefsen 1994.  

39 Nielsen 1980, s. 3:54–59; Nielsen 1982, s. 94–99. Jfr Rublack 1999, s. 195.
40 Ulbricht 1990, s. 143; Ulbricht 1993, s. 59.

flyr barnamördandet alla försök till förklaringar. Otto Ulbricht påvisar

att barnamörderskor i landskapet Schleswig-Holstein under åren 1700–

1810 ofta hade ett gott rykte och att de sällan var tidigare straffade för

något brott. Undersökningen som omfattar 340 barnamordsbrott visar

att barnamörderskornas läskunnighet, nattvardsgång, familjerelationer,

arbete och löner inte nämnvärt skiljde sig från de kvinnors som blev ogif-

ta mödrar.ey

Den vanligaste orsaken till valet mellan att bli barnamörderska eller

ogift mor har kopplats till barnamörderskans rädsla för föräldrarna eller

husbondfolket.eu Den rädslan fick henne att dölja sin graviditet och bar-

nets födsel. Delaktighetsstraff för föräldrarnas eller husbondfolkets för-

summelse att hjälpa flickan och hindra brottet var ändå helt marginella

företeelser.ei Orsaken till detta har inte studerats närmare. Forskare har

istället betonat att även barnamörderskor ville uppfylla kvinnoidealet att

bli hustru och mor, men att massiva sociala och ekonomiska problem

gjorde dem till mörderskor.eo Barnamörderskornas utsatthet var ett fak-

tum i 1700-talets Tyskland där merparten av barnamörderskorna var för-

äldralösa. Endast en tredjedel hade någondera föräldern i livet.rp

Paradoxalt nog är de forskare som undersökt pigors levnadslopp

ändå relativt överens om att det inte var någon katastrof för en ogift piga

att föda ett oäkta barn. Barnet kunde lämnas till släktingar för uppfostran

och vård. Först flera oäkta barn gav modern ett så skamfilat rykte att hon
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41 Carlsson 1977, s. 93; Manninen 1984, s. 221–222; Miettinen 2003, s. 58–61, 69–71. Jfr
Aalto 1996, s. 88.

42 Det kostade pigan en del av den magra årslönen för barnets uppehälle. Rahikainen 2006,
s. 165, 187–188.

43 Ervasti 1994, s. 97–100. Jfr Ketola 1989, s. 63–64, tabellerna 14 och 15, som visar att bar-
namördandet ställt i relation till folkmängden och spädbarnsdödligheten 1754–1968 kul-
minerade vid sekelskiftet 1900. Barnamördandet ökade även i norra Sverige 1871–1891,
då 69 barnamordsbrott uppdagades per år mot 40 åren 1858–1870. Se Johansson 2006, s.
72. Jfr New England, där barnamördandet minskade 1630–1800 men ökade drastiskt
1827–1900. Roth 2001, s. 109–126. Motsatsen, d.v.s. en drastisk minskning, har konstate-
rats i Tyskland under 1800–talet. Ulbricht 1988, s. 133.

44 Om bristen på arbetskraft och dess politiska och sociala orsaker se Kallio 1913, s. 19–57,
59–61.

45 Telste 1994b, s. 133. Jfr Geyer–Kordesh 2002, s. 102–103. Jfr även Kälvemark 1978, s. 93;
Carlsson 1977, s. 93.

marginaliserades.rq Fram till senare hälften av 1800–talet gick det an att

ha med sig sitt oäkta barn på tjänstestället, men därefter blev moderskap

och pigtjänst för ogifta kvinnor en allt svårare kombination.rw

Barnamördandet kulminerade vid samma tider i Finland. Vid sekelskif-

tet 1900 begicks 70–100 barnamordsbrott varje år.re Orsaken till detta

verkar ha varit att pigornas oäkta barn inte längre tolererades i bonde-

samhället, där den tidigare arbetskraftsbristen var överstånden.rrDe reli-

giöst betingade normerna att barn utanför äktenskapet var stigmatise-

rande överensstämde inte helt med det sätt på vilket ogifta mödrar blev

behandlade i vardagen.”Det var fult mulig for ei jente å framstå som løs-

aktig i lovens øyne, samtidigt som hon fortsatt var en ærlig pike i bygde-

folkets øyne” anser Kari Telste, som har studerat äktenskapslöften och

lägrarnas svek i 1600– och 1700–talets Norge.rt

Orsakerna till att de ogifta mödrarna blev fler är också omtvistade.

Antingen berodde ökningen på ogifta fattiga kvinnors förändrade attity-

der mot en allt friare sexualitet, eller tvärtom att ogifta kvinnor levde

enligt det gamla mönstret att föräktenskapliga förbindelser skulle sluta i

äktenskap när ett barn blev till. Oavsett orsakerna blev barnamördandets

grundförutsättning, oäkta barn, vanligare i takt med den allt högre
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46 Det förra resonemanget har framförts av Tilly, Scott och Cohen 1976, s. 447–476;
Fairchilds 1978, s. 627–667; Telste 2000. Det senare resonemanget av t.ex. Shorter 1973,
s. 605–640.

47 Ohlander 1986, s. 99–100. Hänvisar till beräkningar av ogifta kvinnors fruktsamhet i
åldern 20–45 år.

48 Miettinen 2003, s. 58–61; Arajärvi 1985, s. 519–520; Nieminen 1951, s. 289; Heino 1989,
s. 202–220; Nygård 1994, s. 98; Turpeinen 1981a, karta 1, s. 13–14. 

49 Anners 1965, s. 112,118–119, 124–125, 295–297. Jfr Bergenlöv 2004.

äkten skapsåldern. Den i sin tur var en följd av ekonomiska svårigheter att

bilda egna hushåll och folkökningen av att allt fler barn överlevde det för-

sta levnadsåret, vilket var en alleuropeisk trend från mitten av 1700-

talet.ry

Andelen ogifta mödrar varierade dessutom stort på landsbygden i

olika delar av det svenska riket. Av alla ogifta kvinnor i Sverige var

mellan 12 och 21 procent ogifta mödrar under åren 1751–1800.ru På

många håll födde snart sagt var tredje ogift piga oäkta barn under senare

hälften av 1700-talet. Så var fallet i Tavastland, Åbo och Björ ne borgs län

och Savolax och Kymmenegårds län.ri De finska förhållandena förefaller

ändå skilja sig på den punkten att barnamördandet förblev vanligt också

i trakter där det inte var ovanligt med oäkta barn. Detta strider mot teo-

rin om sexualmoralens betydelser för barnamördandet och kan tyda på

kulturbetingade orsaker som kan ha skiljt sig från andra delar av det

svenska riket.

Erik Anners har hävdat att barnamördandets orsaker kan sökas i kri-

minal- och straffpolitiken. Ju strängare avskräckningsmetoder samhället

använde sig av för att bekämpa utomäktenskapliga förbindelser, desto

mer ökade barnamordsbrotten. Först under upplysningstiden fanns förut-

sättningarna för att se barnamordsbrott som en följd av ogifta mödrars

utsatthet. I dess kölvatten följde krav på att avskaffa dödsstraffet och

reformer för att lindra stigmatiseringen av ogifta mödrar.ro Anners redan

klassiska undersökning om upplysningstidens strafflagsreformer belyst

genom barnamordsbrottets historia representerar en reformistisk forsk-
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1996b, s. 9.

ningsinriktning. Så är fallet även med Eva Bergenlövs undersökning om

barnamordsbrott och barnkvävningar inom Göta hovrätts område

1680–1719 och 1780–1800. Bergenlövs slutsatser om förändringen

sammanfaller med Anners tolkningar. Barnamördande blev ett bevis på

offerskap och resul terade i en lindrigare straffskala, från att tidigare ha

setts som uppsåtligt och samhällsfarligt. Detta bör ha lämnat utrymme för

att straffa delaktighet hårt, men det är dock oklart om så var fallet.

Konstruktionen av barnamörderskan som den onda modern blev dock

oförändrad. Hon speglades genomgående mot idealbilden av en gift kär-

leksfull moder och därmed kom hon till korta.tp Straff lindringarna före-

trädde eventuellt inte en helt ny syn på barnamordsbrottet och barna-

mörderskan. Barnamordsstraffen kan ha tjänat som ett exempel på arka-

iska straffmetoder. 

Vedergällningslärans princip ”öga för öga, tand för tand” tillät döds-

straff för barnamordsbrott på lösa grunder. Denna princip gav dock vika

för en naturrättsligt inspirerad straffrätt under 1700-talets lopp.

Strafflindringar blev vanligare och sammanföll med strävandena att effek-

tivera hela straffväsendet. Denna omfattande judiciella utvecklingsprocess

har till stor del förklarats med en humanare syn på i synnerhet barna-

mordsbrottet.tq Anners företräder detta synsätt. Han un der sökte dock

strafflagsreformen ur ett avskräckningsperspektiv, vilket gjorde att han

kom att reproducera upplysningstidens liberalare strömningar istället för

att undersöka dem. Upplysnings tidens regenter hade förvisso en mer rea-

listisk uppfattning om barnamördandets orsaker än sina föregångare, men

de stödde sin kriminal- och straffpolitik på upplysningstidens kriminalfilo-
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55 Lövkrona har studerat 8 fall: ett per åren 1729, 1731, 1744, 1748, 1753 och 1765 och två

från 1776. Lövkrona 1999.

sofer som framförallt var pragmatiker. Synen på att dödsstraffet borde

avskaffas grundade sig även på samtida merkantilistiska, befolkningspoli-

tiska och utilitaristiska tankegångar om samhällsnyttan och folköknings -

aspekten. Samman tagna talade de för en praxis som räddade människoliv

eftersom riket och kungen behövde sina undersåtar. Dessa olika samtida

strömningar är svåra att skilja ut från humanismen, särskilt om de ställs i

relation till 1600–talsortodoxins vedergällningslära.tw

Mycket talar för att den förändrade synen på barnamordsbrottet var

en lång process. Dödsstraffet blev nämligen mindre vanligt redan kring

1700-talets mitt, möjligtvis redan tidigare. Vad som skedde då är oklart.

Lagen från 1779 fastställde en redan existerande lindrigare rättspraxis,

men hur denna praxis utformades och på vilka grunder straffen fälldes är

oklart.te Prejudikatsrätten som verkar ha dominerat överrättens straff-

praktik efter 1750-talet följde vanligen regeln att en kvinna som inte haft

uppsåt att mörda sitt barn skulle få behålla livet.tr Det är överlag oklart

hur tingen, hovrätterna och justitierevisionen tolkade och tillämpade

1734 års barnamordslag i praktiken, eftersom det saknas barnamords-

undersökningar i Finland om 1600- och 1700-talet och för hela rikets del

mellan åren 1719 och 1780.tt Även kriminal- och straffpolitiken i fråga

om delaktighetsbrottet är outredd, liksom hur detta brott påverkade bar-

namördandet och dess avstraffande. 

Det senaste teoritillskottet om barnamördandets orsaker har presen-

terats av folkloristen Inger Lövkrona som har studerat barnamördande
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ur senare tiders kroppslighets- och subjektsinriktade perspektiv.ty

Lövkrona berör även vilken betydelse delaktighetsbrottet kan ha haft för

barnamörderskan. Genom en könsmaktanalys av några barnamordsbrott

i södra Sverige under 1700-talet lyfter hon fram lägrarens delaktighet

som den avgörande faktorn till att en ogift kvinna blev barnamörderska.

Enligt Lövkrona iscensatte fattiga ogifta pigor sin svaga könsmakt i sär-

skilt den gifta lägrares hushåll genom att maktlöst underkasta sig den

sexuella förbindelsen, i vissa fall som sexuellt utnyttjad.  Efteråt kunde

hon bli tvingad att tiga och mördade barnet för att skydda husbondens

heder och ära, på bekostnad av hennes eget liv.tu

Även en ogift tänkbar blivande make till barnamörderskan kunde

ofta ha sin egen heder för ögonen och underbyggde missgärningen ge -

nom att neka faderskapet. Ett oäkta barn som blev faderlöst (utan namn-

given far) var stigmatiserat och drog vanära över sin mor.ti Detta kunde

ofta vara utslagsgivande för att barnet fick sätta livet till. Barna mördan -

det var då ett sätt att undvika skammen att bli utpekad som hora med ett

faderlöst barn. Gärningen var både uppsåtlig och planerad av barnamör-

derskan, men direkt relaterad till barnafaderns svek och avsaknad av

stöd. Den betjänade den patriarkala maktordningens fortbestånd och

osynlig gjorde delaktigheten i brottet.to

Lövkronas teori har utifrån undersökningar om tidigmodern sexua-

litet, lägersmål och barnamördande kritiserats för att vara alltför nega-
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tiv.yp Resonemanget grundar sig på ett fåtal exceptionella fall av tving-

ande, våld och manligt svek som väcker frågor om materialets represen-

tativitet. Lövkronas ståndpunkt bör därför prövas på ett bredare rätts-

material, som överblickar de lagliga, rättsliga och sociala begränsning-

arna som hindrade att delaktigheten blev undersökt under barnamör-

derskans rättegång. Andras andel i barnamordsbrottet kan också ha för-

tigits av barnamörderskan, vilket Lövkronas studie antyder. Brottet kan

på så sett ha kommit att be trak tas som helt ensamt begånget, trots att

andra personer hade varit medskyldiga.

Öppna forskningsfrågor
Barnamordsforskningen förfäktar ofta ett offerperspektiv, vilket är vilse-

ledande. Offerdiskursen fråntar nämligen en kriminell person hennes

medvetenhet, aktörskap och erfarenhetsgrund, med följden att hon lätt

blir beskriven och sedd som galen, vanartig eller passiv. Brottet omskrivs

som en tragedi där mordet sker efter ett händelseförlopp som nästan ter

sig automatiskt och oundvikligt. Fokus riktas bort från brottets kontext,

d.v.s. delaktigheten och den bristande kontrollens (brottsrepressionens)

betydelse för att brottet kom att äga rum.yq

Förklaringar till brott mot samhällets normer, lagliga och/eller

sociala värdegrunder som inte behöver vara lagstadgade, uppkommer i

särskilda sociala sammanhang. Det som sker och sägs om brottet reflek-

terar inte bara lagens normer och allmänna värderingar om själva brot-

tet. Betydligt bredare samhälleliga värderingar kommer till synes och

gör förklaringarna till brottet socialt konstruerade i tid och rum. Moti -

vet till gärningen läggs fram av missdådaren och tolkas av domstolen i

en bredare kulturell kontext än det enskilda fallet. Med sin bekännelse
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försöker brottslingen rättfärdiggöra sitt lagstridiga beteende. Rätten

vill däremot legitimera straffet utifrån brottets kriminaliseringsgrun -

der. Dessa baserar sig på samhällets syn på gärningen och reflekterar de

kriminalpolitiska medel som finns till hands att ingripa mot och straf-

fa brottsligheten. Både bekännelsen och rättens motivering till straff-

grunderna påverkas av utomrättsliga diskurser och kan därför skilja sig

betydligt från varandra, och från den faktiska orsaken till gärningen i

en specifik social och mental kontext.yw

De individuella motiv som nutidens mödrar som mördar sitt späd-

barn lyfter fram för att rättfärdiggöra mordet återspeglar detta. Istället

för att skildra gärningens innebörd och betydelse för henne i en specifik

social och mental kontext, reproducerar modern i sin bekännelse kultu-

rellt vedertagna stereotypa moderlighets- och kvinnlighetsuppfattningar.

Hon gör så i hopp om att kunna lindra sin skuld och det påföljande straf-

fet. Brottet blir till en fråga om kvinnlighet, moderskap, plikt, ansvar och

skuld, medan manlig delaktighet och andra brottsunderbyggande fakto-

rer faller ur siktet.ye

Denna företeelse har också funnits i 1600-talets England där lägrade

kvinnor, enligt undersökningar, inför rätta alltid underströk sin passi-

vitet i lägersmålet. De positionerade sig avsiktligt som offer vilket var en

reaktion på samtidens negativa syn på kvinnors utomäktenskapliga för-

bindelser. Genom att hävda sin passivitet försökte de försvara sig mot

tolkningen att de var horor eller lössläppta fruntimmer, en stämpling

som undergrävde en kvinnas framtida äktenskapsmöjligheter. Histori -

kern Laura Gowing tolkar detta som en strategi att flytta över ansvaret

på mannen, vilket om det lyckades kunde reparera kvinnans rykte. Stra -

te gin innebar att 1600-talets kvinnor kom att iscensätta en syn på kvinn-
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lig sexualitet som passiv och manlig som aktiv för att rädda sitt eget

skinn, långt innan den synen blev förhärskande under upplysningen.yr

Tankegången om bekännelser som kulturellt fastslagna diskurser är

överförbar på förmodernt barnamördande. Barnamörderskorna bekände

att de drivits till gärningen av skam eller ekonomiskt trångmål. Det var

bevekelsegrunder som lagstiftaren, domaren och tingets åhörare fann

begripliga och som passade in i en föreställningsvärld som ansåg att en

ogift kvinna på grund av sin heder eller ekonomiska situation borde ha

ett särintresse att skada sitt oäkta barn till livet.yt Försvarsstrategin bygg-

de också på kunskapen om hur barnamordsbrott blev bevisade och straf-

fade. En barnamörderska brukade hävda att barnet var dödfött, eller att

barnet inte visat något tecken till liv. Hon gjorde så i visshet om att bli

straffad med döden om så inte hade varit fallet. Hemlighetsmakeriet

under graviditeten bortförklarades med att kroppen hade fört barnamör-

derskan bakom ljuset. Döljande av graviditeten misstänkliggjorde nämli-

gen kvinnan, eftersom lagen utgick från att barnamörderskor aktivt

dolde sitt havandeskap. Barnamörderskorna påstod att förlossningen

kom överraskande eller för tidigt och åskådliggjorde sin kunskap om

bevisföringsgrunden att en förlossning utan andra kvinnors hjälp var

detsamma som ett planerat mord. Mot det materiella beviset att navel-

strängen hade lämnats obunden kunde ingen barnamörderska ljuga.

Istället hävdade hon okunskap om sådana saker eller att det var onödigt

att binda navelsträngen på döda foster.yy

En barnamörderskas bekännelse kan ha reflekterat barnamordslagen

som sedan 1655 två till tre gånger per år lästes upp från predikstolarna i

landet. Men var barnamörderskor så lagligt bevandrade som bekännel -

sen antyder? Eller hade bekännelsen en verklighetsgrund? Sådana frågor
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verkar inte ha föresvävat 1700-talets domare. Föreställningen om att bar-

namordsbrott var planerade av onda uppsåtligt mördande ogifta kvinnor

präglade föreställningen om barnamörderskan som typ i 1700-talets

stånds samhälle.yu Den föreställningen kunde – i en rättskultur som döm -

de barnamörderskor till döden utan att fästa vikt vid motiv, mordsätt

eller erkännande – endast i vissa fall ruckas av djup ångerfulla och utsat-

ta eller ödmjuka kvinnor.yi Liknande förekom i betydligt större skala i

engelsk rättspraxis. Barnamörderskor som uppträdde fogligt inför rätten

straffades lindrigt, de hårdnackade med dödsstraff.yo Denna praxis bör-

jade i Sverige tillämpas på bred front först under senare delen av 1700-

talet, då ånger, armod, nöd och kvinnlig svaghet legitimerade strafflin-

dring. Moderlighet uppfattades däremot som oförenligt med barnamör-

dande och blev ett godtagbart argument för strafflindring först på 1800-

talet.up

Moderlighet var inte heller ett vanligt tema i barnamörderskornas

bekännelser. I sina försvarstal lyfte de fram sina och de döda barnens

kropp samt den födslokultur och det stöd de hade fått av omgivningen,

motivkategorier som sällan har beaktats i forskningen. Att så var fallet

berodde dels på att kvinnokroppens skeenden stod i centrum för rätts-

processen, dels på att ingripandet för att hindra brottet (framöver be -

nämnd brottsrepressionen) under den tid som döljandet pågick var bero-

ende av att man kunde tolka kvinnokroppar rätt och kontrollerade dem

hårt. Varför omgivningen inte lyckades komma till skott med barnamör-

derskans kropp under det långa brottsförloppet är dock oklart. De grän-

ser kroppskunskapen och kroppstabun satte för brottsrepressionen har
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inte heller blivit undersökt i tillräckligt hög grad.uq Den allmänt bris-

tande kontrollen av kvinnan förklarades av om givningen med att ingen

hade kunnat ana något, eftersom barnamörderskan dolde ett planerat

mord. När brottsrepressionens brister i undantagsfall blev undersökta på

tingen, har kontrollförsummelserna förklarats i forskningen med att hus-

mödrarna avsiktligt försökte undvika att bli indragna i brottet.uw En del

barnamörderskor handlade förvisso mindre uppsåtligt än andra, men

endast riktigt oerfarna flickor anses av okunskap om sin kropps skeen-

den, i kombination med av rädsla för att söka hjälp, ha kunnat vålla sitt

oäkta nyfödda barns död.ue

Barnamordslagens fokusering på döljandet av kvinnokroppens ske-

enden lämnade under rättegången en potential för både barnamörder-

skan och hennes vittnen att utnyttja osäkerheten runt det kroppsliga till

sin fördel. Barnamörderskornas husmor, mor eller andra kvinnor kunde

försvara barnamörderskan, med att anspela på att hennes kroppsliga ske-

enden verkat vara helt vanliga kvinnliga krämpor. De kunde likväl utmå-

la dem som misstänkliga och få henne fälld.ur Det är oklart om potenti-

alen till manipulation blev överförd på rättsprocessen och om rättsväsen-

det medverkade till att aktörerna bakom kontrollförsummelserna lyck-

ades skjuta över hela skulden på barnamörderskan och undslapp straff.

Kontrollens möjligheter och begränsningar är ostuderade i hela barna-

mördandets historiografi och hur dessa påverkade barnamördandet i

praktiken, i efterskott under rättegångarna. Barnamörderskorna har i

regel i vittnesmål, av domare och forskare konstruerats som uppsåtliga

mörderskor, för att det var så som lagen såg dem. Sanningshalten i bar-

namörderskans erkännande blev inte mål för systematiska undersök-
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ningar av samtidens domare, eller av senare forskning. Detta kan vara en

orsak till att förklaringarna till de förmoderna barnamordsbrotten ten-

derat stanna på en spekulativ nivå. De rättsliga föreställningar om bar-

namördandet kan rentav ha reproducerats för att brottet inte blivit för-

ankrat i den kultur där det begicks. 

Barnamördandet innebar en kroppslig, psykisk och social erfarenhet

för barnamörderskan. Brottets sammanhang måste analyseras både som

hennes subjektiva erfarenhet av detta och som en självrepresentation,

d.v.s. den identitet hon som lägrad kvinna och barnamörderska själv lyfte

fram på tingen och vad hon lämnade osynliggjort.ut Eftersom försvars-

strategier kan vara återspeglingar av gemensamt delade värderingar är det

möjligt att barnamörderskornas bekännelser inte enbart var lögner för att

dölja ett uppsåtligt mord. De kan ha gett uttryck för att omständigheterna

under brottsförloppet varit kända av ett helt hushåll trots att barnamör-

derskan helt ensam stod till svars. Den erfarenheten bör i så fall ha legat

långt från lagstiftarens föreställningar om hur barnamordsbrott brukade

begås.uy Kvinnokroppen, havandeskapsnormer och födandets kultur kan

eventuellt ha bidragit, vilket barnamörderskornas bekännelse verkar

antyda. Med hjälp av erfarenheterna och hur de gavs mening och bety-

delse för utgången av rättegången kan barnamördandet kategoriseras som

uppsåtligt respektive vållat, vilket vanligen lämnats öppet i forskningen. 

Studier av missgärningar kräver en dekonstruktion av brottsförlop-

pet, där gärningens mening och betydelser är i fokus, inte hur brottet blir

konkretiserat efter lagen. Kriminella gärningar kan bäst förklaras ur ett

perspektiv som ser vidare än själva gärningen. Struktur- och aktörsnivån

bör beaktas, i skärningspunkten mellan missdådare, offer, omgivning

och stat (lag och rätt).uu Ett dylikt perspektiv på barnamördandet bely-

ser det nätverk av normer och implicita föreställningar som upprätthöll
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eller omskapade barnamordsunderbyggande faktorer i det finska agrar-

samhället och som i sista hand konstituerade brottet som ett socialt feno-

men. Perspektivet motverkar dessutom den styrning av synen på brottet

som kommer ur själva lagen och som tenderar att göra barnamord till

bara barnamörderskornas problem. 

Jämförelsernas dilemma
En analys av hur rätten i 1700-talets Finland kom att konstruera barna-

mördandet kan svårligen jämföras med andra rättssystem. I t.ex. England,

Belgien och Frankrike framträdde redan under tidigt 1700-tal en tendens

att under rättsprocessen beakta barnamörderskornas bevekelsegrunder på

ett helt annat sätt än i svenska riket.ui Jury systemet innebar ett annat slags

rättsförfarande som inbegrep även formell förundersökning och åtalspröv-

ning. Livsstraff och hårda kropps- och tukthusstraff fälldes därför sällan i

dessa länder över hela 1700-talet. Andra länder inom det tysk-romerska

rättsområdet införde rättsmedicinska undersökningar långt tidigare än i

det svenska riket. Effekterna av det blev desamma som när bevekelsegrun-

derna accepterades i England. Domarna lindrades överlag och frikännan-

det ökade.uo

Det var inte heller ovanligt att en barnamörderska representerades av

en advokat under rättsprocessen. Denne framställde henne vanligen som

ett offer för omständigheterna, vilket även omfattades av juryn. Så sked-

de ofta i t.ex. Pennsylvania åren 1682–1800 där de flesta misstänkta

kvinnorna åtalades, men endast en bråkdel dömdes och en försvinnande

liten del till döden.ip Förhållandena var precis de motsatta i 1700-talets

svenska rike. En barnamörderska stod helt ensam inför rätta och de åta-
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Malcolmson anger nästan 200 tidningsartiklar om barnamordsbrott i England mellan
åren 1730–1774.

lade dömdes i princip för någon grad av barnamordsbrott.

Fattigvårdssystemet påverkade både barnamördandet och hur den

brottsligheten bekämpades i lokalsamhället. Eftersom engelska utomäk-

tenskapligt födda barn skattade hela socknen hårt var kontrollen av ogif-

ta kvinnor rigorös. Man försökte hellre främja äktenskapshandeln än

skatta fattigkassan. Den engelska kontrollens effektivitet kan ha gjort att

avskräckning inte behövde tillgripas i samma utsträckning som i t.ex. det

svenska riket. Det frekvent återkommande höga angivandet av potenti-

ella barnamörderskor i England verkar snarare ha lett till en rättslig mot-

reaktion, som dock inte är undersökt. Barnamörderskorna kom att straf-

fas lindrigt eller helt frikännas. Av 200 barnamörderskor i norra England

1720–1800 straffades bara sex med dödsdom. Fyra av dessa benådades.

Efter införandet av en officiell förundersökning om dödsorsaken

(Coroner Office) ledde misstankar sällan ens till åtal för barnamords-

brott.iq

Finska ogifta mödrar och deras barn var närmast ett problem för

deras lägrare, egna släktingar och husbondefolk.iw Det är dock oklart hur

stor vikt överrätten kom att fästa vid angiveriet av barnamörderskor och

av barnamordsbrott samt hur effektivt eller lamt angiveriet fungerade.

Det är också oklart om angiveriets effektivitet eller lamhet påverkade

straffen för barnamörderskorna. Det kan ha förekommit en koppling

mellan angiveri och straff i lagarbetet om barnamordsbrottet. 

Upplysningslitteraturen och tyska, engelska och franska tidnings-

pressen var både fascinerad av och skräckslagen över barnamördandet

och dess utbredning som saknar motsvarighet i det svenska riket.ie Bar -

na mordsdebatten fördes här närmast inom rättsväsendet, och framförallt
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på prejudikats- eller lagstiftarnivå.ir Hur som helst så visar barnamördan-

dets historiografi att det också fanns många likheter i barnamörderskornas

beteende och kontrollmönstren runt utomäktenskapligt havande kvinnor,

som sedan blev mörderskor. Det vittnar om ett gemensamt kulturarv och

i slutändan om likartade barnamordsunderbyggande kulturmönster. 

1.4. Fokus på kön, kropp och social kontroll

Kön som analytisk kategori
Det ligger nära till hands att studera barnamördandet ur ett perspektiv

där kön och könskonstruktioner är centrala för analysen. Barnamords -

brottet var kvinnligt kodat, delaktighetslagen däremot könsneutral. Både

kvinnor och män kunde bli straffade, varvid även sådana åtal och straff

hade en potential att verka könskonstituerande. Bägge brotten skapade

således bilder av kön och kultur i 1700-talets Finland på basis av hur

ansvaret för barnets död fördelades. De synliggör hur uttalade och sym-

boliska föreställningar om kvinnligt, manligt och barnamördande gavs

mening och betydelser under skeendets gång och problematiserar särskilt

rättssituationens bilder av barnamörderskor och barnamordsbrott. 

Kön har under senare årtionden varit framträdande i historieforsk-

ningen utifrån främst Joan Scotts könsteori om könsmaktrelationer som

skillnads- och hierarkiskapande processer där båda konkret och symboliskt

socialt liv organiseras genom vad som ges mening och betydelse. Kön är

således en historisk kategori även då kvinnligt och manligt inte benämns.it

Andra moderna teorier ser kön som iscensättningar, vilket kan vara svårt

att tillämpa på äldre tider. Dels tenderar de att utgå från en subjektivitet

som är för modern, dels bygger de på en tänkt möjlighet till val (av posi-
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tionering, strategi) som inte lätt kan appliceras på individer i ett förmo-

dernt patriarkalt samhälle. Att positioneras var långt normativare än att

välja plats inom ståndssamhällets kulturbärande system, som byggde på

dikotomisering och hierarkisering efter stånd, ägande och kön.iy

I äldre tiders källor bestäms kön och position genom t.ex. det gjorda

arbetet, här den sociala kontrollpraxisen på olika nivåer. Jag försöker hålla

ifrån varandra det som skulle vara kvinnligt beteende och typiskt manligt

beteende i hur kontroll verkställdes och ställer detta i relation till det som

faktiskt gjordes av kvinnor och män för att hindra brottet. Agrara köns-

föreställningar kunde nämligen vara glidande och ligga långt från idealet

och det elitföreställda.iu Antro po lo gen Jan Lövström har menat att köns-

dikotomin i Finland inte alls var så uttalad i äldre tiders agrarsamhälle, som

hustavlans ideal om hushållets överordnade man och underordnade kvin -

nor ger sken av. Kön var snarare oproblematiskt, tills det blev ett problem.

Det diffusa gjorde att könsgränserna ständigt blev mål för förhandling efter

behov.ii Vad betydde i så fall en mera könsintegrerad kontrollkultur, där

kvinnor och män kontrollerade andra över könsgränserna, för det kvinn-

ligt kodade barnamordsbrottet? Kan den normativa sociala kontrollen ha

(om)formats och förskjutits från kvinnligt till manligt ansvarsområde i och

med att barnamordsbrott var allvarliga brott? Vad betydde det för delak-

tighetsåtalen? Vem blev mål för formell disciplinering, lägraren, husmor

eller husbonden, mor eller far? Genom att använda begreppen könad och

könande kommer jag åt hur en verklig könsdikotomisering och könshie-

rarkisering kunde konstrueras som fiktiv och som verklig, inom ramen för

det forum där de primärt gestaltades, d.v.s. barnamordsrättegångarna.io
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kroppslig materialitet och/eller diskursivitet är enorm och komplicerad. Här är kroppen
som forum för debatt om erfarenhet och symboliska tolkningar i fokus för hur barnamör-
derskan tolkade sin kropp och hur hennes kropp tolkades som italesättningar om ett döl-
jande för att barnamörda. Den materiella (biologiska) kvinnokroppen och hur den för-
stods i relation till kön som en social konstruktion är i centrum.

Mitt bruk av könsteori är eklektiskt, vilket är vanligt för historisk

forskning som låter könskonstruktioner belysa sociala fenomen man vill

skildra, istället för att försöka förklara könssystem utifrån ett särskilt

fenomen.opUr ett erfarenhetsperspektiv, förmedlat genom barnamörder-

skornas berättelser och vittnesmålen mot dem, iscensattes kön runt brot-

tets bevisföringsindicier (lägersmål, havandeskap, födande och mör-

dande) i praktiken och på ett sätt som både skapade nya och återskapade

rådande föreställningar om kön, kontroll och barnamördande. Barna -

mörderskorna och deras vittnen var också medvetna om barnamordsla-

gens och rättspraktikens könsförståelser och försökte försvara sig i rela-

tion till dem. De spelade upp sin oskuld på tingets teaterscen som läm-

nade utrymme för att manipulera både folkliga och lagliga föreställning-

ar till eget försvar. När jag ser kvinnlighet och barnamördandet ur ett

sådant perspektiv, kan jag tänkas ligga närmare Judith Butlers tanke-

gångar. Hon ser kön som inte bara har en anatomisk dimension som byg-

ger på skillnads- och identitetsskapande, utan även har en performativ,

iscensättande dimension.oq

Kvinnokroppens betydelse
Barnamördandet rör ytterligare vid grundläggande föreställningar om

könskonstitueringen i det agrarhistoriska kulturlandskapet, där mångt

och mycket ännu är oklart.ow Den materiella (biologiska) kvinnokroppen
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var i centrum både när brottet skulle hindras och för bevisföringen i

rättssalen när detta hade misslyckats. Kvinnokroppens centrala plats i

barnamördandets rättsteori var ett resultat av att det så gott som aldrig

fanns ögonvittnen på att barnet mördades, vilket dessutom var svårt att

materiellt bevisa med barnets dödsorsak. I brist på bevis förhandlades

sanningen fram med hjälp av vittnesmål om ett döljande av den havande

och födande kvinnokroppens processer. I den mätbara sanningens ställe

tvingades rätten skapa skillnad mellan olyckan, mordet och dödsvållan-

det på basis av sannolikheter, erfarenheter och föreställningar om ”van-

liga” kvinnokroppar. Kvinnokropparna, för övrigt också barnkropparna,

låg ändå bara delvis inom lagens räckhåll. Barnamörderskans kropp

kunde som nämnt bli mål för manipulering i rättssalarna på grund av vad

som skulle bevisas enligt lagen och för att barnamörderskan försökte

minska sin skuld medan vittnena försökte bortförklara kontrollförsum-

melserna. Därutöver innehöll skeendet eventuellt även omständigheter

som inte ens kunde begripliggöras för domstolens företrädare, domaren

och nämndemännen.oe

Barnamörderskekroppen, delvis även barnkroppen, studeras här som

centrum för en debatt om erfarenheter, föreställningar och tolkningar

bland hög och låg i 1700-talets finska ståndssamhälle om havande och

födande kvinnokroppar samt fullgångna eller ofullgångna, mördade eller

övergivna döda barn. I fokus är hur barnamörderskekroppar förstods i

relation till både erfarenheten av dylika kroppar och föreställningarna

om dems. Hur såg man på en barnamörderskas kropp, som både kunde

föda ett levande barn utan hjälp och genast efteråt mörda det i berått

mod? Var det en vanlig kvinnokropp och i den meningen fast och given

i relation till andra kvinnokroppar och manskroppen? Kvinnokroppar
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och barnafödande var överlag mål för disciplinering under 1700-talet,

medan rättsmedicinen stärkte sin ställning i rättssalarna när det gällde

att definiera dödsorsaker. Det lämnar utrymme för att studera hur bar-

namörderskans och barnets kropp bidrog till läkarnas och utifrån deras

tolkningar till domarens konstruktion av barnamördandet som ett av

kvinnan helt ensamt och avsiktligt begånget brott mot liv i ett samman-

hang där kroppar, födelse, liv och död kunde bli mål för en hel del kon-

troverser.or

Jag ser kroppen som en aktör i barnamördandet. Den kan ha ställt till

det för kvinnan och människorna i hennes omgivning som inte begrep,

ville eller kunde fatta att hon väntade och födde barn. Jag frågar mig hur

kroppen bidrog till skeendet. Perspektivet utmanar en poststrukturalis-

tisk syn på kropp, själ och handling, som brukar ses som integrerade när

mening och betydelse skapas. Det betyder inte att jag förbigår det krop-

pen representerar. Kroppen är samtidigt både subjektivt privat och en

kollektiv representation, en rörlig och föränderlig reflektion av en social

värld med dess makthierarkier som samhällsmedlemmarna lever i, iscen-

sätter och bevittnar.ot Genom att ställa frågor om den process då barna-

mörderskan och människorna i hennes omgivning begripliggjorde och

tolkade kroppen för att uppdaga vad som höll på att ske, blir det möjligt

att studera hur uppfattningarna om döljandet av havandeskapet och föd-

seln kan ha omformats under rättssituationen. Hur såg det som låg utan-

för den rättsliga konstruktionen ut? Vad berättar de utelämnade skild -

ringarna om kvinnokroppen och om kontrollens möjligheter och be -

gräns ningar? Hur kom begränsningarna att underbygga barnamördan-

det? Vad betydde det för avstraffandet? För att överbygga dilemmat att

hamna i ett antingen eller resonemang om hur kroppen kom att bidra till

barnamördandet (eller att okritiskt reproducerar barnamordslagen), ges
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barnamörderskans subjektiva berättelse om sin kropp och kroppserfaren-

het tolkningsföreträde i analysen. Det är trots allt olika lätt eller svårt för

olika kvinnor att bli gravida och att tolka detta som ett faktum. De blir

olika runda om magen och har mer eller mindre symtom av sin gravi-

ditet. Kvinnor kan också ha långa och svåra eller väldigt lätta och snabba

förlossningar. Graviditeter och förlossningar är olika och påverkar olika

kvinnors kroppar på olika sätt. 

Även lag och rätt styrde berättelserna om det kroppsliga. Lagen för-

höll sig av tradition dualistiskt till kropp och själ. Den var primärt foku-

serad på själen och utgick ifrån att det var möjligt att skilja åt en passiv

kropp från en aktiv tankehandling. Lagens uppgift var också att reglera

kroppar, inte att konstituera dem. Den åtalades passiva kropp var ändå

alltid närvarande som både föreställning och en materiellt verklig kropp.

Domare, lagstiftare och hela rättskulturen tog ställning till barnamords-

brottet med utgångspunkt i föreställningar om en barnamörderskekropp

som kunde föra andra människor bakom ljuset, föda och mörda på ett

specifikt sätt. Rättspraktiken konstituerade därmed kroppar, trots att

lagen fann sådant ovidkommande. Den rättskonstruerade kroppen

ansågs också primärt vara en manskropp, som klart skiljde sig från en

kvinnokropp i ett reproduktivt skeende.oy

Jag läser de rättsliga tolkningarna av kvinnokroppen som potentiell

fiktion för att låna Paula J. Byrnes läsning av rättsmaterialet i koloniala

New South Wales 1810–1830.ou Kroppsbilder är nämligen aldrig oskyldi-

ga beskrivningar på verkligheten. De är framförallt beskrivningar på hur

kroppen bör eller skall vara. Det beror på att kroppen och hur vi ser, för-

står och tolkar den är invävd i sociala hierarkier och kunskapsfält. Dessa

hör på ett olösligt sätt samman.oi Det är med andra ord inte bara så att
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kön och könsmaktsystem påverkas av biologin. Biologin påverkas också

av dem på ett sätt där makt ger tolkningsföreträde till vad kunskap och

sanning är.oo Kropp, kön och makt ligger följaktligen i centrum för ana-

lysen av barnamördandets brottsförlopp på gränsen mellan uppsåtligt

och vållat brott, försummelse och delaktighet och av domstolarnas sätt

att fastslå skuld och ansvar för det skedda.

Kontrollteorin
Rättsapparaten fällde inte bara domar över ett brott mot liv. Den for-

made i högsta grad moraliska föreställningar om barnamördande, kön

och kultur då rätten iscensatte olika former av disciplinering av agrara

finska lokalsamhällen för att råda bot på barnamördande och det som

man ansåg felaktiga förhärskande normer. Barnamördandet ses i denna

avhandling som utgångspunkt som ett centralt redskap för att inskärpa

ny förståelse inte bara om barnamordsbrottet. Även andra företeelser

som var starkt länkade till brottet blev mål för disciplinering, framförallt

social kontroll av utomäktenskapliga förbindelser, havandeskap, födande

och rent allmänt döljandet samt hur oäkta späda barn skulle bemötas och

behandlas.qpp

Den kulturteoretiska överbyggnaden för denna undersökning kretsar

kring disciplinering. Social kontroll, vid sidan av själva straffet, var de

viktigaste länkarna i arbetet med att bekämpa barnamordsbrott. Barna -

mordsbrotten har vanligen i Finland undersökts ur ett kontrollteoretiskt

perspektiv. Den formella kontrollen inom ramen för rättens arbete har

varit föremål för studier. Den informella sociala kontrollen som bedrevs

i hushållet av husbondefolk eller föräldrar och annat tjänstefolk har fått

mindre uppmärksamhet. Så är fallet, trots att kontrollmönstren och den

formella och informella kontrollens effektivitet – i vertikal och horison-
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tell form – anses bli påverkad av maktposition och sociala status. Regeln

är att ju mera makt och ju högre status en aktör eller missdådare har,

desto bättre är möjligheten att kontrollera respektive begå och dölja ett

brott, samt att få den formella och informella kontrollen att fungera eller

fallera.qpq

Det anses allmänt att gifta kvinnor i patriarkala hushåll var de som

informellt kontrollerade övriga kvinnors leverne. Husmödrarna framstår

enligt den s.k. maktkontrollteorin som patriarkatets bundsförvanter med

ansvaret att övervaka särskilt ogifta döttrar och pigor. Eftersom barna-

mörderskorna fick kontrollen att fallera framstår de i sin tur som kvinnor

som vägrade underkasta sig denna kontrollogik. Hela barnamördandet

blir ur detta kontrollteoretiska perspektiv ett kvinnodilemma. Barna -

mörder skans rädsla och uppsåt samt husmoderns maktbegär blir synlig-

gjorda, medan kvinnosolidaritet framstår som en omöjlighet.qpw Makt -

kontrollteorin har stött på kritik, framförallt för att den leder till en över-

tolkning av den kvinnliga kontrollens betydelser för brottsrepressionen.

Den gör också mödrar och husmödrar till syndabockar för kvinnors

brottslighet.qpe

Det kontrollteoretiska perspektivet har här primärt inspirerats av

John Braithwaites teori om reintegrativ skamproduktion, en kontrollme-

tod som syftar till att hindra brottslighet med inskärpt självkontroll. Men

skamproduktionen fungerar effektivast endast i ett nära beroendeförhål-

lande mellan kontrollaktör och den som blir föremål för kontrollen.qpr I

hushåll med stort internt beroendeförhållande hindrar skamproduktio-

nen effektivt brottslighet eftersom individerna börjar idka självkontroll

för att undvika den skam en överträdelse skulle innebära inför de nära

och kära. Skamproduktionen kan dock ha olika verkningar: den kan vara
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stigmatiserande eller återintegrerande. Återintegrerande skamproduk-

tion var en av de centrala hörnstenarna i hur ogifta mödrar blev behand-

lade under och efter förlossningsarbetet. Under hårda ord om osedlighet

och tvingande till att bekänna barnets faders namn, förlossades den ogif-

ta modern även från en del av sin synd och skuld. Tingsdomen för ett

lägersmål slutförde den processen.qpt

Till skillnad från maktkontrollteorin, ser skamkontrollteorin även

husmödrarna som aktiva förmedlare och formare av social kontroll vid

husböndernas sida. Teorins svaghet är att skuld inte skiljs från skam,

trots att de är olika reaktioner på ett normbrott. Kontrollen ses också, likt

i maktkontrollteorin, som för statiskt uppdelad i dikotomiska kvinnlig-

hets- och manlighetsroller och av kön definierade kontrollsfärer. Bägge

teorierna frånser att makt och kultur kan skapa olika kvinnliga och man-

liga kontrollaktörer, och följaktligen varierande kontrollpraxis.qpy

Skamkontrollteorin är ändå brukbar för barnamördandets brottsför-

lopp, särskilt det att social kontroll som syftar till att väcka skam i en

annan person, för att åstadkomma självkontroll hos personen i fråga,

brukar slå tillbaka på dem som idkar kontroll på sådant sätt. Uppgiften

blir lika obehaglig för kontrollaktörerna som för kontrollobjektet och

kan sluta med att ingen täcks ingripa. Skvaller är därför en vanlig och

effektiv form av social kontroll i dylika kontrollsystem. Skvallret gör det

möjligt att inskärpa normer som är svåra att föra på tal, utan att kon-

trollens aktörer själva drabbas av den skam de vill väcka för att hindra

brott.qpu

Vittnena lade ord på den kontroll av barnamörderskan som vidtagits
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108 Bilagd tabell 1: Källmaterialet till barnamördandet i Finland 1702–1807. Se även Register
över barnamordsbrott i Finland 1702–1807. 

under brottsförloppet. Utgående från resonemanget ovan kan deras skil-

dring representera faktiska kontrollmönster som omgärdade ogifta gra-

vida kvinnor i 1700-talets Finland. Vittnesmålen kan också vara en bort-

förklaring av kontrollens brister som de facto hade lett till mordet på ett

nyfött barn. Hur det förhöll sig studeras i undersökningen. 

Källorna
Barnamördandet studeras här genom källmaterial som härstammar från

både socialt skiktade och mera homogena agrara miljöer i primärt södra

Finland. Undersökningsområdet låg under Åbo hovrätts jurisdiktion

även efter att Vasa hovrätt hade grundats 1776. Undersökningens huvud-

sakliga argumentation bygger på 83 ovanligt detaljerade och i flera fall

exceptionella barnamordsbrott, samt till dem anslutna 41 delaktighets-

brott. Källorna härstammar från flera källserier: justitierevisionens ut -

slags handlingar (JR) gällande till högsta domsrätten refererade besvärs-

och ansökningsmål 1702–1807, Nylands- och Tavastehus länskanslis

serie över Åbo hovrätts skrivelser om domarnas verkställighet, inklusive

hovrättens utslag (HO) 1723–1807, samt tingsrätternas konceptprotokoll

(KP) som endast finns bevarade i hel serie från Sääksmäki domsaga

1721–1807. De två sistnämnda har kompletterats med handlingar i justi-

tiekanslersämbetets arkiv. Källmaterialets olika rättsliga dokument har

kompletterats med kyrkliga källor samt källor gällande barnamörder-

skornas fängelsetid och folkliga föreställningar, vilka framgår ur en tabell

i bilagan.qpi

Det begicks fler barnamordsbrott i 1700-talets Finland än denna

undersökning ger vid handen. Källmaterialet representerar barnamords-

brottet i Finland men kan inte användas för jämförelser av olika områ-

dens kriminalitetsfrekvenser. Det är inte heller syftet. Avsikten är att
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109 Hittills utnyttjad av Koskivirta (2000) och Keskisarja (2006).
110 Samtliga barnamordsbrott i de olika källserierna har spårats i högsta domsrättens källor. 
111 Ulbricht 1988, s. 110.
112 Jfr Telste 2000, s. 55.

rekonstruera barnamördandet för att belysa brottets kulturbundenhet. 

Ursprungligen inleddes källinsamlingen i Sääksmäki domsagas kon-

ceptsamling, i syfte att ”gå bakom” rättssituationen. På jakt efter högsta

domsrättens material över dessa barnamordsbrott kom jag på justitie-

kanslersämbetets arkivmaterial, en hittills underutnyttjad källa i brotts-

historisk forskning i Finland.qpo Detta källmaterial omformade sökning-

en. Undersökningen kunde nu riktas mot de mest informativa (ofta

ovanliga) fallen, istället för att utgå ifrån det bristfälliga finska rättsma-

terialet. Av samtliga 269 barnamordsbrott och 142 delaktighetsbrott i

denna undersökning är endast 23 procent tillräckligt vidlyftigt doku-

menterade för att man skall kunna rekonstruera hela brottsförloppet.

Resten av fallen underställdes bara Åbo hovrätts prövning och var för-

modligen lättare att bevisa.qqp Dessa övriga brott ingår i undersökningen

som ett komplement till dem som huvudsakligen studeras.

Barnamordsbrott kan bäst studeras ur svårbevisade fall. Dessa brott

kom att involvera hela rättsväsendet från ting till kung. Som en jämfö-

relse kan nämnas att av drygt 300 barnamordsbrott på tyskt rättsområde

under 1700-talet beskrev mindre än en tredjedel hela brottsförloppet. De

var alla ovanliga fall.qqq De svårutredda fallen ger också mycket mer

information. Långt fler personer än det var brukligt blev inkallade som

vittnen till tinget för att ge detaljerade upplysningar om händelseförlop-

pet.qqw Svårbevisade fall tvingade också rättsväsendet till omfattande

utredningar på flera ting och föranledde tvister inom domstolen om

bevis- och straffvärderingen. De slutade därför som regel hos kungen

med justitierevisionen som beredande och föredragande instans. 

Hur vidlyftiga sådana fall var som bäst visar ogifta löjtnantsdottern

Brita Catharina von Qvantens rättsbehandling 1763–1764. Målet utgör
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113 Fall nr 58. Jfr andra omfattande fall nr 4, 32, 34, 46, 56, 61, 69, 78, 79. Fallens olika vid-
lyftighet framgår tydligt ur deras längd i registret över barnamordsbrott i Finland
1702–1807.

114 Liliequist 1991, s. 1. 
115 Nr 5 (3 ting), 19 (3 ting), 224 (4 ting).

en ca 10 cm tjock bunt av underrätts- och hovrättsprotokoll, mellan mars

och oktober 1763, i justitierevisionens utslagshandlingar. Åbo hovrätts

betänkande ingår från den 25 oktober 1763. Jag kompletterade själv rätts-

handlingarna med rådsprotokollet i justitieärenden från den 1 december

1763 och Kunglig Majestäts beslut från den 12 januari 1764. Fallet är

ändå ofullständigt. Handlingarna om delaktighetsrättegången saknas. De

har inte hittats trots intensivt letande. På utslagshandlingarnas konvolut

står skrivet ”kulturhistoriskt värdefullt”, vilket är fallet. Delaktigheten

kan dock rekonstrueras utan domstolsprotokoll.qqe

De rättsliga källorna är som nämnt fragmentariska i Finland. Stora

delar av Åbo hovrätts arkiv förstördes i Åbo brand 1827. Det utmanande

käll äget beror likaså på rättsväsendet. Grova brottmål såsom barna-

mordsbrott rannsakades från och med slutet av 1600-talet ofta på extra

ordinarie eller urtima ting. Protokollen underställdes som enskilda rätts-

fall lagenligt hovrättens prövning och förstördes i den stora branden

1827. Kortare referat kunde till och med år 1712 ingå i de renskrivna

(renoverade) domböckerna som årligen skickades från häradsrätterna till

Åbo hovrätt för granskning. Efter 1712 förekommer sådana referat inte i

de renskrivna domböckerna.qqr I medeltal undersöktes barnamordsbrot-

ten i Finland på ett till två ting, i några enstaka fall på fler än det.qqt Det

innebär att många försvunna rättshandlingar kan rekonstrueras med

hjälp av rättegångshandlingar från ordinarie ting dit fallen remitterades

för närmare undersökning. Dessa rättsfall finns till stora delar bevarade i

kortare sammandrag i de renoverade domböckerna. Problemet är att de

närmast behandlar sådana frågor som hovrätten ville utreda närmare. Sin

fragmentariskhet till trots lämnar remitterade brottmål dock utrymme
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116 Om renskrivna rättsprotokoll som brottsstycken av folklig narration. T.ex. Telste 1997a,
s. 75–83.

117 1734 års lag, Rättegångsbalken (framöver RB) 17: § 28.

för att rekonstruera åtminstone delar av brottsförloppet. De ingår i

denna undersökning till den del de belyser delaktigheten i barnamords-

brottet. 

Under rättegången skrevs också ett konceptprotokoll som blev kvar i

domsagan. Dessa är också ojämnt bevarade, särskilt p.g.a. stora och lilla

ofreden (1719–1721 och 1741–1743) då Finland var ockuperat av rysk

militär. Underrätternas protokoll är dokument över det direkta mötet

mellan folket, lagen och rättegångssystemet. Konceptprotokoll är förhål-

landevis minst påverkade av den judiciella kontext källmaterialet kom till

i.qqy Konceptprotokollen är som nämnt systematiskt insamlade från den

befintliga enhetliga serien i finska domsagor. Ytterligare några mera spo-

radiskt bevarade konceptprotokoll härstammar från Hollola och Borgå

domsaga. Koncepten är en svårbearbetad källa och har krävt transkribe-

ring. De är fyllda av överstrykningar, omformuleringar och tillägg i pro-

tokollens kanter för att vittnena ofta kommenterade själva protokollet

som lästes upp för godkännande innan vittnet fick lämna vittnesbåset.qqu

Koncepten med sina tillägg och ändringar kastar ljus över vittnenas för-

sök att skydda sig från åtal för delaktighet och om tingsskrivarens yrkes-

kunnighet när det gällde formuleringar i enlighet med lagarna. De ger

fingervisningar om hur väl eller illa man kände till lagarnas innehåll och

hur stora riskerna antogs vara för att även andra skulle bli straffade.

Överstrukna texter ger en glimt av sinnesstämningar, ordväxlingar och

värderingar som saknas i de renskrivna domboksprotokollen, särskilt i de

korta referaten av dem. Även rättens direkta frågor och de förhördas svar

kommer fram. Mycket som skulle intressera forskningen idag låg dock

utom rättens intresse och domarens frågor. De diskreta frågorna förtyd-

ligar hur skeendet omformades från en komplex verklighet till en begrip-
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118 Endast i ett fall, nr 128, ingår hela förundersökningen i källmaterialet.
119 Bonsdorff 1833, s. 1008.
120 Nr 32, 84, 89, 173. Kunde eventuellt finnas i sockenstämmoprotokoll. De har inte stude-

rats i denna undersökning som är rättsligt förankrad.
121 T.ex. Keskisarja 2006, s. 13. Jfr Jackson 1996b, s. 16–22. 
122 Tingen måste strikt och bokstavstroget följa lagen. Däremot hade hovrätten efter 1682

rätt att med stöd av högsta domsrätten frångå lagens stränga straff (leuterera) och utdö-
ma ett s.k. arbitralt straff. Man lindrade då straffet p.g.a. t.ex. brottets orsaker, förövarens
och offrets person, gärningsplats och -tid, brottets kvantitet och kvalitet samt själva
genomförandet d.v.s. om brottet hade skett av fruktan, med våld, i misstag, av vårdslös-
het, olycka eller slump m.m. Modéer 1997, s. 125–126.

lig judiciell sanning som passade in på gällande lag och rätt. Gapet

mellan agrar verklighet och rättsliga krav kan på så sätt rekonstrueras. 

Rättsprotokollen, både de som finns i justitierevisionsmaterialet och

konceptmaterialet, inleds med att åklagaren (aktor) definierar missdåda-

ren och angivaren. Den inofficiella förundersökningen dokumenterades

dessvärre sällan utförligt i protokollet för att åklagaren vanligen själv

hade utfört den.qqi Någon medicinsk undersökning kallad besiktning av

det döda spädbarnet vidtogs inte heller, i motsats till praxisen i flera

europeiska länder. En sådan undersökning skedde efter domstolsbeslut

och bekostades av kronan.qqo De misstankar om barnamordsbrott som

inte ledde till något åtal saknas därför som regel i det finska rättsmateri-

alet, i motsats till t.ex. engelskt. Ljus över fall som inte genast ledde till

åtal kastar fyra barnamordsbrott. De gäller kvinnor som hade genomfört

brottet långt innan de slutligen ställdes inför rätta för det andra eller tre-

dje barnamordsbrottet.qwp Brottsstycken av hur angiveriet av barnamör-

derskor och barnamordsbrott fungerade kan även rekonstrueras utifrån

rättsprotokollen som är mera informativa som berättande källor om folk-

ligt liv och leverne, än t.ex. de engelska.qwq

Överrätternas källor är nödvändiga för undersökningen. Straffet som

fälldes på tinget var inte slutgiltigt. Endast de högre rättsinstanserna

kunde meddela verkställbara domar i barnamordsbrott.qww Fragment av

Åbo hovrätts domsutslag finns samlade i kopior på länskanslierna efter-
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123 Nehrman 1756, V: § 1–9, s. 87–89;  Nehrman 1759, IX: § 56–58, s. 152–153; Koskivirta
2001, s. 170.

124 Enligt kungliga föreskrifter från åren 1641 respektive 1688 skulle mål refereras till
Kunglig Majestät endast ifall omständigheterna gav anledning att överväga benådning,
om målet eller straffet inte var föreskrivet i lagen eller om de fanns tvistemål om hur
lagen eller förordningarna skulle tolkas. Thunander 1993, s. 187.

125 Calonius 1808–1812, s. 144–148; Kotkas 2003, s. 19–20; Inger 1980, s. 158. Eftersom fal-
len hamnade hos kungen längs tre leder, betecknas underställningen (mål slutade hos
kungen för benådning först efter att hovrätten fällt sitt utslag) och hemställningen (mål
som hänvisades till högsta domsrätten för bevis- och straffvägledning innan domen fällts
av hovrätten) bara med Kunglig Majestät i brödtexten, såvida det inte är nödvändigt att
explicit klargöra orsaken.

som landshövdingarna ansvarade för att domarna verkställdes. Åbo hov-

rätts utslag över fall från Nylands och Tavastehus län har genomgåtts

från seriens början till forskningsperiodens slut. Dessa källor är korta

utdrag av omfattande rättsprocesser och belyser de huvudsakliga argu-

menten för att domen fälldes. Brottsförloppet rekonstrueras i dem endast

ur lagens synpunkt. De anger inte heller konflikterna som kunde ha upp-

stått vid bevis- och straffvärderingen, samt hur brottsomständigheterna

påverkade straffet. Lagen förbjöd nämligen hovrätten att ange grunderna

för straffets lindring i sitt utslag.qwe

De försvunna hovrättsförhandlingarna som protokollfördes noga vid

hovrätten, har ersatts med justitierevisionens, senare högsta domstolens,

källor. Dessa barnamordsbrott hamnade där av tre skäl: 

• om Åbo hovrätts ledamöter var oeniga om straffet 
• om hovrätten behövde lagtolkningshjälp eller ett prejudikat
• om en nådeansökan hade lämnats in av barnamörderskan och/eller hennes anhöriga. qwr

Efter den 1 november 1778 underställdes alla dödsdomar automatiskt

Kunglig Majestäts prövning. Syftet var att förenhetliga grunderna för

dödsstraff och att undvika:qwt

”at åtskillige dödsdomar varda verkstälde, utan at de varken hemstälnings-,
besvärs- eller ansökningsvägen under vår noga granskning komma, hvarige-
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126 Till samtelige Hof- och Öfverrätterne, at ingen dödsdom må verkställas, innan den blivit
Kongl. May:t i underdånighet hemstäld 1.11.1778. Af Ugglas 1780, s. 152.

127 Nr 24, 46, 49, 91, 93, 97, 116, 120, 135, 141, 146. 
128 Nr 16 om leuteration i barnamordsmål; nr 24 om bevisningsgrunder mot nekande bar-

namörderskor; nr 34 om dödsorsaker, samt prejudikat om bröstmjölkning av en miss-
tänkt barnamörderska och undersökningen av dödfunna barn; nr 140 om förbud att
återvända till orten där brottet hade skett efter ett avtjänat tukthusstraff.

nom ofta hänt, at för brott av samma art ock beskaffenhet, den ene missger-
ningsmannen, vilken från fängelset kunnat öpna sig vägen til thronen, blivit
med livet benådad, ock den andre, som ej förmått eller velat bana sig denna
väg, undergått dödsstraffet.”qwy

Barnamörderskorna straffades hårt och helst till livet fram till 1778, sär-

skilt i områden med hård formell och informell social kontroll. Detta gäl-

ler särskilt barnamördandet i sydvästra Finland och Österbotten som i

denna undersökning representeras av endast ett fåtal exceptionella fall

som underställdes Kunglig Majestäts prövning innan det blev praxis. Å

andra sidan var barnamördandets skuggsida alltid i någon mån bristande

social kontroll. Den begränsade brottsligheten från dessa trakter kastar

ljus över hur kontrollen fallerade och vilken roll delaktigheten spelade i

dramat.qwu

Bevis- och straffvärderingen i de underställda barnamordsbrotten

belyser långt mer än bara brottets agrarkulturella kontext. Den visar hur

brottet förstods och blev straffat inom ramen för kriminalpolitiska ambi-

tioner. Den belyser även rättsväsendets insikter om de förhållanden som

underbyggde brottsligheten, samt huruvida den insikten påverkade

straff  skalan. Särskilt prejudikat och nya riktlinjer för lagtolkning i finska

barnamordsbrott belyser en konflikt mellan det kriminalpolitiska (ideo-

logiska) talet om barnamord och domarnas ambitioner att utleta san-

ningen utifrån agrar livsföring.qwi Argumentationen som fördes om en -

skilda rättsfall bland justitieråden eller vid hovrätten klassas här som

praktiska rättslitterära källor. De är nödvändiga för en forskningsansats

som vill gå bakom det uppenbara för att blottlägga lagens verkningar i
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129 Ingår i protokollen efter en kunglig förordning 11.7.1753. Bergenlöv 2004, s. 353.
130 Nr 115. Justitierevisionens registratur 30.9.1779, f. 1522–1522v.

agrarsamhället och vice versa hur faktiska förhållanden påverkade dom-

stolen. 

Justitierevisionens utslagshandlingar har genomgåtts systematiskt

1723–1807 utifrån arkivförteckningen över gallrade finska handlingar.

Eftersom gallringen av de finska rättsärendena inte var systematisk hit-

tades flera barnamordsbrott i besvärs- och ansökningsmålens månatliga

arkivmappar. En annan väg har gått via rådsprotokollen. De har syste-

matiskt genomsökts för åren 1723–1807, dels på jakt efter belysande fin-

ska rättsfall, dels för att rekonstruera rättsprocessen för andra fall. Mate -

ri alet som tagit fram ur justitiekanslersämbetets arkiv innehåller i varie-

rande grad:

• tingsprotokoll
• Åbo hovrätts försvunna rannsakningsprotokoll
• Åbo hovrätts diskussionsprotokoll
• Åbo hovrätts omröstningsprotokoll
• Åbo hovrätts betänkande
• Åbo hovrätts utslag 
• prästbevisqwo
• skriftliga vittnesmål
• besvärsskrifter
• collegium medicums, barnmorskors eller läkares utlåtande
• nådeansökningar

Källäget borde ha försämrats radikalt efter att alla som dömts till döden

av hovrätten automatiskt fick sitt fall prövat av högsta domsrätten.

Gustav III fastställde nämligen 1779 att handlingarna skulle återsändas

till Åbo hovrätt med det slutgiltiga utslaget. Man höll förmodligen på att

drunkna i rättegångshandlingar.qep Så är inte fallet. Ofta ligger tingspro-

tokollen kvar i utslagshandlingarna, även om hovrättens betänkande kan

ha blivit återsänt. 
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131 Fall som fick justitiekanslern att höra sig för om dröjsmålet t.ex. nr 32.
132 T.ex. nr 119.
133 Nr 33, 38, 42, 59, 62, 64, 67, 85, 86, 104, 107, 108, 128, 152, 157, 163, 170, 182, 184, 187,

210, 242. 

Också rådsprotokollen i justitieärenden (RP) lyfter fram en del av de

försvunna argumentationerna om bevis- och straffvärderingen vid Åbo

hovrätt. Justitierådsprotokollen har insamlats för samtliga underställda

finska barnamordsbrott under hela undersökningsperioden. Under

insamlingens gång hittades även andra rättsfall som blivit förbigånga i

förteckningen över gallrade finska handlingar. Dessa kompletterades

med justitierevisionens akter. 

Djupstudien grundar sig på exceptionella rättsfall vilket är proble-

matiskt med tanke på hur representativa de är. Detta gäller särskilt brot-

tets sociala kontext, bevisningsproblemens art och omfattning samt

straffskalans tillförlitlighet. Därför har rättsfallen kompletterats med

straff informationen från finska fängelsers förteckningar över rannsak-

ningsfångar. Domsutslagen som anges där är förhållandevis tillförlitliga

eftersom de gjordes upp för justitiekanslersämbetet som hade ansvaret

att övervaka att domar fälldes i rask takt.qeq Fånglistor från 24 slump-

mässigt valda år har samlats in från fånglistornas begynnelseår 1749 till

slutet av 1801. Informationen har kompletterats med justitierevisionens

handlingar, där de funnits, och har även den vägen kunnat bli djupstudi-

efall.qewMot senare delen av 1700-talet häktades kvinnorna också för lin-

driga grader av barnamordsbrott vilket gör fånglistorna allt tillförlitli-

gare.

En särskild grupp utgör 22 barnamordsbrott som skedde i en stad.qee

De ingår här för att kontrollmekanismer i staden oftare än på landsbyg-

den involverade även en läkare eller barnmorska. I några fall saknas rätts-

handlingarna, men ingår här för att komplettera de få dödsorsaksutred-

ningarna i barnamordsbrottens rättegångshandlingar. Även kyrkböck-

erna har genomgåtts för varje barnamordsbrott. Dessa föreligger i digita-
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134 Nr 131: Gossebarn mördat 23.7.1781, moder okänd; nr 193: Barnamördat flickebarn som
begravts i Sysmä socken 18.3.1792; nr 211: Flickebarn mördat av okänd moder 5.6.1797 i
Vederlax; nr 217: Av moder mördat flickebarn i Solf socken 1.7.1798; nr 220: Maja
Andersdotter mördat sitt gossebarn 8.7.1798 i Orimattila socken; nr 221: Fåniga
Valborgs flicka mördad 5.8.1798 i Loppis socken; nr 233: Ett dött fullgånget gossebarn
mördat. Orimattila socken 17.7.1800; 

135 Bilagd tabell 2: Barnamordsbrott per domsaga 1702–1807.
136 Rautelin 1996, s. 208. Så är fallet även under 1800-talet. Ervasti 1994, s. 4, 6, 41–50, 52,

97–100; Ervasti 1997, s. 133–137.
137 Nousiainen 1993, s. 361, 376–385.
138 Kotkas 2003, s. 119.  Nehrmans skrifter går sällan på djupet om lagens rätta förstånd.

Hans mål var förmodligen att lättfattligt presentera lagen och kanske rentav att berättiga
den existerande rättsliga ordningen. Hans skrifter kan därför snarast klassificeras som
handböcker för juris studerande och praktiserande jurister om hur lagen skulle fungera.
Pihlajamäki 1997, s. 102–103; Modéer 1997, s. 113.

liserad form (HisKi). Syftet har varit att rekonstruera varje barnamör-

derskas liv och andelen oäkta barn i området där hon blev barnamörder-

ska.qer

Källmaterialet kommer från tio domsagor via dessa olika källserier.

Det domineras av barnamordsbrott i södra Finland, närmast från Sata -

kunta och Raseborgs domsagor samt Sääksmäki och Hollola domsaga.qet

Det stora materialet från just dessa domsagor innebär att teorin om sex-

ualmoralens (skammens) betydelse för barnamördandet kan synas i söm-

marna. Andelen oäkta barn ökade nämligen snabbt i detta område under

1700-talet. Många barnamordsbrott begicks ändå.qey

Den juridiska rättsprocessen styrde domarens frågor till den/de an -

klagade och dokumenterades tydligt i källorna för vidare behandling vid

hovrätterna. Mycket av rättspraktiken förklarades dock endast i rätts -

litteraturen som synliggör de medvetna (och omedvetna) luckorna i

lagarna.qeu David Nehrman (1695–1769, adlad Ehrenstråle) har ansetts

vara den viktigaste rättslärde under perioden och en representant för

naturrättsliga idéer. Han var däremot konservativ när det gällde bruket

av dödsstraff och försvarade den äldre rättsdoktrinen även när det gällde

barnamordsbrottet.qei Till skillnad från Nehrman representerade juris-
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139 Calonius 1808–1812, D: ö: IV: 12, s. 76–77. 
140 Modéer 1997, s. 145. Nr 26. Sara Lotsdotter, vars rättsfall jag inte har hittat bland högsta

domsrättens handlingar.  
141 Sjögrén I–VII, Upsala 1900–1908; Äldre kommittéarkiv; Justitiae. ÄK 16. 
142 Modéer 1997, s. 112.
143 Erik Anners (1965) och Martin Bergman (1996).

professor vid Kungliga Akademin i Åbo från 1778 och medlemmen av

högsta domstolen åren 1793–1800 Mathias Calonius (1737–1817) en

begynnande modern syn på rättssäkerhet. Han krävde för dödsdom i bar-

namordsbrott bl.a. bevis på att barnet faktiskt hade fötts levande.qeoMed

hjälp av de rättslärdas texter har barnamordsdebatten vid Åbo hovrätt

och bland justitieråden kunnat analyseras i termer av företrädare för den

äldre respektive yngre rättsdoktrinen som fick inträde i rättspraktiken

under 1700-talets lopp.

Frihetstidens justitiedeputationsprotokoll från riksdagarna 1741–

1772 har systematiskt genomgåtts eftersom den högsta domsmakten då i

realiteten låg hos ständerna. Endast ett finskt barnamordsfall hittades.qrp

Lagkommissionens protokoll gällande beredningen av 1734 års lag

(1686–1734) och lagkommissionens protokoll efter att 1734 års lag trätt i

kraft (1736–1760) har systematiskt studerats för att fånga tankegångarna

runt barnamords- och delaktighetsbrottets lagberedning.qrq Särskilt den

senare lagkommissionen hade till uppgift att besvara hovrätternas för-

frågningar om den nya lagens rätta mening i konkreta rättsfall.qrw Tolk -

ningen blev prejudicerande för tillämpningen av den nya lagen. Be -

handlingen av den gustavianska tidens lagstiftning om barnamord byg-

ger däremot långt på befintlig utförlig forskning.qre

Utöver det rent rättsliga materialet har korrespondens mellan Åbo

hovrätt och Borgå domkapitel (brevkoncept och missivbrev) genomgåtts

för åren 1750–1800 i syfte att fånga en kyrklig diskussion runt barna-

mördandet. Det utmynnade endast i ett fall där en präst åtalades för del-

aktighet i ett barnamordsbrott i Kuopio. Några präster blev föremål för
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144 Nr 100. Se 4.3.1.
145 Nr 105, 106, 107. 
146 Svenskt biografiskt lexikon, band XXVII. Stockholm 1990–1991.
147 Om tredje upplagans tillblivelse. Hjelt 1892, s. 489–491. 

kyrkliga reprimander för sitt agerande vid utredningen av ett barna-

mordsbrott.qrr Dessvärre har inte barnamörderskornas sista bekännelse

inför dödsstraffet påträffats i handlingarna annat än som följebrev. De

sändes från församlingsprästen via domkapitlet till Åbo hovrätt och för-

svann i lågorna under Åbo brand. 

Även Överståthållarämbetets arkiv i Stockholm och finska försam-

lingens i Stockholm dödsböcker har genomgåtts, i försök att rekonstrue-

ra barnamörderskornas tukthusvistelse i huvudstaden. Endast tre barna-

mörderskor har påträffats denna väg.qrt

Källmaterial till att studera föreställningarna om barnamörderske-

kroppen, havandeskap och födande samt de rättsmedicinska möjlighe-

terna att fastställa gränserna mellan barnets liv och död är rättsmedicinsk

och obstetrisk (förlossningsvården) litteratur av rikets första och andra

barnmorskelärare Johan von Hoorn (1662–1724), och Johan von Nor -

den heim (1681?– 1740).qry Den förras bok Siphra och Pua eller Handbok för

barnmorskor (1719) utgavs i tredje upplagan 1777 med kommentarer av

dåvarande barnmorskeadjunkten Hans Carl Ribben (adlad Ribe). Den

upplagan har använts här av den anledningen att den innehåller uppgif-

ter om både äldre och ny medicinsk kunskap. 

Kommentarerna i den tredje upplagan av Hoorns bok grundade sig

lik som hos Hoorn (även Norden heim) på praktisk erfarenhet av samtida

förlossningar.qru Ribben handledde som adjunkt i förlossningskonst från

1767 barnmorskeelever och medicinestudenter ”till förfarenhets och öfv-

nings ernående” och att betjäna ”barnavånderskor” i svårare fall. Hans

ansvarsuppgifter ökade flerfalt efter att det allmänna barnbördssjukhuset

inrättades i Stockholm år 1778. Lika stor erfarenhet av förlossningar
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148 Om bokens betydelse. Bergenlöv 2004, s. 368. 
149 Haartman 1765, s. 3, 7 f.
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hade eventuellt inte tidigare provinsialläkaren, medicine professorn,

ansvarige läkaren för ammornas besiktningskontor i Stockholm och

leda moten av medicinekollegiet Jonas Kiernander (1721–1778). Hans

Utkast til Medicinal–Lagfarenheten, domare til Uplysning och Barnmorskor til

Undervisning I ämnen, som röra Människo-Kroppen (1776) var dock det för-

sta egentliga svenska rättsmedicinska uppslagsverket och ett beställ-

ningsarbete av Gustav III. Verket upptogs till en tredjedel av texter om

kvinnokroppen, primärt i syfte att fälla kvinnliga brottslingar i anslut-

ning till födslar.qri Ett för finska förhållanden avsett medicinskt verk

företräder medicine professorn vid Kungliga Akademin i Åbo Johan

Haartmans (1725–1788) Tydelig underrättelse, Om de Mäst Gångbara Sjuk -

domars kännande och botande, Genom lätta och enfalliga husmedel; Samt et litet

Res– och hus–Apothek; Dem till tjenst/som ej hafwa tilfälle at rådfråga Läkare/

med åtskilliga förbätringar och tilökningar. Boken utkom i en andra upplaga

i Åbo år 1765 och var avsedd som uppbyggelselitteratur på varje herr- och

prästgård för att underlätta följdverkningarna av bristen på läkare, kirur-

ger och apotekare i särskilt det inre av Finland.qro Även Kungliga Veten -

skaps akademiens handlingar har systematiskt genomgåtts för 1700-talets

del. Endast ett fall av betydelse för denna undersökning hittades. Det är

ett fall som berör frågan om hur gifta kvinnor som fött flera barn i agrar-

samhället kan ha tolkat och uppfattat en gravid kvinnokropp.qtp

Särskilt de rättsmedicinska texterna ger verktyg att studera bekän-

nelser och vittnesmål om barnamörderskekroppen och barnliket när-

mare. Barnamörderskans och de delaktigas bekännelser samt vittnenas

vittnesmål kan med stöd av samtida medicinsk litteratur och även vissa

folkliga sägner ur Finska litteratursällskapets arkiv (SKS) ges betydelse

(eller förkastas) som erfarenhetsgrund. Med stöd av folklivsforskning
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151 Texten i fråga har tillskrivits Porthan. Schybergsson 1908, s. 144–145. Om Porthans
djupa förankring i upplysningstidens nyhumanistiska strömningar. Pietarinen 2003, s.
XLII–XLVI.

blir dessa texter till källor om finska sedvanor. Barnamördandet kan på

så sätt förankras i den kultur där det begicks och gapet mellan överhetens

uppfattningar och agrarkulturens normer studeras.  

Andra källor utgör de fåtaliga spår av profan barnamordsdebatt som

har förts utanför de rättsliga sammanhangen. Resultatet är klent, trots ett

vidlyftigt läsande av samtida digitaliserade tidskrifter och flera stickprov i

anonyma debattexter. Profana debattexter har skrivits av upplysningstids-

humanisten professor Henrik Gabriel Porthan (1739–1804),qtq dom -

prosten i Växjö Sven Bælter (1713–1760), frihetstidens moralist herrn -

hutaren Magnus Orrelius (1717–1794) och domprosten i Väster haninge,

senare biskopen i Visby stift teologie doktor Johan Möller (1738–1805).

Läsning i blandade ämnen, en tidskrift med anonyma skribenter som bör-

jade utkomma under den sengustavianska erans hårda censur, utmynnade

i endast en text publicerad 1797. I källorna ingår också skillingtryck.

Dessvärre har endast fyra barnamordsskillingtryck kunnat spåras från

1700-talets Finland. Svenska skillingtryck i och runt Stockholm komplet-

terar bristen på kulturhistoriskt referensmaterial om finländska förhållan-

den. Området kan tänkas ha haft en viss influens på åtminstone sydvästra

Finland. 

För undersökningen har sist men inte minst barnamörderskornas

nådeansökningar samlats in på basis av gallrade finska handlingar i justi-

tierevisionens arkiv (JR). Bland dem ingår tre av en lägrare, en av en

dömd lägrares hustru, en av en barnamörderskas mor och två av en bar-

namörderskas far. Nådeansökningarna befäster den offentliga synen på

barnamordsbrottet. De reflekterar både den av hovrätten utsedda lag-

kunniga skribentens kunskaper och vad det lönade sig att hävda för att få

nåd. Nådeansökningarna utgör ändå, vid sidan av skillingtryck och säg-
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154 Jfr Morrisey 2003, s. 4–5. 

ner, den folkliga narration som står till buds utanför rättssituationen. De

kom direkt ur barnamörderskornas, deras lägrares eller föräldrars mun,

oavsett vem som författade dem, och synliggör bitvis omständigheter

som blivit helt förbigångna under rättegången. Samma sak gäller de tre

besvärsmålen som ingår i undersökningen.qtw

1.5. Läsesätt och metod

Rättens möjligheter att ta fram sanningen om det dolda/uppdagade havan-

deskapet, den ensamma förlossningen/nödfödseln och dödsvållandet/det

uppsåtliga mordet löper som en röd tråd genom min de- och rekonstruk-

tion av skeendet som slutade med ett barnamordsbrott i 1700-talets Fin -

land. Historiseringen av händelseförloppet blir ur ett sådant perspektiv ett

konstruktivistiskt redskap för att visa hur barnamördandet skapades som

social praktik.qte Rätten hade stor tilltro till att det var möjligt att uppdaga

sanningen om brottet. Under rättegången innebar ändå mötet mellan lag-

liga krav och den uttalade folkliga erfarenheten om kontrollens möjlighe-

ter och brister förhandlingar om förväntade och faktiska beteendemönster.

Varje rättsfall analyseras i undersökningen som berättelser, medan

den legala rättsproceduren diskuteras i termer av hur den påverkar de

individuella och kollektiva berättelserna, samt hur barnamörderskor, del-

aktiga och vittnen relaterade brottet till lagens och rättens verkningar.qtr

Förhandlingen mellan rätten och folket kan fångas i dokumenten genom

en intertextuell analys av lagstiftarens och domarens förväntningar och
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156 Geertz 1973. Jfr bruk av Geertz metod på rättsprotokoll. Sandmo 2002, s. 77–89.

det folkliga görandet. I mötet mellan dessa utkristalliseras konflikten

mellan teori och praktik. 

Antropologen Clifford Geertz metod att avläsa kulturen som berät-

telser, eller som ”acted documents”, förutsätter att forskaren positionerar

sig i den kultur som skall avläsas och öppet deklarerade hur läsningen

sker, d.v.s. vad forskaren valt att se som betydelsebärande.qtt Metoden

skiljer sig från traditionell mentalitetshistoria som har ambitionen att se

mer än en vanlig betraktare. Den avläser kulturen som förkroppsligade

tecken på hur kulturella symboler formar sociala aktörers sätt att se,

känna och resonera. Detta utan ambitionen att förstå människors menta-

la världsbild. Den Geertzska metoden är en vetenskapsteoretisk stånd-

punkt i tänkandet och skrivandet inom en forskningstradition som vill

teckna kulturlandskap som kan ha legat utanför den studerade kulturens

möjligheter att ens benämna och begripliggöra som ett fenomen.qty Det

läsesättet är en brukbar metod här. Jag ger betydelse åt det folk såg men

inte förstod/kunde/vågade ingripa i under brottsförloppet och hur det

sedda och skedda blev till något mätbart kriminaliserat och därmed straff-

bart efteråt.

Arbetet framskrider som ett kalejdoskop av berättelser runt de cen-

trala indicierna på ett barnamordsbrott där en och samma berättelse ger

utrymme för varierande tolkningar, när fokus förskjuts från ett brottsin-

dicium till ett annat. Det kan därför uppstå motstridigheter i tolkning-

arna, precis som det kan synas som ett problem att en del fall ofta åter-

kommer i den deskriptiva analysen. Att det blivit så handlar om att vissa

fall är mer informativa, med uppslag till flera tolkningsmöjligheter och

perspektiv än andra. Sådana fall går också ofta på djupet och skapar en
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närhet till det förflutna, i det förgångnas detaljrika värld. Källorna till

barnamördandets historia är trots allt bara fragment av de förflutna.

Undersökningen är en sammanställning av både luckor och det bevisba-

ra i källorna.qtu

Heuristiken och källkritiken griper in i varandra i den poststruktu-

ralistiska historieskrivningens metod. Språket och begreppen är historis-

ka lämningar, precis som de skeenden man vill rekonstruera. Källorna

avspeglar en uppfattning om barnamördande, men texterna ingår också

i det skeende då barnamördandet skapas som brottsligt beteende.qti

Källorna om barnamördandet styrdes helt klart av en annan normkod,

än skeendet under brottsförloppet.qto Genom brottsbeskrivningen kom

brottet att under rättegången framställas i en kronologisk ordning från

lägersmålet till mordet, medan utredningen gick från mordet till havan-

deskap och förlossning. Maria Kaspersson har problematiserat detta som

den dubbla kronologin, där den rättsliga kronologin från åtal till straff

dominerar källmaterialet, vilket hon låtit styra tolkningarna.qyp Inger

Lövkrona har däremot problematiserat rättsmaterialets två parallellt

löpande kontexter som hon betecknat som den samhälleliga och den per-

sonliga berättelsen. Det samhälleliga står för lag och rätt, medan den per-

sonliga är barnamörderskans egen representation av sin verklighet.qyq

Mitt angreppssätt ligger närmare Lövkronas, men med den skillnaden att

tolkningen omfattar även vittnen och de delaktiga.

Dekonstruktionen av barnamördande ur rättsprotokoll är problema-

tiskt på ett helt annat sätt än då det gäller annat dödligt våld. Det beror
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162 Kaspersson 2000, s. 142.
163 Jfr den tystnad om sodomi Liliequist kallat förtigandets strategi eller det Österberg kal-
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164 Nenola 1994, s. 13–27; Kupiainen 2004, s. 24–25; Lövström 1999, s. 104.

på att barnamördandets bevisningssystem – skyldig intill bevisad oskyl-

dig – skapade en dubbel kronologisk ordning (brottsförlopp/brottsutred-

ning) och en dubbel berättelse (social praktik/lagens).qyw Det är viktigt

att låta de två olika ordningarna och berättelserna gripa in i varandra och

att samtidigt ge betydelse åt hur lagen och rätten styrde bevisföringen.

Lagen och rätten hade alltid tolkningsföreträdet till vad som fick ges

mening och detta är tydligast framställt i källorna. 

Det är också i den dubbla kronologin och dubbla berättelsen som heu-

ristikens och källkritikens främsta dilemman ligger för denna undersök-

ning och verkar utmanande på valet av ”texter” som blir till källor för

resonemanget. När tystnaden om delaktigheten i källorna blir betydelse-

bärande för analysen, blir den samtidigt till en källa om rättens möjlighe-

ter att utreda sådant. Luckorna belyser rättens/lagens blinda punkter

(eller begränsningar att beakta eller undersöka saken) och vad detta inne -

bar för rättens möjligheter att straffa rättvist. Aili Nenola har i artikeln

”Vad förtiger balladen om Maria Magdalena” visat att tystnad kan vara

talande ur ett forskningsperspektiv som är känsligt för betydelser.qye

Tystnaden markerar betydelser, som kanske inte ens kunde begreppslig-

göras/fick sägas eller var helt ovidkommande för rättsprocessen men som

förklarar skeendet som slutade med ett barnamordsbrott. Den talande

tystnaden, gapet mellan det sagda och det osagda som kan vara medvetet

eller omedvetet, konstruerar betydelser som kan vara en lika träffande sig-

nal som ett uttalande.qyr

Rättsprotokollen har, för att de kom till i en judiciell kontext, en inre

dynamik som är annorlunda än vanligt tal och tystnad i vardagen.
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Rättens behov av kunskap om barnamordsbrottet drev fram talet om sär-

skilt kvinnokroppen efter lagstiftningens bevisningsbehov, men förbi-

gick det som var ovidkommande för dess syften att utifrån lagen bevisa

brottet.qyt Under barnamordsrättegångarna uppstod det ofta ett analy-

serbart gap mellan frågor och svar, det sagda och förbigångna, eftersom

barnamordslagen kunde bidra till en hel del tystnad om brottets kontext.

Särskilt de delar av berättelserna som var helt ovidkommande för rätts-

processen, men som ändå blev förda på tal, skildrar brottets agrarhisto-

ria. Det fanns också luckor i lagarna eller lagarnas tillämpning som gene-

rerade en tystnad om barnamördandets orsaker. Med ett dekonstrukti-

vistiskt läsesätt av historiska texter, lyfts gap och paradoxer fram i syfte

att synliggöra källtexternas inre ofta omedvetna logik, som betydelsebä-

rande konstruktioner och efterhandskonstruktioner av det sociala skeen-

de som i barnamördandet slutade med det späda oäkta barnets död.qyy

Jag närmar mig källmaterialet ur ett perspektiv som berör rättskip-

ningens rättvishet utifrån barnamords- och delaktighetslagarna. Det är

därför viktigt att klargöra vad som var helt ovidkommande för rätten att

beakta men centralt för barnamördande som socialt fenomen. Ur de

rättsliga källornas perspektiv sett kan argumentationen i undersökning-

en ibland tyckas röra sig på gränsen till anakronism. Rättens huvudsakli-

ga uppgift var att straffa barnamörderskan. De delaktiga straffades i mån

av möjlighet. Det är ändå försvarligt att bruka detta angreppssätt, om det

hämtar bredare och djupare kunskap om barnamordsbrottet som feno-

men, än vad som hittills varit möjligt med ett mera lagtroget läsesätt. En

utmaning för angreppssättet är att forskaren måste akta sig för att posi-

tionerar sig som en domare över förmodern, ibland rent förödande, rätts-

praktik. 
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Frågorna som lagts fram i inledningen är många. Det beror på luck-

orna i tidigare forskning och en ny forskningsansats. Det är skäl att åter-

knyta till de huvudsakliga frågorna här i samband med en genomgång av

undersökningens uppläggning. Hur såg de brottsunderbyggande fakto-

rerna ut? Var delaktigheten vanligare och allvarligare än barnamörder-

skornas rättegångar ger sken av? Existerade det ett gap mellan föreställ-

ningar och verkligheten när det gällde barnamordsbrotten i 1700-talets

Finland? Förmådde man beakta detta i barnamörderskans straffutmät-

ning och hur påverkade det kriminal- och straffpolitiken? 

Varje avsnitt inleds med ett samtida avskräckningspolitiskt citat eller

därmed jämförlig text. Texten representerar delar av överhetens föreställ -

ning, som i varje enskilt kapitel studeras i relation till barnamördande

som ett agrarkulturellt fenomen. Själva undersökningen presenteras i en

för brottshistoria ovanlig ordningsföljd. Mordsättet (kap. 2) får lägga

grunden för vilken vikt som bör fästas vid delaktighetens och kontroll-

försummelsernas samt kulturens betydelser för barnamörderskans

brottslighet. Den farliga förbindelsen (kap. 3) diskuterar lägrarnas delak-

tighet och de rättsliga problemen med att utreda den i relation till bar-

namörderskans brottslighet. De brottsunderbyggande faktorerna stude-

ras primärt i de tre påföljande kapitlen (kap. 4–6) som rör kvinnokrop-

pen, kontrollen av den, kontrollförsummelserna samt synen på döljan-

det, lägrade kvinnor och slutligen även oäkta späda barn. Straff ut mät -

ningen och kriminalpolitikens agenda synliggörs i kap. 7 utifrån den

före gående undersökningen om delaktigheten och barnamördandets kul-

turbetingade orsaker. Avståndet mellan de rådande föreställningarna och

det skedda i 1700-talets Finland avslutar undersökningen (kap. 8) samt

vad detta avstånd betydde för de valda kriminalpolitiska åtgärderna. 

Undersökningens både deskriptiva och dekonstruerande grepp har

föranlett en omfattande och bitvis spretig text. Vissa upprepningar före-

kommer i delkapitlen. Detta är dock försvarligt i relation till att befintlig
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historisk kunskap om barnamordsbrottet i agrarsamhället är mera be -

gränsad än kunskapen om de normativa disciplinerings- och överhets -

idealen. Så är fallet framförallt när det gäller social kontroll av kvinno-

kroppar. Valet har styrts av ambitionen att synliggöra processen under

vilken barnamörderskan konstruerades som en mörderska och de möj-

ligheter som fanns för omgivningen att hindra (delta i) brottet, i efter-

skott för rätten att beakta kontrollbrister och delaktigheten vid straffut-

mätningen.
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167 KB Skillingtryck 1736: Guds rättmätiga straff, Förestält i en Valets sång, af Christina Jons-
Dotter, til sine qwarlemnade Föräldrar, syskon, Man och Barn. Stockholm 1736, vers 5.

168 ”[…] hon skal halshuggas och i båle brännas, ehwad hon föregifwer fostret wara dödt
födt, eller ej fullgångit”. MB 16: § 1 mom. 1. 

169 Anners 1965, s. 139. Om 1700-talets föreställningar och verklighet om barnamördandet
som epidemi, se närmare kapitel 7.

2. Barnets död och barnamordsbrottet 

Mitt Barn/som jag
har mången dag

bardt under hiertat burit/
På willdiurs art/
Jag ganska snart

Des lifstrå har afskuritqyu

Svenskt skillingtryck från 1736  

2.1. Ett mord i teorin

Skillingtrycket från 1736 som citeras ovan beskriver barnamörderskan

som en uppsåtlig mörderska. Dess avsikt var att avskräcka genom demo-

nisering och att återspegla brottets rubricering, barnamord. Mord för tan-

karna till våldsgärningar. I barnamordsbrottet behövde detta inte ha

skett. Barnamordslagen fastslog mellan 1655 till 1779 att kvinnan skulle

halshuggas och brännas på bål oavsett att hon påstod att barnet hade

varit dödfött eller ett missfall.qyi En kvinna behövde således inte ta livet

av barnet för att bli straffad som en barnamörderska. Domaren fick inte

ens höra sig för om mordsättet i rättssalen, en praxis som skulle undvika

att kunskapen om mordsättet spreds till allmänheten. Barnamörderskor

antogs även mörda på ett lömskt sätt.qyo

Kriminalpolitiken ledde till att lagen inte krävde ens bevis på att ett
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170 Av denna åsikt är även Kaspersson 2000, s. 127. Inte heller Bergenlöv (2004) har fäst
någon större vikt vid mordsättet.

171 Modée 1783, s. 587–588; Anners 1965, s. 144–149, jfr statistiken på s. 295–297; Anners
menar att presumtionen knappast tillämpades av hovrätterna efter införandet av 1734 års
lag. Än tydligare var denna praxis bland de fall som gick vidare till justitierevisionen.
Anners 1965, 150–157; Bergenlöv 2002, s. 259–260, 265–266 och 2004, s. 336;
Thunander 1993, s. 139. Om barnamordslagens utveckling och Åbo hovrätts straffpraxis
under 1700-talet se kap. 7. 

172 Koskivirta 2001, s. 20. Se närmare kap. 7.6.
173 MB 16: § 1 mom. 2: ”[…] finnes ej något wåldsamt tekn ther å; tå straffes modren med

ris, fängelse, eller arbete: plichte ock thertil för lägersmålet”. Jfr Ändringar i allmänna
lagens rum 1779, 16: § 1 mom. 2: ” […] ”fostret av grov förseelse och vangömmo, utan
uppsåt (erkännande) att dräpa, eller befunnit våldsamt tecken ljuter döden, och å lönn
lägges […]”; Modée 1783, s. 587–588.

mord begåtts, i hopp om att avskräcka likasinnade kvinnor från att begå

brottet. Det var döljandet av det långa brottsförloppet som fastslog brot-

tet: en utomäktenskaplig förbindelse, hemlighållet havandeskap, en en -

sam födsel och ett undangömt dött oäkta barn. Brottets allvarlighetsgrad

avgjordes i sin tur av om barnet hade varit fullt utvecklat eller bara ett

missfall. Historiografiskt har mordsättet förmodligen av dessa skäl inte

heller getts någon större mening.qup

I strid med det som lagen lät påskina brukade ändå hovrätterna allt

sedan senare delen av 1600-talet ofta lindra dödsstraffet med hänvisning

till förmildrande brottsomständigheter.quq Dessa skäl fick de dock inte

skriva ut i domsutslaget. Underrätterna skulle i sin tur låta påskina att

lagen alltid verkställdes tillfullo, oavsett att domen alltid blev prövad av

högre rätt i relation till bevisföringsgrunderna och att det var hovrätten

som fällde den slutgiltiga domen.quw Praxis att beakta brottsomständig-

heterna blev slutligen införd i lagen år 1734. Detta ställde nya krav på att

tingen och hovrätterna skulle dra upp en klar gräns mellan mord och

dödsvållande. Våldets betydelse lades bara indirekt i ord i barnamordsla-

gen från både år 1734 och år 1779. Det var en förmildrande omständig-

het ifall avsiktligt våld saknades. Modern skulle då straffas med ris, fäng-

else eller arbete. Hon skulle dessutom bötfällas för lägersmålet.que
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174 Lagkommissionens protokoll 7.11.1699. Sjögren 1901, s. 155.
175 Koskivirta 2009, s. 294–295.
176 Nehrman 1756, V: § 21, s. 64: ”barnet hwarit fullgånget och något wåldsamt tekn ther å

finnes”. Jfr även Calonius, 1808–1812, s. 42: ”Om barnet genom våldsam handaverkan
eller åsidosättande af den skiötsel, som fordras till dess bibehållande, har förgåtts.” Se
närmare kap. 7.4. 

177 Calonius 1808–1812, f. 46: ”det ändock utan att någon våldsamhet behöfts och oaktadt
all möjlig sorg inom kort lemnat verlden, så bör den arma synderskan njuta någon lin-
dring i straffet”; Huumarkangas 1995, s. 40.

178 Se närmare om dessa barnamordsplakat i kap. 7.1.–7.2.

Orsaken till den indirekta formuleringen låg i att lagstiftarna inte

hade kunnat enas om våldets betydelse för straffpåföljden och själva kri-

minalpolitiken. På lagkommissionens möte 1699 ansåg ledamoten herr

Brunell, att ”åkomma å fostret” inte fick skrivas, utan bara ”att fostret är

fullgångit”. Förslaget förkastades av assessor Bromén, som menade att en

kvinna inte fick straffas med döden, för att hon av för hårt arbete och lyf-

tande hade vållat sitt barns död. Man avsåg förmodligen en för tidig föd-

sel, vilket dock inte sades ut. Sekreteraren Lilliestedt ville i sin tur und-

vika hela meningen, därför att dödsorsaker var så svåra att utreda. Ett

barn kunde vara mördat, trots att det inte hade lämnat några spår på

liket. Lagens avskräckande syfte fick inte heller undergrävas.qur Våldets

stora betydelse för straffutmätningen i barnamordsbrott blev istället för-

klarat i rättslitteraturen, vilket var fallet även med dråp, där offrets döds-

orsak likaså var i nyckelställning för straffskalan.qut Nehrman ansåg att

för dödsstraff skulle krävas att barnet både varit fullt utvecklat och att det

fanns tecken på våld.quy I annat fall skulle barnamörderskans dödsstraff

lindras fastän barnet hade varit fullgånget.quu

De nya riktlinjerna innebar att barnamordsbrott i hovrätten skulle

bli undersökta som ett våldsbrott. Detta gällde dock inte tingsrätterna.

Det första momentet i 1734 års lags första barnamordsparagraf uppre-

pade de tidigare barnamordsplakaten från 1600-talet.qui Enligt den räck-

te det som bevis att barnet hade satt livet till under en ensam förlossning.
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179 Den sistnämnda punkten ovan inkluderar både utomäktenskapliga missfall och fosterför-
drivningsbrottet, som inte ingår i denna undersökning. MB 16: §§ 1, 2 och 5. Den femte
paragrafen förutsatte i princip att ett levande barn hade visats upp för andra människor
och först därefter lämnats att dö utan vård. De två första paragraferna i barnamordslagen
var således de huvudsakliga barnamordsparagraferna. 

180 Nehrman 1756, VI: § 50, s. 92–93; Nehrman 1759, I: § 14, s. 5; Nehrman 1732, XXII: §
7, s. 277; Nehrman 1759, V: § 30, s. 67.

181 Kiernander 1776, § 64, s. 131.

Paragrafens andra moment innefattade en lindring i straffet under vissa

förhållanden. Tingsrätterna tillämpade i praktiken enbart det första mo -

men tet. De fällde avskräckande dödsstraff på en presumtion att kvin  nan

tills annat kunde bevisas var en mörderska. Barnamörderskors brottslighet

graderades ändå av hovrätten i lagstadgade allvarlighets grader:

• Barnet har fötts levande och dödats med våld (§ 1 mom. 1)
• Barnet har haft svagt liv och lämnats att dö utan vård (§ 1 mom. 2 eller § 5)
• Barnet har varit fullt utvecklat men dödfött (§ 1 mom. 2)
• Barnet har varit ofullgånget och livsodugligt (§ 2).quo

De två förstnämnda kategorierna förtjänade enligt lagen dödsstraffet, de

två senare ris, fängelse eller tukthus. Den nya lagen utmanade rätten på en

viktig punkt. Rätten måste enligt Nehrman ta ställning till dödsorsaken

och kunde då rubba föreställningar om barnamordsbrott som tidigare hål-

lits för ostridiga sanningar. Med ”naturkunnighetens hjälp” tänktes rät-

ten bli mindre beroende av vittnesmål och osäkra bevis. Den medicinska

besiktningens slutsatser fick ändå inte avgöra målet. Den tjänade bara

som vägledning för domstolen som i sista hand tog ställning till om man

hade med en kallblodig mörderska att göra eller inte.qip

Om ett barn lämnats utan vård handlade det om både uppsåtligt och

vållat barnamordsbrott. Det var svårt att utreda eftersom det kunde vara

frågan om ett mord på ett livskraftigt barn, ett mord som aldrig blivit av

för att barnet var skendött, dödfött eller hade omedelbart dött efter för-

lossningen och därför gömdes undan.qiq Riskerna för att barnet av en
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182 Lagkommissionens principbetänkande 17.3.1643 ur Antell, IV, 1895, s. 46; Nordenheim
1726, p. 2, 7, 11–15 om fostret av naturliga orsaker hade dött under förlossningen ur
Anners 1965, s. 120; Hoorn 1777, V, s.20–26; Kiernander 1776, III, s. 41–84; Lempiäinen
1978, s. 325–328.    

183 Kriminal- och straffpolitiken analyseras huvudsakligen i kapitel 7. 
184 Jfr Anners som anser att antagandet att kvinnan var en mörderska inte tillämpades av

överrätterna mellan 1737–1779. Anners 1965, s. 144–149.  

tabellnoter
185 I denna grupp ingår helt frikända och de kvinnor som fälldes till det lindrigaste straffet

enligt § 2 d.v.s. för otidigt sängalag eller lägersmål med enskild skrift och avlösning i
sakristian. Dessa straff frikände barnamörderskan från själva mordet men innebar ett
straff för att hon hade dolt den utomäktenskapliga förbindelsen och missfallet som följde
på den. Endast fem åtalade kvinnor frikändes helt: nr 15, 118, 175, 212, 213.

186 Annat straff innefattar atypiska straff såsom absolution i sakristian för ett brott som
skett för länge sedan, fängelse på vatten och bröd för att få barnamörderskan att bekänna
på obevisbart barnamordsbrott eller att begravas avsides på kyrkogården för att barna-
mörderskan hann avlida innan domen fälldes.

187 Ytterligare två barnamörderskor (nr 17 och 19) dömdes först till en längre fängelsevis-
telse som skulle få dem att bekänna. De har i tabellen kategoriserats efter den slutgiltiga
domen.

188 I 29 av de 269 barnamordsbrotten som ingår i undersökningen har den slutliga domen
inte kunnat fastställas och ingår därför inte här.

händelse skadades under förlossningen var också välkända sedan krimi-

naliseringsdebatten under förra delen av 1600-talet. De blev erkända

problem för 1700-talets rättsmedicinare, som skulle skilja mellan olika

barnamordsbrott.qiw

Tecken på våld var det säkraste beviset och sådana tecken gavs hög-

sta prioritet vid straffvärderingen. Problemet var bara det att barna-

mordsbrotten mera sällan var mord. Regeln var snarare den att barna-

mörderskans brottslighet var svår att kategorisera och bevisa. Den nya

barnamordslagen visade sig vara alltför krävande för 1700-talsrätten att

verkställa.qie Över hälften av dödsstraffen lindrades till risslitande och

tukthusarbete på grund av osäkra bevis och uttrycktes i hovrättens dom-

sutslag som förmildrande omständigheter.qir
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tabell i.

Barnamörderskornas slutliga domar inom Åbo hovrätts jurisdiktion 1702–1807 
år uppsåtligt dödsstraffet kunglig § 2 böter frikänd insättas insättas upp- annat summa

barna- lindrat pga nåd på /ris/ qit på på skjutet straff
mord § 1 bevisnings- särskilda fängelse på hospital bekänn- på qiy
dödsdom problem till skäl else fram-

ris + tukthus vatten tiden
(§ 1 mom. 2 och bröd 
efter 1736) 

1702–1735 12 1 1 1 1 16

1736–1750 8 8 1 1 2 1 21

1751–1760 8 10 1 1 20

1761–1770 12 13 8 1 1 1 36

1771–1780 13 8 1 4 2 1 1 30

1781–1790 7 19 4 13 43

1791–1800 6 20 15 5 46

1801–1807 3 7 1 12 3 2 28

summa 69 85 6 55 13 3 2qiu 3 4    240qii

Källa: Register över barnamordsbrott i Finland 1702–1807. 

När det kom till kritan var inte ens våldstecknen särskilt säkra bevis. Den rätts-

lärde Jacob Albrecht Flintberg diskuterade år 1796 med hjälp av ett exempelfall

den osäkra dödsorsaken och manade domarna till stor försiktighet. Han under-

strök ”huru nödigt det är, att en domare, vid sådana tillfällen, som angår liv och

död, icke överser den minsta omständighet”. I Tyskland hade en bondedotter fött

ett dödfött oäkta barn som gömdes undan med föräldrarnas hjälp. En av husets

pigor fick nys om saken och grävde om natten upp asken med spädbarnsliket i.

Fostret visade sig ha ett djupt sår i bröstet och husets dotter blev åtalad för bar-

namordsbrottet. Eftersom skadan bevisade mordet, togs barnamörderskans ihär-

diga nekande för lögn. Samma gällde vittnens, föräldrars och förlossningsbiträ-

dets påstående om att barnet varit dödfött. Skadan och pigans vittnesmål om döl-

jandet var entydiga bevis och fällde den unga kvinnan till dödsstraffet.

Föräldrarna anställde då en lagkunnig man som noga gick igenom alla bevis-

ningsgrunder. Han ”fann straxt att undersökningen var ofullkomlig och åtskilli-

ga, efter utseende, betydeliga omständigheter varit förbigångna”. Det visa de sig
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189 Flintberg 1796, del I, X: § 188, s. 129–131.
190 Nr 91. Maria Pettersdotter Turis nådeansökan 24.12.1770 och provinsialläkaren F. G.

Bergmans besiktningsattest i UT protokollet i Masku 6.8.1770 i JR:s utslagshandlingar
11.1.1771, nr 14–15. RP i justitieärenden 11.1.1771, f. 29–30v; RP i justitieärenden
12.11.1772, f. 1703–1704. 

191 T.ex. nr 258. KP i Somero 28.11.1804; 1803–1805. Cc: 3, f. nr saknas; Nr 268. KP i
Loppis 10.12.1807. Cc: 4, f. 350– 351. HO:s utslag 19.2.1808. Nylands och Tavastehus
länskansli. Ea181, f. 216–217, 222. 

192 Nr 139. RP i justitieärenden 20.4.1784, f. 742–745; K. Maj:t 10.8.1784. JR:s registratur
1784 senare delen, f. 752v–753.

efter den obduktionen som utfördes först i detta skede att pigan hade för-

orsakat skadan post mortem, med samma stekspett som hon använt sig av

för att bryta upp asklocket. Domen revs upp och barnamörderskan blev

dömd till fängelsestraff för att ha dolt sitt dödfödda oäkta barn.qio

Samma sak verkar storbondedottern Maria Pettersdotter Turi ha

råkat ut för i Rusko kapellgäld år 1771. Maria och hennes föräldrar häv-

dade att skadan på barnet hade uppkommit på vägen till den rättsmedi-

cinska undersökningen i Åbo stad. Deras påstående stöddes av två bond-

hustrurs vittnesmål på tinget, där kvinnorna hade vittnat att barnet var

helt oskatt när de undersökte det. Åbo hovrätt och justitierevisionen

dömde ändå Maria till döden. Hon avrättades med stöd av provinsiallä-

karen F. G. Bergmans besiktningsattest som konstaterade att fostret

”efter all probabilitet förnämligast omkommit igenom den våldsamhet

som träffat dess huvud”. Provinsialläkaren hade inte varit närvarande

under rättegången.qop Han hade av allt att döma inte heller haft tillgång

till rättegångshandlingarna då han drog sin slutsats om dödsorsaken.

Ett oskadat litet barnlik kunde skadas post mortem, vilket kunde

vara svårt att skilja från en våldsgärning.qoq Ett spädbarn, vars näsa och

mun var intryckta och överläppen kluven ansågs vara mördat med grovt

våld, men det kunde lika väl ha varit frågan om ett harmynt barn.qow

Spädbarn som visade sig ha en sladdrig nacke tydde enligt domstolen på

att barnamörderskan brutit nacken av ungen, men skadan kunde också

vara tecken på att barnet fötts i sätesbjudning, med följden att barnets
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193 Nr 58, 79 och 86. Se närmare om förlossningarna i kapitel 5.
194 Fall som särskilt utmanade dessa gränser: nr 23, 90 och 84. Bilagd tabell 3: Domar fällda

efter besiktningsattester av provinsialläkare 1737–1807. Rättsmedicinen berörs närmare i
kap. 2.4. 

195 Bergenlöv anger att endast 6 barnamörderskor av 59 utövade våld på barnet. Bergenlöv
2004, s. 269. Jfr Jackson 1996b, s. 86; Ulbricht 1990, s. 159; Ervasti 1994, s. 43. Ervastis
resultat skiljer sig dock från Huumarkangas resultat om 1800-talets Syd Österbotten.
Endast 25 procent var där mord och resten dödsvållanden, varav 53 procent missfall.
Huumar kang as 1995, s. 45, 69. Jfr 90 procent av barnamordsbrotten i norra Sverige var
vållade under 1800-talet. Johansson 2006, s. 74. Det dödliga våldet verkar ha varit betyd-
ligt vanligare i de 600 barnamordsbrott som förövades i 1800-talets Bretagne. Tillier
2001, s. 46–48, 122–123, 308–309.

nacke gick av under förlossningen. Sådant fäste inte domaren vikt vid i

de barnamordsbrott som ingår i denna undersökning, men var en fullt

rimlig sak vid svåra födslar för samtida läkare och barnmorskor.qoe

Den osäkra dödsorsaken innebar att rätten hade svårt att komma

underfund med brottets natur, trots ambitionen att materiellt bevisa mor-

det, dödsvållandet och ett döljande av ett dödfött oäkta barn. Dödsorsaks -

utredningarna fick inte den betydelse de förväntades få även av andra skäl

som berörs närmare i kapitel 7.6. Gränsen mellan uppsåt och vållat, döds-

straff och kroppsstraff blev flytande och rätten förblev lika beroende av

vittnesmålen om döljandet som tidigare.qor Barna mords  brottet förblev ett

brott som straffades på sannolika skäl och föreställningar om att det var

naturligt att lägrade kvinnor tog livet att sitt nyfödda oäkta barn. Den

föreställningen hade utmynnat i en lag som tills annat kunde bevisas

utgick ifrån att barnamörderskor var uppsåtliga möderskor.

2.2. Förekomsten av dödligt våld

Det dödliga våldet på det nyfödda barnet var mera ovanligt i barna-

mordsbrotten i 1700-talets Finland. Detta trots att de flesta barnamör-

derskorna hade makten att avgöra om barnet skulle få leva eller måste dö

genast efter den hemliga förlossningen. Så var fallet även på annat håll i

samtidens Norden och Europa och också under hela 1800-talet.qot Av 140
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196 I dessa fall var mordet ett faktum. De relativa talen i detta avsnitt grundar sig på bilagd
tabell 4: Barnamörderskornas erkännande om barnets dödsorsak 1702–1807 och bilagd
tabell 5: Rättens uppfattning om dödsorsaken 1702–1807. Mördande barnamörderskor:
nr 18, 56, 58, 73, 79, 84, 93, 94, 97, 108, 113, 128, 133, 145, 146, 153, 224, 230, 234, 237,
246, 254.

197 Jfr Nielsen 1982, s. 46.
198 Nr 133. HO:s utslag 31.8.1782 i JR:s utslagshandlingar 5.11.1782, nr 70. 
199 Nr 237. HD protokoll 4.11.1800, f. 1432v–1433; Möller 1796, s. 57; Orrelius 1767a, s. 26;

Bælter 1756, § 20. Jfr Bergenlöv 2002, s. 267–268; Anners 1965, s. 149. 
200 Nr 94. HO:s utslag 19.2.1772. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 102, f. 251–255,

420–451v. K. Maj:ts  utslag 16.10.1772. Ea 102, f. 254v. Jfr dödsstraffade nekande barna-
mörderskor i det sena 1700-talet: nr 108, 128, 234, 240, 254.  

201 Se närmare kap. 6.6

barnamörderskor som tydligt skildrade mordsättet under rättsbehand-

lingen, ansåg domaren att bara 22 barnamörderskor ha begått grovt död-

ligt övervåld på sitt barn.qoyDödligt våld var i själva verket så ovanligt att

det väckte uppmärksamhet och kallades för mord eller avdagatagande.qou

Pigan Lena Eriksdotter Blomster i Lappträsk hade 1782 ”på et gruf-

veligt sätt mördat” sitt späda barn.qoi Inhyseskvinnan Lisa Matts dotter

från Järvi soldattorp i Mäntsälä socken slog i fähuset sent om kvällen i

juli 1799 ihjäl sitt levande fullgångna gossebarn mot golvtiljorna. Högsta

domstolen konstaterade att ”barnet lidigt ovanligt mycket våld”. I utsla-

get benämndes Lisas gärning ”till döds slagit och lönn lagt”, vilket vare

sig barnamörderskan erkände eller nekade skulle straffas med döden över

hela seklet. Det förestavade lagen och tillämpade rätten. Också profana

barnamordsdebattörer var eniga om den saken.qoo Den 21-åriga pigan

Catharina Eriksdotter begick ett så uppenbart mord i Hollola 1770, att

hon straffades med döden mot sitt nekande. Hon slog ihjäl sitt fullgånga

gossebarn med en yxa som hon hade hittat på stället där hon födde.

Slaget var så hårt att gossens huvudskål nästan klövs itu.wpp

Dessa ovanliga mord kunde eventuellt tolkas som exceptionella

barm  härtig hetsmord. Barnamörderskan dräpte sitt barn för att rädda det

från ett samhälle som systematiskt stigmatiserade oäkta barn.wpq Barm -

härtighetsmord brukar nämligen reproducera samhällets gällande värde-
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202 Så är fallet med t.ex. moderna könsselektiva barnamordsbrott i Indien. Hedge 1999, s.
507–524.

203 Gröndal 2000, s. 69–71.
204 Närmare om delaktigheten och kontrollförsummelserna i kapitel 3, 4 och 5.
205 Detta gäller även de moderna barmhärtighetsbarnamorden på späda flickebarn i Indien.

Om dylika brott och deras rättsprocesser. Hedge 1999, s. 507–524.

grund och tenderar att samtidigt positionera kvinnan som offer och upp-

såtlig mörderska.wpw Tankegången om kulturellt betingade barmhärtig-

hetsmord på nyfödda flickebarn förekom på 1800-talet i mödrasånger i

Ingermanland och sjöngs av livegna mödrar. Eftersom fysisk manlig styr-

ka var en värdefull egenskap hos de livegna, kom mödrarna att sjunga

om, kanske även att verkställa, barmhärtighetsmorden som en iscensätt-

ning av att kvinnor var mindre värdefulla i den kulturen.wpe

Tanken på ett barmhärtighetsmord är i princip överförbar på förmo-

derna barnamordsbrott. Brottet var socialt betingat av samhällets nega-

tiva syn på ogifta mödrar och oäkta barn, strukturella orsaker som ändå

förbigicks i rättssalarna när barnamordsbrotten undersöktes och straf-

fades. Brottet konstruerades också som en enskild kvinnas udda missgär-

ning och frånsåg vanligen den bristande sociala kontrollens betydelser

för att barnet dog.wpr Sådana brott går därför inte heller att bekämpa, vil-

ket var fallet med de förmoderna barnamordsbrotten.wpt

Stigmatiseringen av utomäktenskapligt födda barn föranledde ändå

sällan dödligt våld på dem i 1700-talets barnamordsbrott. Detta antyder

att den patriarkala samhällsstrukturen inte var så betydelsebärande för

barnamörderskornas mordsätt som den kunnat vara. Det var snarare så

att flera faktorer avgjorde på vilket sätt barnet dog. Även relationen

mellan barnamörderskan och lägraren samt kontrollen av graviditeten

och förlossningen kan ha inverkat. Eftersom barnets kön inte heller ver-

kar ha påverkat mödrarnas handling, vilket är typiskt för barmhärtig-

hetsmorden, undergrävs ytterligare hypotesen om att mordet i de förmo-

derna barnamordsbrotten var ett sätt att rädda sitt barn från ett stigma-
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206 Register över barnamordsbrott 1702–1807: 39 gossar och 36 flickor. I andra fall framgår
inte barnets kön. Jfr Bergenlöv 2004, s. 401–402; Malcolmsson 1977, s. 192. Jfr samma
relation mellan flickor och pojkar när det gäller dödligheten bland under ett år gamla
oäkta barn i Viborg 1819–1868 (1.22–1.70 för gossar och 1.32–1.88 för flickor). Vuorinen
1991, s. 249–250.

207 T.ex. Gilje 1983, s. 583–585. Även flera månader gamla oäkta barn dränktes eller kvävdes
till döds av sin ogifta mor under finskt 1800-tal, enligt Anu Koskivirtas pågående opubli-
cerade forskning om mord inom familjen. Jfr att barnamörderskorna i Egentliga Finland
1890-1939 vanligen var erfarna ogifta mördar. Vallenius 2005. Enligt kyrkboksdatabasen
HisKi förekom denna typ av barnadråp redan under sent 1700-tal: t.ex. sex månader
gamla oäkta barnet Chatarina blev dräpt av sin moder i Ilomants 27.12.1776, sex dagar
gamla Anders i Loimijoki 1786, sex månader gamla Anna Caisa i Pedersöre år 1802 och
år 1807 t.ex. fyra månader gamla Johan i Rantasalmi, sex månader gamla Johan Henrik i
Halikko, tre månader gamla Maria i Ijo och åtta månader gamla Anna i Taipalsaari.

208 Nr 147. HO:s utslag 7.10.1785 och Maria Christina Johansdotters odaterade nådeansö-
kan i JR:s utslagshandlingar 24.3.1786, nr 56; Kiernander 1776, § 79, s. 164–165. 

tiserat liv. Brottsoffren var lika ofta flickor som gossar och gärningen

ansågs lika allvarlig oavsett barnets kön.wpy Ogifta mödrar som barmhär-

tighetsmördade sitt oäkta barn förefaller ha blivit vanligare först på

1800-talet.wpu

Barnets kön blev knappast ens omnämnt av överrätterna, som bru-

kade tala om barnet med den lagstiftade könsneutrala benämningen fos-

tret. Domarna behövde bara veta om barnet hade varit fullt utvecklat

eller inte. Könet kom dock att ges större betydelse av rättsväsendet mot

1700-talets slut, i samband med att nya könsförståelser överlag fick inträ-

de i hur man såg på barnamörderskor och barnamordsbrott. 

I sin nådeansökan skrev bondedotter Maria Christina Johansdotter från
Brutuby i Helsinge socken år 1789, att hon var alldeles oskyldig till brottet hon
och hennes moder dömts för. Barnet hade inte heller enligt regementsfält -
skären Eks besiktningsattest haft något liv, ”sen det föddes i världen, som ett
kvinnokön, av svag natur”. Argumentet om att flickebarn var svagare av natu-
ren och därför med större sannolikhet dog en naturlig död vid födseln föll i
god jordmån. Åbo hovrätt fällde en lindrig dom över Maria Christina.wpi 

Var det mördade/döda spädbarnet en son, ökade således risken för att
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209 Nehrman 1759, II: § 77, s. 238. ”Af egennytta varden mången så förblindad, at han, til at
dölja ett mindre brott, förövar en svårare ogierning, frambättre förekomma sådana exem-
pel. Här vil jag nämna de konor som giör sig skyldiga till barnamord.” Jfr Bergenlöv
2004, s. 243–244; Sandmo 2005, s. 207–211. 

210 Lindstedt Cronberg 2005, s. 198–204.

modern straffade med stupstock och bål. Detta har dock inte kunnat

beläggas i barnamordsbrotten under 1700-talets senare del.

Samtidens överhet såg inte barnamordsbrottet som ett barmhärtig-

hetsmord. Det var ett hedersmord, varvid man i tidens avskräcknings-

propaganda snarare talade om att ogifta kvinnor blev så desperata över

att vara utomäktenskapligt gravida, att de försökte dölja det skamliga

lägersmålet genom att begå ett barnamordsbrott.wpo Som en följd av den

propagandan har brottet också i forskningen setts som det närmaste man

kan komma hedersmord i det förmoderna samhället, som i övrigt hade

lätt för att dra ärekränkningar inför rätta och mera sällan bedrev självpå-

tagen handgriplig hedersupprättelse utanför domstolen.wqp

Men hedersmorden var också sällsynta i den uppdagade barna-

mordsbrottsligheten under 1700-talet. När sådana hedersrelaterade bar-

namordsbrott skedde var dock det dödligt våldet vanligt, eftersom brot-

tet oftare än andra barnamordsbrott var sanktionerade av lägraren eller

barnamörderskans föräldrar. Dessa barnamörderskor hade dessutom

vanligen utsatts för en både konfliktfylld och extremt rigorös kontroll

som fick henne att tappa besinningen efter den planerade födseln i

ensamhet. Hon kontrollerades nämligen från två håll, med motsatt kon-

trollsyfte. Hushållets och byns folk försökte uppdaga hemlighetsmakeri-

et med det väntade barnet, medan lägrare eller föräldrar ville dölja det.

Följden blev i dessa fall att barnamörderskan dräpte barnet med grovt

våld. Våldet återspeglade på så sätt den konfliktfyllda kontrollsituation

kvinnan befunnit sig i. Delaktighetsbrotten blev däremot ofta ostraffade

och har till den delen även stora likheter med hedersmord på en ogift
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211 Om kontrollens betydelser för våldsutövningen. Tillier 2001, s. 309. Om hedersmord på
unga kvinnor. T.ex. Norma Khouri 2003, s. 164–165, 180–181, 227. Straffad delaktighet
för mordet på barnet: nr 18, 56, 73, 79, medan 8 delaktighetsbrott var outredbara, men
synbarligen socialt sanktionerade barnamordsbrott: nr 58, 97, 224, 230, 234, 237, 246
och 254. Se närmare kap. 3.5. Jfr Johansson 2006, s. 294, har registrerat endast tre klart
hedersrelaterade barnamordsbrott av 171 i norra Sverige 1830–1870.

212 Inalles 10 hatmord av 22 mord: nr 84, 93, 94, 108, 113, 128, 133, 145, 146, 153.
213 Nr 153. HO:s utslag 6.6.1787 och HO:s utslag 13.6.178 i JR:s utslagshandlingar

27.7.1787, nr 77. RP i justitieärenden 3.7.1787, f. 65–66. 

kvinna i moderna patriarkala hedersorienterade kulturer, vilka i viss mån

är socialt accepterade, trots att de är kriminaliserade.wqq

Den vanligaste kontexten för det dödliga våldet var dock försum-

melserna att ingripa och hjälpa flickan. Brottet begicks i dessa barna-

mordsbrott alltid i ensamhet, efter att barnet av en händelse fötts obeva-

kat. Det var oplanerade irrationella hatbrott begångna av ogifta pigor

som ingen trodde skulle bli barnamörderska.wqw Den 23-åriga husjung-

frun Anna Eberharda Kohl i Salo år 1787 får tjäna som exempel på dessa

av stundens ingivelse begångna mord. I sin nådeansökan som avslogs av

Gustav III, erkände Anna att 

”barnet vid första påseendet, förekommit henne ganska fult, mörkt och van-
skapligt”, när hon efter den ensamma förlossningen satt på sängen och betrak-
tade det nya livet. Barnets fulhet fick henne att ”fattat det oråd, att avsända
fostret livet, vilket hon ock i så måtto verkställt, att hon två eller tre gånger
slagit barnets huvud mot kanterna [av sängen]”.  Men våldshandlingen fick
inte livet ur barnet. Anna slog därför barnet i huvudet med en avlång luftvat-
tensflaska tills ”dess liv utslocknat”.  Brottet representerade hon som ett irra-
tionellt vansinnesdåd för att skilja sig från barnamörderskor som planerade ett
mord: ”Obetänksam och utan att jag anlitade ifrån Höjden om bistånd i fres-
telsen, fattade jag oråd, jag bar händer på mitt foster och ity det samma avda-
ga tog, en för människosläkter ryslig gärning vilket, ehuru nog sent jag elän-
dige flicka ångrar, ja så hårt att jag nu uti mitt [väl] förtjänte fängelse ständigt
sitter med våta kinder”.wqe
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214 Andra liknande fall: nr 133, 139, 141, 148.
215 Jfr t.ex. nr 108, 128.
216 Liknande har hävdats av Hedge 1999; Tillier 2001, s. 309; Nenola 1994, s. 21–22, 26–27;

Johansson 2006, s. 295–296.
217 Jfr Wrightson 1982, s.10. Wrightson har dock inte undersökt mordsättet närmare. 
218 Bilagda tabellerna 4 och 5 som anger erkännandet på dödsorsaken och rättens tolkning

av barnets dödsorsak 1702–1807. 56 procent av barnamorden i Stockholm var kvävning-
ar. Kaspersson 2000, s. 172. Jfr Nielsen 1982, s. 46; Ulbricht 1990, s. 159; Meumann
1995, s. 129, 133.  

219 Av 40 barnkväverskor befann sig 14 mitt för ögonen på annat folk: nr 13, 18, 19, 24, 25,
32, 57, 91, 121, 147, 225, 230, 237, 254.

För Anna betydde det skedda en social katastrof. Hon var född i Visby

och hade blivit gravid i Stockholm, men visste inte att hon var med barn

när hon i Stockholm i tredje graviditetsmånaden blev anställd som

husjungfru på Salo Bruk. Det började hon ana först efter en tid på bru-

ket. Eftersom ingen potentiell lägrare hade setts vänslas med husjung-

frun väckte denna frändelösa unga kvinnas, som var helt okänd för hus-

folket från förr, graviditet inte någon uppmärksamhet.wqr Råheten mot

barnet avspeglade hatet mot ett oönskat barn som hade försatt sin moder

i en så svår situation.wqt Kvinnans hela existens var hotad. Mordet fick

drag av ett hastigt dråp i nödvärn som ett försvar mot att hon oavsiktligt

hade fört husbondfolket bakom ljuset.wqy Det kan sägas att ju större följ-

derna tänktes bli för kvinnan, när hon hämtade fram barnet som ingen

visste att hade varit på väg och som dessutom helt oplanerat hade fötts i

ensamhet, desto våldsammare var det irrationella dödliga våldet. Kvin -

nan som hade mest att förlora blev på så sätt en mörderska.wqu

Samma rädsla för döljandets betydelser styrde handlingsmönstret för

de barnamörderskor som kvävde ihjäl barnet. Kvävning var överlag den

vanligaste formen av dödligt våld i barnamordsbrotten i 1700-talets Fin -

land, såsom i andra samtida västerländska samhällen.wqi Även dessa bar-

namörderskor hade fött barnet i ensamhet av ren och skär tillfällighet.

Till skillnad från de vanligen utom syn- och hörhåll för andra begångna

hatbrotten, befann sig barnkväverskan oftare så gott som mitt framför

ögonen på andra människor.wqo
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220 Nr 207. HO:s utslag 23.11.1795. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 145 f. 226. 
221 Inalles 40 fall där barnet hade kvävts till döds: nr 5, 6, 11, 13, 19, 22, 24, 25, 32, 46, 57,

61, 69, 87, 91, 98, 112, 119, 120, 121,126, 133, 135, 141, 142, 146, 147, 152, 179, 206, 207,
208, 218, 225, 230, 234, 237, 238, 254, 255.

222 Se dessa 13 födslar närmare i kap. 5.4.1. Jfr Huumarkangas 1995, s. 69.
223 Delaktigheten blev också ostraffad i de 14 barnamordsbrott där barnkväverskan befann

sig nästan mitt framför ögonen på annat folk: nr 13, 18, 19, 24, 25, 32, 57, 91, 121, 147,
225, 230, 237, 254.

224 Nr 11, 112, 119.
225 Nr 84: KP i Borgå 26–27.5.1768. Borgå 42, f. 375. Se ytterligare t.ex.: nr 5, 87, 112, 142,

135, 207, 255. 
226 Nr 154. HO:s utslag 10.10.1787 i JR:s utslagshandlingar 7.12.1787, nr 70.

Pigan Anna Johansdotter i Janakkala som inte ens var misstänkt för

att vänta oäkta barn, berättade att hon kvävde barnet ”då det gifvit läte

ifrån sig” för att husfolket råkade komma in i pörtet där de där tills varit

ensamma.wwp Dessa barnkväverskor lade i all hast sin hand på barnets

näsa och mun, eller höll barnet hårt tryckt mot sin kropp, virade in det i

sin kjol eller halsduk, synbarligen för att tysta barnets skrik som hotade

uppdaga dem.wwq Så var fallet även med de 13 extrema barnamordsbrot-

ten där barnet kvävdes till döds i ett rum med andra personer närva-

rande. I samtliga fall brydde omgivningen inte sig om att undersöka vad

som höll på att ske.www Försummelsen att ingripa i situationen blev som

regel ändå helt ostraffad av orsaker som framgår i kapitlet om förloss-

ningarna.wwe Endast tre delaktighetsbrott gick att straffa också i kväv-

ningsmorden som borde ha gått att upptäcka och hindra i tid.wwr

Barnet kvävdes till döds oavsett graden av skam den ogifta modern

kunde vänta sig efter födseln. Ogifta fähuspigan Lisa Johansdotter i

Borgå var redan ogift mor till två oäkta barn då hon år 1768 födde ytter-

ligare ett tredje oäkta barn. Hon hade först ”låtit det leva vid pass en halv

timma och lade sin hand på barnets mun, att det intet [skulle] med grå-

tande röja hennes tillstånd”.wwt Endast ogifta pigan Eva Johansdotter i

Asikkala verkar enligt likbesiktningsattesten ha försökt kväva ett ofull-

gånget och dödfött barn år 1787.wwy
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227 Nayak & Milner 1998, s. 699. Den undersökta gruppen bestod till två tredjedelar av
ogifta, separerade eller frånskilda mödrar med små barn. Våldet inträffar då barnet är
sex–sju veckor gammalt och brukar sammanfalla med att spädbarn då har visat sig vara
som allra skrikigast. Det är således inte fråga om postnatal depression som drabbar
mödrar ca tre–fyra månader efter förlossningen. Även det s.k. ”skakad baby” syndromet
(SBS ), där ett spädbarn får neurologiska och/eller fysiska skador av att ha blivit våld-
samt skakat av en frustrerad vuxen, anses i forskningen ha samband med skrikandet. Se
t.ex. Lee, Barr, Catheringe & Wicks 2007, s. 288–293; Barr, Trent & Cross 2006, s.
12–14; Reijneveld, van der Wal, Brugman, Sing & Verloove–Vanhorick 2004, s.
1340–1342.   

228 Om födandets kontext se kap. 5.3.–5.5.
229 Nr 47. HO:s utslag 17.6.1755. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 65, f. 243–253. Jfr

Nielsen om att genast återgå till ett hårt arbete var bästa sättet att dölja födseln. Nielsen
1982, s. 96.

Den slutsats som kan dras utifrån dessa barnamordsbrott som be -

gicks med dödligt våld är att det var barnskriket som utlöste våldet.

Späd barnskrik kan också få moderna mödrar att tappa besinningen i

pressade situationer. I forskningen har våldsbenägenheten i samband

med spädbarnsskrik knutits till låg intelligens, svårigheter att hantera

sociala situationer, ångest och depression.wwu Det dödliga våldet i bar-

namordsbrotten kan på samma sätt ha varit knutet till kvinnornas

knappa mentala och sociala resurser att hantera den situation de

befann sig i och avsaknaden av stöd. Födseln väckte nämligen inte i

regel någon uppmärksamhet, förrän det var för sent.wwi Den bristande

sociala kontrollen kunde utmynna i märkligt fördröjda barnamords-

brott, likt det pigan Chirstin Christersdotter gjorde sig skyldig till år

1755 efter att inte heller hennes förlossning hade väckt någon upp-

märksamhet. 

Chirstin födde sitt och sin avlidna husbonde löjtnant Jägerhorns oäkta barn i
fähuset på Domars rusthåll i Sibbo, men mördade inte genast det levande bar-
net. Hon lämnade barnet med obunden navelsträng på födsloplatsen i fähu-
set, för att återgå till sina sysslor. Bästa sättet att dölja födseln var att låtsas om
ingenting och arbeta som vanligt. När hon återkom två timmar senare levde
ännu barnet och föll först då offer för dödligt våld, som slutade i dynghögen
bakom fähuset.wwo
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230 Sandmo 2002, kap 3, s. 101–149; Furuhagen 1996, s. 153–156. 
231 Bergenlöv 2004, 291–292, 299–300. Jfr Gowing 2003, s. 135–138.

Chirstin var en uppsåtlig mörderska. Det som är oklart är varför hon

väntade med dråpslaget. Eventuellt hoppades hon att barnet skulle dö av

sig själv. En annan möjlighet är att hon väntade på den rätta tidpunkten

att hämta fram barnet, men att modet svek henne. Detta går dock inte att

studera. Rätten ansåg det nämligen vara helt ovidkommande att utreda.

Brottet blev straffat på sannolika skäl under föreställningar om att bar-

namörderskorna hade planerat ett mord. Förekomsten av dödligt våld i

barnamordsbrotten tyder dock på att bristande social kontroll kunde

göra en resursfattig lägrad kvinna till en oavsiktlig barnamörderska. 

Öppenhet och ärlighet var det förmoderna agrara hushållets

sammanhållande kitt.wep Särskilt lägrade kvinnor måste hålla sig till den

värdegrunden, eftersom de så lätt misstänktes för att vara barnamörder-

skor om något gick galet med barnet. De förutsattes undanröja den ris-

ken genom att öppet sprida kunskap om sin graviditet och uppge när

barnet var på väg.weq Så hade inte Christin och det flesta andra barna-

mörderskor gjort. När det kom till kritan var öppenheten inför kvinnli-

ga kroppsprocesser konfliktfylld och en orsak till att många av dessa mör-

dade oäkta barn föddes utan att modern fick någon hjälp. Detta berörs

närmare runt den dolda graviditeten och förlossningen. 

Kategoriseringen av de olika brottskontexterna bakom det dödliga

våldet i barnamordsbrotten visar att både alltför rigorös och för lam soci-

al kontroll kan ha haft en andel i brottet. Statistiken över antalet åtalade

för delaktighet mellan åren 1702–1807 talar för att allting inte heller stod

rätt till med hur man bekämpade barnamordsbrott i det svenska rikets

östra halva.
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232 Materialet har i tabell II kategoriserats efter slutlig dom där även bristfälligt rättsmateri-
al ingår för att belysa det rättsliga intresset för att straffa delaktighet. Misstanken om
delaktighet kunde dock vara stor utan att åtal ändå väcktes: nr 72 och 98, eventuellt
också nr 3 och 58. Delaktighetsstraffens fallnummer anges i bilagd tabell 6: Delaktiga
efter relation till barnamörderskan 1702–1807. 

233 Nr 78: Skärpte lägrarens straff för hor, för att det skett med pigan.
234 Nr 223: 10 daler silvermynt i böter för lägersmålet omvandlades till 14 dagars fängelse.

tabell ii.

Delaktighetsstraff i barnamordsbrott inom Åbo hovrätts jurisdiktion 1702–1807wew

år dödsdom lindrat av bevisningsskäl vådabot böter/ris/fängelse frikänd på fram- åtalas summa
för del- på vatten & bröd tiden/ej men 

spö och halvmans- aktighet i åtalad slutlig
fästnings- bot/28 döljandet brist- ersättnings- trots dom
arbete/ av barnet fällig straff för grova okänd
fullmans- över- outredbar misstankar
bot vakn. delaktighet

1702-
1735 1 4 2 7

1736-
1750 1 2 2 7 12

1751-
1760 1 4 1 1 3 10

1761-
1770 1 1 1 7 1wee 12 2 5 30
1771-
1780 2 4 1 9 4 20
1781-
1790 3 4 2 8 14 31

1791-
1800 1 3 4 1wer 6 2 2 19

1801-
1807 1 1 10 1 13

Summa 5 2 3 6 26 6 52 12 30 142

Källa: Register över barnamordsbrott i Finland 1702–1807

I regel åtalades en till tre andra personer för delaktighet eller bristande

kontroll i de 66 hushåll där ett barnamordsbrott hade begåtts under

sådana förhållanden att domaren kom att undersöka delaktigheten. De

delaktiga kunde ändå sällan fällas till det ansvar de förtjänade. Fri -

kännandet för det bristande ansvarstagandet de gjort sig skyldiga till

eller lindriga straff för försummelser att hindra brottet var den vanligas-

te påföljden. Till och med grava misstankar om delaktighet blev i vissa

fall förbigångna av rättsväsendet. Detta av skäl som hade med bevis -
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235 Se även bilagd tabell 6: Delaktiga efter relation till barnamörderskan 1702–1807.
236 Se kriminaliseringsgrunderna under tidigt 1600-tal i kap. 7.2.
237 Kiernander 1776, § 82: 11, s. 185. Det går inte ens med modern teknik att bedöma för-

lossningsstunden närmare än på sin höjd +/– fjorton dagar.
238 T.ex. nr 56, 128, 237. Jfr Kaspersson 2002, s. 172, 157–158; Huumarkangas 1995, s. 45;

Tillier 2001, s. 308–309. 

föringen mot barnamörderskan att göra och som berörs i nästa huvud-

kapitel. Endast 48 personer gick att straffa för den delaktighet de hade

gjort sig skyldiga till.wet

Den bristande sociala kontrollen var dock inte nog för att barnet blev

mördat av sin ogifta mor. Det krävdes ytterligare att barnet var livskraf-

tigt nog att skrika för att hon skulle tillgripa våld. Eftersom våldsdåd ändå

var sällsynta i barnamordsbrotten tyder det på att många av brottsoffren

inte gav ifrån sig något tecken till liv. Detta var också barnamörderskor-

nas vanligaste bevekelsegrund till att barnet gömdes undan och inte häm-

tades fram. Bevekelseargumentet kan ha grundat sig på verkligheten, men

föranledde istället en lag som struntade i kvinnans erkännande.wey

Även rättsmedicinaren Jonas Kiernander erkände 1776 att det kunde

hända ”att en kvinna som är okunnig om födslotiden, samt vida skild från

all hjälp, föder, och fostret dör där av”.weu Osäkerheten gjorde det dock

svårt att i tid lägga beslag på ett mordvapen. Potentiella barnamörderskor

var också påpassade. Omgivningen ville få veta om de faktiskt väntade

oäkta barn. En försvunnen kniv eller yxa väckte då för stor uppmärksam-

het. Det oplanerade mordet begicks vanligen med barnamörderskans bara

händer och våldet riktades mot barnets huvud eller hals. I barnamords-

brott med drag av ett hedersmord och som därför skedde med hjälp av

medskyldiga personer förekom däremot mordvapen såsom kniv och

yxa.wei De flesta barnamordsbrotten var dock inte mord i egentlig bemär-

kelse. Brotts offren var eventuellt dödfödda eller så var gärningen ett vans-

innedåd vilket skall studeras närmare.
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239 I en studie över barnadråp befanns 68 procent av barnamörderskorna (7 fall) var person-
lighetsstörda, även om ingen av dem var direkt otillräknelig. Putkonen & Collander
2006, s.1581–1586; Putkonen 2003, s. 41–43.

240 Haapasalo 2002, s. 3–17; Putkonen & Collander 2006.
241 Nr 3, 5, 66. I Danmark verkar 10 av 89 barnamörderskor enligt rättshistorikern Nielsen

ha varit helt otillräkneliga i modern betydelse. Nielsen 1980, s. 1: 47, 57–58; Nielsen
1982, s. 98–99. Jfr Johansson som konstaterar att rätten ansåg fem av 171 vara galna i
1800-tales norra Sverige. Johansson 2006, s. 195, 203–204, 215.

242 Bergenlöv 2004, s. 164–165, 176–188. Endast gifta hustrur som mördade sitt äkta späda
barn ansågs galna i 1700-talets England. Walker 1968, s. 127

2.3. Mentala problem? 

Moderna barnamörderskor ses som kvinnor som saknar förmåga att ta

ansvar för den situation de befinner sig. Brottet blir förstått som ett van-

sinnesdåd också för att gärningen så starkt bryter mot moderna stereo-

typa moderlighetsuppfattningar. Detta underbygger föreställningarna

om att barnadråp begås av mentala problem. Barnamörderskor sinnes -

undersöks därför oftare än andra mördare, trots att de sällan är mera

otillräkneliga än andra mördande mödrar.weoDet förhåller sig precis tvär-

tom. Barnamörderskorna har ofta färre psykiska problem än mödrar som

suicidal- eller barmhärtighetsmördar äldre barn. Deras livsöden inrym-

mer glädje eller desperation, och slutar ändå i att barnet får sätta livet till.

Modern får först efteråt svåra samvetskval och blir självmordsbenägen,

med drag av mentala problem.wrp

Mentala problem sågs inte som en orsak till barnamordsbrotten i

1700-talets Finland.  Endast i tre rättsfall anlade domstolen ett sådant

tolk ningsperspektiv och ansåg att kvinnan hade varit från sina sinnen då

brottet skedde.wrq ”Galenskap” var ett vanligare tolkningsperspektiv och

en orsak till strafflindring för en mor som dräpte eller vållade sitt inom

äktenskapet födda späda barns död, under förutsättningen att modern

dessförinnan hade varit en god mor.wrw

När vice pastor Axel Laurell år 1787 förklarade att barnamörderskan pigan
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243 Nr 154. RP i justitieärenden 15.11.1787, f. 1331–1337.
244 Nr 120 och 221. Jfr Nielsen 1980, s. 1: 47, 57–58.
245 Jfr Ahlbeck-Rehn 2006, s. 335–337.
246 Nehrman 1759, Kap I: § 3, s. 2; Almquist 1951, s. 82–83.
247 T.ex. Bergenlöv 2004, s. 339–346, 419–424; Lövkrona 1999, s. 193–197.

Eva Johansdotter i Asikkala ”vore till sina sinnen rörd” lät Åbo hovrätt sin-
nesundersöka pigan. Flickan visade sig ändå vara helt redig om brottsförlop-
pet och fick stå för sin gärning. Pastorn fick istället själv förklara sig och
menade att han ”ej haft annan anledning till dess yttrande, att Eva vore något
stållig, som orden lyda, än av hennes tröghet i Kristendoms kunskap”.wre

En del barnamörderskor var kanske inte helt tillräkneliga, en del var tyd-

ligt förståndshandikappade såsom ”fåniga Valborg” i Loppis. Andra sågs

bara rent allmänt som enfaldiga och dumma, likt den blinda pigan Anna

Norin i Uleå. De blev ändå straffade med döden som uppsåtliga mörder-

skor.wrr

Föreställningarna om barnamörderskornas tillräknelighet respektive

otillräknelighet var framförallt knutna till hur galenskap konstruerades i

relation till de värden man vill försvara med barnamordslagen. Faktisk

galenskap spelade en mindre roll i den konstruktionen. Vansinnet kon-

struerades från fall till fall, och i relation till flytande gränser om avvi-

kelse och den goda kvinnligheten. Detta motbevisade själva brottet kon-

kret i och med att barnet hade dött under kriminaliserade former.wrt Det

som bekräftades var tillräcklighet, eftersom barnamordsbrottet ju förut-

satte ett långt planerat brottsförlopp. Rätten tenderade också att med

vittnens hjälp göra barnamörderskan hårdnackad och beräknande, trots

att även vittnen brukade ljuga i grova brottmål och vanligen skulle bemö-

tas med stor försiktighet av domaren.wry Att så inte brukade ske i barna-

mordsbrotten berodde på att brottet, som nämnt, var helt omöjligt att

undersöka och bevisa utan vittnesmål. Bevisningssystemet inbjöd inte

heller till några känsloyttringar.wru

Barnets öde stred i sig mot lagen, varför barnamörderskornas erfa-
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248 Nielsen 1982, s. 55. Det var inte ens brukligt med rättegångsbiträden under 1800-talet.
Kaijus Ervasti 1994. Jfr svenska 1800-tals förhållanden. Johansson 2006, s. 208–210.

249 Nr 224. Valborg Valborgsdotters (Nilsdotters) odaterade nådeansökan. JR:s utslagshand-
lingar 1–20.5.1799, nr 41.

250 Nr 3, 5, 66, 224. Jfr Johansson 2006, s. 212.
251 Motsatt konstruktion av barnamörderskors galenskap i 1700-talets England. De brukade

ses som galna om de mot omgivningens förmodan blev barnamörderskor efter att ha
uppdagat att de väntade oäkta barn. Walker 1968, s. 127.

renheter var svåra att utan rättshjälp lyfta fram som bevisningsgrund.

Barnamörderskorna fick dock ingen rättshjälp på tingen, i motsats till

t.ex. danska barnamörderskor efter 1751.wri De stod helt ensamma inför

rätta och resignerade inför skeendet. Ogifta pigan Valborg Valborgs -

dotter i Loppis förklarade detta i sin nådeansökan. ”Som ovan vid miss-

gärningar och vid rättegångar ville eller kunde jag inte neka mitt begång-

na barnamord, utan överlämnade mitt öde i höglovlige överhetens och

försynens behag”.wro

Hur kom då några få barnamörderskor att ses som galna, när barna-

mordsbrottets brottskontext enligt lagen indikerade beräknelighet, intel-

ligens och följaktligen tillräknelighet? De tre barnamörderskor som un -

dan tagsvis beskrevs som vanvettiga var alla sedan tidigare vanhedrade och

utslagna kvinnor. Utanförskapet konstruerade vansinnet enligt tanken att

en sådan kvinna inte hade någon anledning att försvara sin heder genom

att begå ett barnamordsbrott. Hon tänktes inte heller begripa hur svåra

synder lägersmål och barnamordsbrott var. Barnamordsbrottet blev en

paradox för domare och vittnen, eftersom kvinnans intresse för att skyd-

da sig från stigmatisering, synd och skam helt saknades. Gärningen, oav-

sett barnamörderskans självrepresentation, blev uppfattat som ett vansin-

nesdåd och vid denna tid benämnt som begånget av en ”avita” person.wtp

Dylika barnamörderskor var ändå mera ovanliga. Gärningen brukade i

vanliga fall begås av en bekant vanlig piga i det hushåll där hon en längre

tid hade tjänat. Detta gjorde galenskapen orimlig i de flesta barnamords-

brotten, även om kvinnan visade sig vara lite enkel och tröglärd.wtq
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252 Nr 136. KP i Pernå 12.2.1735. Borgå 43, f. 165–165v, 167. Jfr Lövkrona 1999, s. 208; Kord
1993, s. 466.

253 T.ex. nr 11, 18, 24, 61, 78, 79, 88, 91, 100, 224, 230. Om barnamörderskans bekännelse se
närmare kap. 3.5.3. Jfr Taussi Sjöberg 1986, s. 107–108. Barnamörderskorna i
Västernorrland uppvisade till och med stor skam och ånger mellan 1861–1890, vilket
Taussi Sjöberg tolkar som ett uttryck för att barnamörderskorna hade internaliserat de
samhälleliga normer de ändå brutit mot.

254 NB Skillingtryck 1755: Maria Mathiaxen Tyttären wijmeinen ajatus. Turku 1755, v. 1. 

Det rådde en stor konflikt mellan hur barnamörderskorna överlag

framställdes på tingen och i folkliga visor, sägner och skillingtryck som

återger en del av ”verkligheten” utanför det som behövde utredas i rätts-

salarna. I dessa förekommer även djupt deprimerade barnamörderskor

som bad om förlåtelse för sitt brott. Ångern, sorgen och depressionen är

däremot sällsynt i rättsprotokollen. Den 20-åriga bondedottern Anna

Hansdotter på Jofs hemman i Degerby var ett undantag då hon på ting-

et gav uttryck för ”mycken sinnesrörelse och betygad ånger” över brot-

tet.wtw Andra barnamörderskor tog till orda först efter att domen blivit

fälld på tinget eller inför dödsstraffet då de sade det som inte tidigare

hade varit möjligt eller tillåtet att säga för de delaktigas skull och grät då

öppet över sitt och barnets öde.wte Barnamörderskor accepterade också

döds- eller tukthusstraffet utan känsloyttringar, därför att de inte såg

någon nytta med att bråka eller uppfattade sig som så skyldiga att de för-

tjänade straffet. Likt barnamörderskan Maria Mattsdotter i skilling-

trycket från Laitila som vid stupstocken den 21 juni 1755 uppriktigt

önskade att få dö för sin grova synd, legitimerade barnamörderskorna på

så sätt straffet som fällts inför de samlade människorna.wtr

Otillräkneligheten kommer till synes främst i barnamörderskornas

bekännelse, som blev tolkad i rättssalen som ett erkännande på planerade

mord. Att så var fallet glimtar fram i sergeantsänkan Rebecka Hallströms

resonemang om dotterns vansinnesdåd, i hennes egenhändiga nådeskrift

till Gustav III för dotterns liv 1781. Hon stödde sig på det hon hört av

dottern Sara Caisa och under själva rättegången samt de samtal hon per-

sonligen hade fört med huvudvittnena. 
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255 Nr 128. Lägraren betjänten Carl Gustav Vendelius kom också in med en nådeansökan
för Sara Caisa. Han menade att det stred mot hans rättskänsla att hon skulle straffas för
något han hade startat. JR:s utslagshandlingar16.2.1781, nr 36.

256 K. Maj:ts  brev angående ytterligare utvägar till förekommande av barnamord
17.10.1778. Modée 1783, p. 7, s. 738. 

Rebecka försökte på intet sätt förmildra gärningens art, ”så snart delinkven-
ten är övertygad, att ha begått den samma av fullt uppsåt och med full sans-
ning”. Modern undrade ändå om dottern verkligen hade varit vid sina sinnens
fulla bruk när gärningen begicks. I hennes tycke hade dottern i alla tider fört
ett dygdigt och hederligt leverne. Hon stod också i beråd att gifta sig med
lägraren och hade således inte något rimligt skäl att ta livet av deras tvilling-
ar. Huvudvittnena hade också på tumanhand berättat för modern att flickan
varit ”ställd uti en övernaturlig sinnesförvirring” av sina plågor.wtt

Rebecka tolkade sin dotters uppriktiga bekännelse, som inte hade lämnat

något osagt, som en önskan att få dö för otillräkneligheten vid gärnings-

tidpunkten. Flera omständigheter tyder på att Rebecka hade rätt i sin

tolkning. Sara Caisa var nämligen en barnamörderska som på alla sätt

hade försökt göra det som var rätt. Hon bad husbonden om lov att få resa

till sin moder i Lojo, men vågade inte av blygsel yppa orsaken till det.

Hon skaffade till och med en ny piga till krogen där hon arbetade, men

husbonden gav inte vika. Han var nöjd med Sara Caisa och ville ha henne

kvar. Planen gick därför inte att fullfölja. Sara Caisa gick istället i väntans

tider i sitt vanliga arbete, tills barnen bara kom. Då slog hon likt de andra

mörderskorna ihjäl det skrikande gossebarnet, men lämnade det livlösa

flickebarnet utan tillsyn med obunden navelsträng. 

Barnamordscirkuläret från 1778 gjorde i princip husbondfolket an -

svarigt att hjälpa pigan och att fritt låta henne resa bort för att föda mitt

under tjänsteåret. Sådant var ändå svårt att omsätta i praktiken om flick-

an inte vågade föra havandeskapet på tal.wty Något straff för att just rese-

förbudet kom att starta brottsförloppet kunde inte heller fällas. Sara

Caisa Lindström representerade sig och stämplades från ting till kung

som den uppsåtliga mörderska hon var enlig lagen och halshöggs samt
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257 Nr 128. Rådstugurättens korta notering på baksidan av HO:s utslag 9.2.1781. Nylands
och Tavastehus länskansli. Ea 119, f. 162v.

258 Jfr Kord 1993, s. 449–466. 
259 Nr 110. Se brottets kontext närmare i kap. 5.3.2. Pigan Beata Eriksdotters misstag.
260 Självmördare förtjänade enligt 1686 års kyrkolag och 1734 års lag en vanärande begrav-

ning förrättad av bödeln i skogen, med den dödas ansiktet nedåt, eller skulle begravas i
stillhet av en präst i ovigd jord, allt efter hur uppsåtlig gärningen hade varit. Nygård
1994, s. 111–112; Sihvo 1989, s. 150; Pajuoja 1989, s. 131–132; Kilpinen 1998, s. 57.

261 Jansson 1994, s. 21–22, 32; Kilpinen 1998, s. 54–56.

brändes på bål den 21 mars 1781 i Helsingfors, precis som hon själv hade

önskat.wtu

Hittills har de barnamörderskor som faktiskt mördade sitt barn stu-

derats i denna undersökning. Dessa kvinnor blev ofta barnamörder-

skorna genom tillfälligheter. De hade skam i kroppen när de var blyga

inför att de väntade oäkta barn och var hederliga nog att erkänna allting

när brottsligheten var ett faktum och de ställdes inför rätta.wti Deras

brottslighet fick då drag av ett suicidalmord. Barnamörderskan tog på sig

allt ansvar i önskan om att bli straffad med döden. Så gjorde t.ex. pigan

Beata Eriksdotter i Helsingfors år 1775. Hon erkände uppgiven för fång-

vaktaren ett gruvligt mord som inte överensstämde med det som hade

hänt.wto

Suicidalmorden var tidstypiska för 1700-talet och ett ökande pro-

blem som i forskningen setts som en följd av att självmord var så starkt

skuldbelagt i det förmoderna samhället. Kvinnor som män mördade i

hopp om att bli straffade med döden för att på detta sätt undvika den

eviga fördömelsen som ansågs vara självmördarens öde.wyp Det var ändå

mest inom äktenskapet födda och döpta barn som föll offer för suicidal-

mord och mördades vanligen av en obekant man eller kvinna. De ökade

antalet suicidalmord föranledde på 1750-talet skärpning av det vanä-

rande straffet. Suicidalmördarna avrättades nämligen inte.wyq

Pigan Lisa Eriksdotter hävdade i sin nådeansökan: ”emellan döden

och ett olyckligt liv är skillnaden allt för liten, och valet för de flesta gan-
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262 Nr 93. Lisa Eriksdotters odaterade nådeansökan författad av vice aktuarien I. Kennell.
JR:s utslagshandlingar 15.3.1771, nr 35. Angående ytterligare utvägar till förekommande
av barnamordsbrott 17.10.1778. R. G. Modée 1783, s. 736.

263 Självmorden begicks även i det förindustriella Finland oftast av män. Relationen var
1781–1810: 16 kvinnor mot 100 män. Nygård 1994, s. 44, 75–76, 99–100.

264 Om then, som förgiör sig sielf. MB 8: § 5. Nr 19. Ogifta vallpigan Sofia Thomasdotter
var den enda i denna undersökning som straffades med 14 dagars fängelse på vatten och
bröd för falsk bekännelse på barnamordsbrott.

ska svårt”. Suicidalmordet var rimligt även för Gustav III, som ansåg att

”dödsstraff ofta blivit sett såsom en önskad utväg för henne, att på en

gång varda sak och bekymmer fritt”.wyw Ett barnamordsbrott var dess -

utom lätt att utföra för den försummade kontrollens skull. Det var teolo-

giskt motiverat och inte minst helt logiskt socialt sett. Även kvinnors

självmordsbenägenhet ökade som nämnt med den negativa synen på

ogifta mödrar i lokalsamhället. Högst var nämligen andelen självmör-

derskor i områden med sträng social moral och få oäkta barn för den

hårda sociala kontrollens skull, såsom i Österbotten och norra Finland.

Lägst var andelen i Nylands och Tavastehus län samt i sydvästra Finland,

områden med lamare social kontroll och många oäkta barn.wye

Även om barnamördandet inte omedelbart korrelerade med själv-

mordet återgav barnamörderskans bekännelse ofta sådana drag på ting-

et. Hon verkar ändå inte ha planerat barnamordsbrottet, vilket förutsat-

tes av suicidalmord. Bekännelsen förstods inte heller i 1700-talets finska

rättssalar som en skildring av ett barnamordsbrott i syfte att bli avrättad.

Dels var barnen både odöpta och av oäkta börd, dels passade inte suici-

dalmördarnas så vanliga ensamhet och rotlöshet in på de flesta barna-

mörderskorna. De flesta var fast bosatta och väl integrerade tjänste -

kvinnor i hushållen. Ogifta kvinnor ansågs bara kunna ljuga om att de

hade begått ett barnamordsbrott, i hopp om att bli straffade med

döden.wyr Efter 1696 brukade ändå inte sådana kvinnor längre straffas

med döden om inget annat bevis fanns än hennes eget erkännande. Svea

hovrätt fällde regelmässigt lindrigare straff om barnliket inte fanns till
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265 Abrahamsson 1726,  s. 723.
266 Suicidalmörderskor: nr 128, 133, 135, 141, 145, 224, 237, 240. En annan grupp utgör

några nygifta hustrur: nr 60, 139, 150, 151, 223. Se närmare kap. 3.4. där suicidalmordets
orsaker och rättspraktiken studeras i relation till lägrarens delaktighet.

267 Våldet väcker i modern tid skamkänslor hos kvinnor och anses handla om rädslor för
våldets följder, förlorad självkontroll och den kulturella synen på att kvinnligt våld är
mera oacceptabelt än manligt. Lattu 2008, 188–189.  

268 T.ex. nr 61, 126, 142; Nehrman 1759, XI: § 2, s. 190; Nehrman 1759, IX: § 72, s. 157.

hands. Detta trots att barnamörderskor skulle dömas till döden även i

sådana fall fram till 1736.wyt

Endast åtta barnamörderskor begick ett brott som har likheter med

ett suicidalmord.wyy Detta bekräftar att samhällets negativa syn på ogifta

mödrar och oäkta barn inte hade den betydelse för barnamordsbrotten

som den synen hade kunnat innebära. Detta bekräftas också av att upp-

såtliga mord var sällsynta i barnamordsbrotten, vilket inte hade gällt om

syftet med brottet hade varit att garantera förövaren dödsstraffet.

Barnamörderskorna nekade dessutom för det mesta till mordet men

erkände slutligen döljandet av brottsförloppet som slutade med barnets

död. Detta hade de inte hade gjort om de hade velat bli avrättade. 

Barnamörderskornas beteendemönster i rättssalen kan istället förstås

i linje med moderna barnamörderskors beteende. De hade förlorat själv-

kontrollen och begått ett mord på sitt nyfödda barn och kände skuld för

det.wyu Deprimerade och självmordsbenägna accepterade de dödsstraffet

utan större protester. Några uttalade i rättssalen sin önskan att bli avrät-

tad, men fick då sitt straff lindrat. Domstolen fick nämligen inte komma

en sådan önskan till mötes och behövde sällan ens göra det.wyi De flesta

barnamörderskor teg om sina motiv i rättssalen, varför detta inte går att

studera närmare. 
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269 Se erkännandet och hur rättsväsendet med hjälp av rättsmedicinsk kunskap tolkade gär-
ningen utifrån dödsorsaken i de bilagda tabellerna 4 och 5. Jfr fallen nr 56, 101, 113, 139,
147, 148, 150, 151, 154, 165, 167, 192, 205, 208, 209, 215, 225, 257, 261, 262.

270 Hela 53 procent av de vållade barnamordsbrotten betecknades som missfall i
Sydösterbotten under 1800-talet. Huumarkangas 1995, s. 46–47. En fjärdedel av de dan-
ska samtida barnamordsbrotten begicks på ett ofullgånget eller dödfött barn. Nielsen
1982, s. 44. Så gott som samtliga barnamordsbrott i England. Jackson 1996b, s. 77.

271 Se kriminaliseringsgrunderna under tidigt 1600-tal i kap. 7.1. och 7.2.
272 Föreställningar om äkta barn se Kiernander 1776, § 68, s. 136: ”Månne det kan sägas

lefva, efter andedrägten är borta? Utan tvifvel, fast det inte lefver et fullkomligt och tim-
meligt lif”, § 79, s. 164–165: ”Barn kunna också födas skendöda”, § 82, s. 170: ”Det all-
männaste mordsättet är, när de ej förbinda nafvelsträngen, utan låta blodet förrinna
Barnet”. Liknande påståenden förekom i tysk rättsmedicinsk samtidslitteratur.
Wrightson 1982, s. 1.0  

2.4. Levande eller dödfödda barn

Det vanligaste barnamordssättet var överhuvudtaget inte ett mord i

egentlig bemärkelse, trots att det var så gärningen blev förstådd i enlig-

het med barnamordslagen. Det vanligaste var att barnamörderskan

gömde undan barnet som inte visade något tecken till liv. Eftersom ett

skrikande barn som nämnt brukade bli mördat, bör det ha legat en hel

del sanning i den bekännelsen.wyo Detta var det vanligaste mordsättet i

barnamordsbrotten över hela Europa under 1700- och 1800-talen.wup

Bekännelse på att ha gömt undan ett livlöst barn togs dock för en

grov lögn i rättssalarna och legitimerade att barnamordslagen struntade

i kvinnans erkännande fram till 1779.wuq Rättsmedicinare och domarna

ansåg att ett oäkta barn uppsåtligt hade blivit mördat om barnet genast

efter förlossningen lämnats vind för våg med obunden navelsträng. Att

det samtidigt ansågs helt rimligt att gifta kvinnor födde skendöda barn

och inte förstod att rädda deras liv påverkade inte den uppfattningen.wuw

Endast utanför domstolen var tankegången begriplig att just oäkta barn

föddes döda, eller med så svagt liv att de genast dog. Barnets svaghet

berodde på att modern under graviditeten avsiktligt vanvårdade sig och

snörde sig hårt, eller intog fosterfördrivande medel. Detta ökade riskerna

– 95 –

barnets död och barnamordsbrottet



273 Kiernander 1776, kap 3, § 16, s. 42, § 20–21, s. 48–51. Jfr engelska förhållanden.
Wrightson 1982, s. 9–11; Burnston 1991, s. 52–58. Liknande samband mellan fattiga hårt
arbetande mödrar och dödfödslar har konstaterats i modern tid. Martin 1989, s. 148.

274 Hoorn 1777, s. 1–3, kap. 10, s. 45–46. Jfr Henrik Gabriel Porthan. Anmärkningar rörande
Hittebarnshus. Tidningar utgifna af ett Sällskap i Åbo nr 20: 19.5.1785, f. 150, nr 21:
26.5.1785, f. 166–167.

275 Porthan. Anmärkningar rörande Hittebarnshus. Tidningar utgifne av ett Sällskap i Åbo
Nr. 20, 19.5.1785, f. 154–155. Nr 20, 19.5.1785, f. 150. A. a., nr 21, 26.5.1785, f. 166–167.
Jfr nr 47, om det märkligt fördröjde mordet som anfördes tidigare. 

276 T.ex. nr 35, 46, 74, 87, 94, 108, 261. Se närmare om döljande på grund av blygsel i kap
5.4.1.

277 Antell 1895, IV, s. 82. Jackson 1994, s. 75.

för dödfödslar just bland ogifta mödrar.wue Förlossning i ensamhet var

också vanligare bland dem därför att en ogift kvinna hade svårare än gifta

kvinnor att få den hjälp hon behövde vid förlossningen.wur

Henrik Gabriel Porthan ansåg 1780 att kvinnor som övergav sitt ny -

födda barn så att barnet dog på grund av detta kan ha agerat helt oav-

siktligt. De fick ingen hjälp vid förlossningen och kan handlat som de

gjorde för att samla mod till att tala om för andra människor att de hade

fött barn. Tankegången var för honom helt rimlig eftersom det enligt

honom krävdes ”en sinneshårdhet föga mindre än till deras mördande”

att visa upp ett vanärande barn. Därför var barnen ofta döende när hjäl-

pen slutligen kom. I riskzonen var särskilt de ogifta mödrar som hyste

ömhet för sitt barn.wut Riskerna bara växte av andras ointresse för saken,

ett vanligt tema även i barnamörderskornas nådeansökningar.wuy

Det saknas källor som med säkerhet kan fastslå hur det låg till efter-

som barnets dödsorsak inte gick att utreda tillfullo. Det krävdes inte hel-

ler mer kunskap om den saken än om barnet hade fötts genom ett miss-

fall eller var så gott som fullt utvecklat.wuu Trots den flytande gränsen

mellan dödligt övergivande och att gömma undan ett dödfött barn var

dödsorsaksutredningar i barnamordsbrott ovanliga fram till seklets sista

årtionde. Endast 48 av barnamörderskorna fick på rättens order hjälp av

en läkarbesiktning. På detta material grundar sig framöver de slutsatser
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278 Bilagd tabell 7: Barnamordsbrott med läkarintyg 1702–1807.
279 Av 124 var 78 dödfödda. Wright 1987, s. 17–18.
280 Underdånig Årsberättelse om Medicinalverket i Finland år 1870, s. 7. Jfr Medicinal -

styrelsen obduktionsrapporter för åren 1854–1858 enligt vilka merparten barn som föll
offer för barnamordsbrott var ofullgångna eller dödfödda, dog av outredd dödsorsak eller
av inre sjukdom. Rabbe 1860, s. 111–112.

281 Burnston 1991, s. 53–55.
282 Knight 1996, s. 441–444, 345–360. Jfr Nielsen 1989, s. 188.
283 Kiernander 1776, kap 5: § 64, s. 133: ”Men barn kan vara skendöda även om de har ett

svagt liv”; kap 5: § 68, s. 136: om ett skendött barn som en halv timme efter födseln bör-
jat andas, trots att varken hjärta eller navelsträng hade klappat. Jfr Hoorn 1777, kap 8 §
10, s. 150–151: om att vederkvicka skendöda barn.

284 Løkke 1998b, s. 496– 509 ; Løkke 1998a, s. 40–48.

som kan dras om barnet var dödfött eller levande gömdes undan.wui

Befintlig annan forskning visar att av mer än hundra på gatorna funna ny -

 födda barn i Halifax mellan 1850 och 1875 var de flesta förmodligen död-

födda, medan elva kan ha dött av övergivandet.wuo I Helsingfors medici-

naldistrikt hittades 1870 fem barnlik av vilka fyra var kvarlevor av död-

födda barn och ett av ett barn som hade levat.wip Benrester från två döda

foster som 1991 hittades i en kloak daterad till 1780-talets Fila del fia,

visade sig vara ett fullgånget barn och ett missfall.wiq

Dödsorsaken kunde inte fastställas på förruttnade lik som ofta före-

kom i de finska barnamordsbrotten. Enkla tillförlitliga testmetoder som

kan bevisa att barnet faktiskt andats saknas ännu i modern tid. Inte heller

kvävning, den vanligaste formen av våldsutövning i barnamordsbrotten,

lämnar några märkbara spår i motsats till strypning.wiw Den flytande grän-

sen var ett faktum även för läkare som biträdde gifta kvinnor vid deras för-

lossningar. En del barn gick att rädda till livet med ”kunniga händer”,

medan andra stod utom all hjälp.wie Samma stötte prästerna på när de skul-

le kategorisera dödfödslar i kyrkböckerna. Befintlig forskning om danska

1700–tals prästers praxis visar att ett odöpt barn brukade kategoriseras som

dödfött oavsett att det levat en kort stund eller några dagar. Först från

tidigt 1800-tal började man kategorisera barn som dött inom 24 timmar

som dödfödsel, långt senare om barnet faktiskt hade fötts dött.wir
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285 Kring 32,5–47 cm långa och mellan 2,3–2,9 kg. Endast i ett fall 55 cm långt. Barnets stor-
lek omnämns endast i nr 21, 91, 119, 128,152, 215, 230, 266. Detta är konstigt med tanke
på att storleken är en mätare på ett barns fullgångenhet.

286 ”Stadig till växten” eller ”fetlagd” förekommer i: nr 34, 86, 108, 128. 
287 Nehrman 1759, § 49, s. 92; Calonius 1808–1812 § 48, s. 91–92.
288 Nr 21, 86, 142, 149, 119, 128, 170, 230.
289 Kiernander 1776, § 65, s. 134; § 68–75, s. 136–154, § 81, s. 166, 168; Hjelt 1892, s. 477.
290 Nr 86. I 1700-talets Stockholm saknades denna kritik av lungprovet i rättsmedicinares

attester. Kaspersson 2000, s. 154–155.

Annan statistik tyder på att barnen inte var fullt utvecklade när de föd-

des, eller att barnamörderskor var för fattiga för att äta sig mätta och där-

för födde små eller ofullgångna barn. Ofullgångna foster antogs av rätts-

medicinare väga mellan fem och sex marker (2 125 g – 2 550 g), medan ett

fullgånget foster vägde ca 3,5 kg och var en tum och nio fot långt (53,2 cm).

Barnamörderskornas barn var mera sällan av den storleken, trots att de

ansågs så gott som fullgångna.witHullet, som var ett kvinnlighetsideal och

därför värt att notera, var lika sällsynt på barnamörderskor som normalvikt

hos deras barn.wiy

Den befintliga vetenskapliga metoden för att utreda saken under

1700-talet var ett lungprov. Den gyllene regeln som följdes var att fly-

tande lungor i en vattenskål betydde levandefödsel, sjunkande lungor

dödfödsel. Rättslitteraturen beskrev lungprovet som en enkel men opå-

litlig metod och uppmanade domarna att förhålla sig kritiskt till resulta-

tet.wiu Endast åtta lungprov utfördes förmodligen därför i de fall som blev

rättsmedicinskt undersökta i den föreliggande undersökningen.wii

Oenigheten om dess trovärdighet var överlag stor även i rättsmedicinska

kretsar.wio Bl.a. provinsialläkaren Benedix ansåg 1769 i sitt utlåtande över

ett barnamordsbrott begånget i Helsingfors att han inte med säkerhet

kunde påstå att barnet hade fötts med liv trots att lungorna flöt.wop En ny

metod togs fram mot seklets slut, där lungornas vikt mättes i relation till

barnets kroppsvikt i tanke att lungorna var lättare om barnet dragit

andan. Metoden, som fastslog dödfödsel om viktrelationen mellan lunga
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291 Nr 152. Relationen mellan lunga och barn var 1 till 40 för 28-åriga ogifta pigan Anna
Jacobsdotters döda foster som med stor sannolikhet ansågs ha varit ofullgånget trots att
Anna erkände kvävning med bolster. Metoden anges av Calonius 1808–12, s. 44–45.

292 Anners 1965, s. 138–143. Johan Nordenheim (1681–1740) var en företrädare för det orto-
doxa 1600-talssamhällets rättssyn. Han utgick ifrån att barnamorden var uppsåtliga
mord och att kvinnornas ”list och arghet” d.v.s. slughet och mordiska plan inte hade
några gränser.

293 Nr 128.
294 Kiernander 1776, § 82, s. 169–185.
295 A.a., 1776, § 23–24, s. 54–60, § 62, s. 124, § 61, s. 131–134. Enligt modern medicinsk

kunskap är naglarna utvecklade innan fostret är halvgånget (från 17: e graviditetsveck-
an). Fullgångna barn kan också sakna hår på huvudet. Bergenlöv 2004, s. 37–372 med
där anförd medicinsk litteratur.

och barn var 1 till 70 g och levandefödsel om den var under 1 till 35 g,

prövades resultatlöst av provinsialläkaren Pipping i Åbo och Björne borgs

län i samband med ett barnamordsbrott i Åbo stad 1787.woq

I praktiken var lungprovets otillförlitlighet lätt att bortförklara,

eftersom barnamörderskor ansågs vara så lömska att de tog livet av sitt

barn utan att det lämnade några spår.wow En barnamörderska misstänktes

också för att göra lungprovet obrukligt genom att hon avsiktligt födde

barnet i ett kärl med vatten så att barnet spårlöst förblödde ur navel-

strängen.woe Barnamörderskor tänktes kväva barnet i förlossningskanalen

eller mellan sina lår, så fort barnets huvud fötts fram. Rättsmedicinaren

Jonas Kiernander anförde rentav elva sådana lömska mordsätt som gjor-

de det svårt att se att ett verkligt mord hade skett.wor Föreställningarna

om dessa lömska mord återspeglade dels avskräckningspropagandans

före ställningar om barnamordsbrotten, dels medicinens obesvarade frå-

gor om dödsorsaker och uppvisade därför stora motstridigheter. 

Barnets fullgångenhetsgrad bedömdes vid domstolen efter regeln att

ett fullt utvecklat barn hade hår på huvudet och naglar på fingrar och tår.

Samtida rättsmedicinare var dock medvetna om att också ofullgångna

foster kunde ha rikligt med hår.wot Rättens regel om hår och naglar gjor-

de det möjligt att betrakta de flesta barnen som fullt utvecklade och

potentiellt levandefödda, varvid endast fem besiktade fullgångna barn
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296 Nr 149, 203, 206, 223, 265.
297 Hoorn 1777, VI: s. 26–29, 132–134; Kiernander 1776, V: § 82, p. 7, s. 180–182.
298 Nordenheim 1726, §§ 6, 7, 11, 19. Jfr Hoorn 1777, kap.13, s. 62–65; Kiernander 1776, §

82, punkt 7, s. 180–182.
299 Nordenheim 1726, § 10, i Anners 1965, s. 140.
300 Hoorn 1777, kap. 13, s. 61–65, kap. 15: Om barnets navlande s. 68–70. Först skulle barnet

fås att andas och navelsträngen avskäras helst med sax eller kniv, därför att avrivna
navelsträngar var till fara för barnets liv om de slets av för nära buken. Den fanns också

ansågs ha varit dödfödda i de rättsmedicinska bevisen som ingår i denna

undersökning. Det uppsåtliga mordet stod fast, såvida barnamörderskan

inte hade med sig vittnen som kunde intyga att förlossningen oavsiktligt

hade skett i ensamhet för att förlossningsbiträdet inte hade hunnit fram

i tid.woy

Samma motstridigheter förekom om navelsträngen. Blodutgjutelse

ur navelsträngen sågs som ett sannolikt tecken på dödligt övergivande.wou

Problemet var bara det, enligt barnmorskeläraren Johan Nordenheim i

en underrättelse om hur barnamörderskor och deras vittnen skulle för-

höras, att navelsträngen också utan moderns handaverkan kunde föror-

saka barnets död eller göra det skendött. En navelsträng kunde långsamt

klämmas åt under förlossningen, med följden att barnet dog. Den kunde

vara virad runt barnets hals och lätt bli förväxlad med den röda eller

mörkbruna rand som syntes efter ett band eller rep.woi En återupplivning

med konstgjord andning gjorde i sin tur lungprovet osäkert. Eftersom

osäkerheten var så stor måste barnamörderskorna förhöras om saken för

att kasta ljus över om barnet verkligen hade fötts med liv och sedan bli-

vit mördat.woo

Navelsträngens betydelser var kvistiga för domstolen eftersom inte

ens medicinarna var helt ense om saken. För Johan von Hoorn var

”navelsträngens farliga förbindande och dess hjälp” en vetenskap i sig

och måste ske på tillbörligt sätt för att barnet skulle överleva.epp Men

Jonas Kiernander ansåg att det räckte med att vira den, såsom hos dägg-

djuren som brukade tugga den. Navelsträngen kunde därefter lämnas
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en rätt tidpunkt för avskärandet beroende på barnets allmäntillstånd. Om det var starkt
skulle man vänta tills blodet hade slutat pulsera i navelsträngen. Var barnet livlöst skulle
bara lite blod få rinna ur den innan navlandet. Det var också en konst att binda navel-
strängen, vilket skulle ske på två ställe med ”ett nafvelsnöre” som vare sig fick vara för
hårt eller för mjukt, eller knytas med fel knutar. Navelsträngen fick inte heller bindas för
nära buken, eller för långt ifrån. Längden skulle vara två tvärfingrar eller en hands längd,
när den klipptes av.

301 Kiernander 1776, § 82, punkt 2, s. 170–174. Jfr nr 23: Medicinekollegiets utlåtande
12.10.1751 i JR:s utslagshandlingar 7.8.1751, nr 14/ I.

302 Nr 23. Medicine professor Lechens odaterade besiktningsattest i JR:s utslagshandlingar
7.8.1751, nr 14. Navelsträngens bindande och avskärande är fortfarande under debatt i
modern medicinsk forskning. Detsamma gäller huruvida bindandet ens är nödvändigt. I
princip kan en navelsträng lämnas obunden, under förutsättning att den inte längre blö-
der. Blödningen kan avstanna av sig själv då barnet börjat andas och 40–50 ml av navel-
strängens blod kommit in i barnet, varvid navelsträngen (och moderkakan) går i nekros
(börjar förruttna). T.ex. Weeks 2007, s. 312–313; Rheenen & Brabin 2006, s. 954–958. Se
debattforum som t.ex: emopweredchildbirth.com; lothusbirth.com. Forsius menar att
navelinfektioner (navelröta) p.g.a. ohygien utgjorde ett större hot i äldre tider. Han
bedömer att det under 1800-talet dog 1 av10 nyfödda barn i den form av stelkramp som
följde på infektionerna. Forsius 2003c, s. 1. För en översikt av navelsträngen, dess bin-
dande och farorna som därtill hörde se även Forsius 2006, s. 1–3.

303 Nr 215. KP i Vånå och Janakkala 4.5.1798, Cc: 1, f. 227, 230v, 232–232v.  Jfr nr 102.

obunden, utan fara för barnets liv.epq Långa avslitna eller avbitna navel-

strängar kunde sluta blöda av sig själv, medan kyla stoppade blodflödet

för att artärerna då föll samman. Medicineprofessor Johan Lechen

(1704–1764) vid Kungliga Akademin i Åbo tänkte att människosläktet

inte alls behövde binda navelsträngen, bara barnet hölls varmt eller lades

i varmt vatten efter födseln.epw

De motstridiga uppfattningarna legitimerade att domaren för säker-

hets skull undvek hela saken, vilket är ett faktum eftersom kunskaperna

om navelsträngar sällan blev mål för några undersökningar. 

När provinsialläkaren Nils Lönnroth besiktade bondedottern Brita Henriks -
dotters döda foster i Tavastehus stad 1798, konstaterade han att ”omkring
fanns väl en tråd, men alldeles icke tillknuten”. Brita försvarade sig med att
hon länge burit med sig tråden i avsikt att navla barnet, men inte hade vetat
hur det skulle göras. Hon hade heller aldrig sett ett barn navlas eller varit när-
varande vid en förlossning.epe Mysteriet med navelsträngen motades i grind
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304 Jfr Höjeberg 1981, s. 29 som återger en fiktiv förlossning från svenskt 1600-tal och anger
att naveln bands på två ställen, klipptes av med sax, fyra torra dukar lades på barnets
mage och navelstumpen läggs ovanpå dem, en duk insmord i rosenolja viras runt navel-
stumpen. Bindningen avslutas med ett navelband som omlindas barnet med en fyra fing-
er bred linneremsa.

305 Nr 215. HO:s utslag 22.5.1798. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 151, f. 283–286v.
306 Nr 21. HO protokoll 14.11.174 i JR:s utslagshandlingar 20.1.1742, nr 13.
307 Calonius 1808–1812, f. 45–47.

av grannhustrurna som ansåg Britas okunskaper vara ett säkert bevis på upp-
såtet att mörda. Hon hade nämligen använt både fel slags tråd och inte lindat
om navelsträngen tätt mot barnets buk, som var brukligt i trakten.epr Åbo
hovrätt fällde Brita för ”att vårdslöst ha hanterat barnet så att det fått sätta
livet till” till 30 par ris, en söndags uppenbar kyrkoplikt och tre års tukthus-
arbete i Stockholm.ept

Till saken hör att dessa bondehustrur hade goda skäl att akta sig för att

bli delaktiga i Britas brottslighet. Hon hade nämligen erkänt för dem att

ett oäkta barn var på väg. Åbo hovrätt undvek ändå att befatta sig med

deras försummelse att hålla ögonen på flickan och fällde bara Brita.

Domstolen gick i praktiken där ribban var lägst och utgick ifrån att

alla barnamörderskor visste det mesta om navelsträngar och deras bin-

dande. Endast en ung och ”av naturen ganska dum och stupid” flicka

under 12 år, i praktiken under brottsansvarighetsåldern 15 år, kunde

vänta sig att möta förståelse för sin okunskaps skull, likt den allra yngsta

barnamörderskan Lisa Gabrielsdotter Orrea i denna undersökning. Hon

ansågs år 1741 ”icke ha förstått det fostret skulle sätta livet till för det

navelsträngen blivit lämnad otillbunden”.epy Som argument för det ställ-

ningstagandet anförde långt senare högsta domstolens ledamot Mathias

Calonius att det var en kunskap frågvisa flickor av nyfikenhet brukade ta

reda på av äldre kvinnor.epu

Tankegången stred i praktiken mot att kunskap om spädbarnsvård

ansågs höra bara till de gifta kvinnornas domän. Ogifta kvinnor, särskilt

ogifta mödrar, hölls också utanför förlossningar för att skydda föder-
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308 Frykman 1993, s. 55–64; Höjeberg 1981, s. 35–36. Om finska förhållanden se kap. 5.4.
309 Nr 34. Urtima tingsprotokoll i Karkku 5–8.12.1750, f. 6–7 i JR:s utslagshandlingar

7.8.1751 del I, nr 14. Jfr nr 58: barnamörderskan band navelsträngen runt sitt lår för att
stämma blodflödet och påstod att det var brukligt. Forsius menar att det är troligt att
man före 1500-talet knöt en knut i ändan på den avskurna navelträngen. I primitiva kul-
turer bet förmodligen mödrarna av navelsträngen, precis som djuren. Det var till fördel
för att stoppa blodflödet ur navelsträngen, eftersom blodådrorna då klämdes åt. Om
navelsträngen däremot skärs av med eggvapen kan blodflödet bli kraftigare och måste
genast stämmas med att noga binda navelsträngen. Forsius 2006, s. 2.

310 RP i justitieärenden 31.10.1753, f. 626–627. Det har inte gått att finna en sådan skrift
från medicinekollegiet. Däremot gavs Späda barns ans och skötsel ut år 1755 som dock
inte berörde navlandet.  

skan.epi När inte ens alla hustrur visste hur sådant gick till blir det klart

att okunskapen var stor, precis som rättseliten tänkte sig. Bondehustrun

Sofia Jacobsdotter påstod år 1751 att hon inte hade bundit navelsträngen

på sin dotters nyfödda barn ”så vida hon ej någonsin på sina egna eller

andras barn bundit någon navelsträng”, hon brukade inte hjälpa till vid

andra kvinnors födslar där erfarenheter om bindandet förvärvades.epo

Rättsfallet från Mouhijärvi och andra liknande barnamordsbrott gav jus-

titierevisionen anledning att konstatera: 

”[e]ftersom barnamord sig ofta tilldrar av att navelsträngen, förmedelst möd -
rarnas efterlåtenhet och okunnighet, på fostren behörigen ej tillknuten blir
[…] härigenom något allmänt förordnande ske borde, på det att okunnighet
om nödvändigheten av en sådan skyldighet ej måtte vidare hädanefter tjäna
till ursäkt och förskoning för det därpå eljest ofelbart följande dödsstraff.”eqp

Kunskaperna om navelsträngar och deras bindande var antingen brist-

fälliga i rikets östra halva eller så följdes inte överhetens föreskrifter.

Detta anade Åbo hovrätt redan långt innan justitierevisionen fäste vikt

vid saken. Ogifta bondedottern Maria Grelsdotters dömdes år 1736 till

dödsstraffet utan att sanningshalten i hennes bekännelse om försöket att

binda och sen med kniv avskära navelsträngen hade gått att utreda.

Orsaken till det var att liket hittades först fem månader efter brottet. Då
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311 Nr 16. HO protokoll 14.8.1736 i JR:s utslagshandlingar 15.12.1736, nr 41.
312 Förekom i endast två fall: nr 12 och 112.
313 Nehrman 1759, VI: § 51, s. 93.
314 MB 16: § 5: Wräker kona sitt foster ut å mark, eller gato så at thet af hunger, kiöld, eller

annor händelse dör; hafve förverkadt lifvet. Varder fostret med lif uptagit, som lider
ther af til sin helso, straffes kona med ris. Får thet ej skada theraf; plichte hon äntå med
fängelse på wiss tid, efter omständigheterna.

315 Nehrman 1756, II: § 25, s. 228.
316 Endast nr 192 dömdes enligt denna paragraf. Orsaken till att denna paragraf inte tilläm-

pades se kap. 7.4.

var det alltför förruttnat att längre se om Maria hade navlat barnet. Hon

fälldes utifrån antagandet att hon som en ”svagsynt människa” omöjli-

gen hade kunnat se tillräckligt väl i det mörka pörtet för att binda navel-

strängen på rätt sätt.eqq

De motstridiga åsikterna om bindandets betydelse för barnets död

utanför domstolen och rättens misstankar om bristfälliga kunskaper i

agrarsamhället gjorde navelsträngen till ett osäkert bevis. Domarna på

tingen skar istället alla barnamörderskor över en kam och såg en fel bun-

den eller obunden navelsträng som ett tecken på ett uppsåtligt mord om

inte annat gick att bevisa med vittnens hjälp. Sådana understödande vitt-

nesmål var dock oerhört sällsynta över hela seklet.eqw Det som skulle gälla

på tingen var rättslitteraturens förförståelse om att en ogift mors försum-

melse var ett uppsåtligt mord, eftersom barn av erfarenhet ”genom för-

summad rykt och skötsel, som de vid deras första ankomst till världen nöd-

vändigt tarvar, och utom vilken nödvändighet genast dö måste”.eqe Det

satte likhetstecken mellan mord och dödligt övergivande (gömma död-

fött), vilket gjorde att lagens olika brottsgrader inte kunde omsättas i prak-

tiken. Enligt 1734 års lag skulle nämligen en barnamörderska som gömde

undan sitt barn, som sedan hittades levande av andra personer, bara risas.

Dog barnet av hunger och köld skulle hon straffas med halshuggning, men

fick inte brännas på bål (§ 5).eqr Ingen hänsyn fick dock tas till att kvinnan

hade hoppats att någon skulle hitta barnet i tid.eqt Sådana fall förekommer

knappast alls i de rättshandlingar som ingår i denna undersökning.eqy Den
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317 Kiernander 1776, § 3, s. 3: ”så snart de finna sig med barn rådda, arbeta därpå, huru de
åter ifrån dem måtte kvitt varda, och därför uppsåtligen söka att störta och förstöra deras
liv! […] Gärningen i sig själv, är ej annat än mord, den då må utövas tidigare eller
senare; likaså väl, som när livet bliver dem afsänt, förr, under eller efter föregången för-
lossning”.

318 T.ex. nr 7, 19, 35, 86, 88.
319 Nr 152. RP i justitieärenden 14.5.1787, f. 4070–4075. Jfr t.ex. nr 119: ” under hvilken sin

svaghet och besvimning, hon ej heller hört fostret någon gång ropa”. Åbo kämnärsrätt
12.2.1780, f. 175 i JR:s utslagshandlingar 2.6.1780, nr 6.

hårda synen på barnamörderskan, i lag och rättslitteratur samt rättsmedi-

cinsk litteratur, omöjliggjorde i princip dödfödslar och nödfödslar för för-

moderna ogifta kvinnor. Dog barnet var det frågan om ett barnamords-

brott oavsett om det oäkta barnet dog före, under eller efter förlossning-

en.equ Den föreställningen ställde helt andra krav på ogifta kvinnor och

deras barn, än för inom äktenskapet födda barn och deras gifta mödrar.

Samma dubbelhet i synen på gifta och ogifta kvinnors gärningar förekom

i hur man såg på mord begångna av galenskap. 

Barnamörderskor gömde inte bara undan barnet i tron att det var

dödfött. De gjorde det också för att de hade svimmat efter förlossningen

och fann barnet dött när de kvicknade till.eqi Det var en bevekelsegrund

i försvaret som blev gångbar först i det sena 1700-talets domstolar vilket

kom att leda till en omvärdering av den obundna navelsträngens bevis-

värde. Från att tidigare ha sett en obunden navelsträng som ett bevis på

att ett uppsåtligt mord hade begåtts av barnamörderskan, kunde do -

marna betrakta den som en naturlig följd av att barnamörderskans kraf-

ter tagit slut. Brottet sågs följaktligen som en olycka. En bekännelse att

barnamörderskan genast efter förlossningen hade fallit ”i besvimning

och sanslöshet, [och] icke förmått hjälpa sig själv, eller fostret” blev ett

mätbart bevis på av vårdslöshet vållat barnamordsbrott, något som dit-

tills inte hade gått att urskilja från det medvetet utförda mordet.eqo

Denna för barnamordstolkningarna helt nya uppfattning om födandets

naturliga faror påtalades i rättslitteraturen. I praktiken lindrade den upp-
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320 Nehrman 1747, § 5, s. 543. Jfr Calonius 1808–1812, s. 42. Rättsmedicinens och delaktig-
hetens betydelser för straffskalan. Se närmare kap. 7.5. och 7.6.

321 Direkt och indirekt informell social kontroll kan också skiljas från varandra. Direkt kon-
troll innebär handgripligt ingripande och en begränsning av kontrollobjektets rörelsefri-
het genom förbud och övervakning. Indirekt kontroll är mera subtil och sker i samspel
med kontrollobjektet, som stöd för självutvecklingen. När en individ har införlivat gäng-
se normer i lokalsamhället utövas självkontroll. Social kontroll kan också ses som ideolo-
gisk. Det innebär att normer blir indirekt inskärpta genom vad som ses som allmänt
normalt beteende. Hutter & Williams 1981; Honkatukia 1994, s. 365.

fattningen ytterligare barnamörderskornas straffskala som där intill ofta

hade sänkts av den outredbara dödsorsaken.ewp

2.5. Mellan brott och sedvana

Social kontroll anses motverka brottslighet i alla dess former trots att

brottslighetens ansikte och kategorier har förändrats över tid. Kontroll

brukar i allmänhet studeras utifrån hur entydiga normer skapas d.v.s. hur

formell social kontroll (lagar och institutioner som beivrar dem) och

informell social kontroll inom familjen (som inte nödvändigtvis behöver

överensstämma med det lagen påbjuder) samverkar för att upprätthålla

sociala normer och normer som lagarna påbjuder. Informell social kon-

troll upprätthåller normer med hjälp av sociala sanktioner, medan lag-

stadgat straff vid en domstol är den formella kontrollens påföljd. Det är

ändå först genom social kontroll som även de lagliga normerna införli-

vas. Därför är lagar som strider mot sedvanor verkningslösa och kräver

överhetens sanktioner för att bli efterföljda.ewq

Det är gapet mellan lagens krav och agrarsamhällets sociala normer

som kan förklara varför ogifta kvinnor vårdslöst övergav sitt livlösa

nyfödda eller dödfödda oäkta barn. Barnamordslagen föreskrev år 1734

(kap 16 § 2) att detta var ett barnamordsbrott och att kvinnan själv måste

träda fram och visa upp missfallet för att domstolen skulle kunna ge
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322 MB 16: § 2: […] haver hon ej lagt fostret å lönn, utan det genast uppenbarat, och gitter
visa orsaken till missfödseln; plikte då för lägersmålet allena.” Se angiveriet av barna-
mörderskor närmare i kap. 6.1.–6.4. 

323 Agrara normer om havandeskap i kapitel 4.2 och om födande i kapitel 5.1.
324 Nr 266. KP i Vånå och Janackala 6.5.1807. Cc: 4, f. 153v–155. Jfr nr 216: pigan Brita

Jöransdotter i Tojala menade att hon av blygsel inte hade yppat sitt missfall, därför att
hon inte trott att det skulle tillfoga henne någon olägenhet.

325 Nr 226. Jfr nr 131, 193 och 217.

henne strafflindring. I praktiken innebar den regeln att barnamörderskor

som genast angav sig själv skulle straffas lindrigare och endast med böter

om hon visade upp fosterämnet efter missfallet.eww Kvinnornas handlade

uppvisar dock återkommande det motsatta. De gömde på löpande band

undan barnet för att agrarsamhället hade stora problem med att hantera

dödfödda späda barn. I den folkliga kulturen var det nämligen inte ens i

det sena 1700-talet ett entydigt krav att dödfödda barn eller missfall

skulle visas upp till allmänt påseende. Dödfödslar och missfall sågs som

skamliga saker och var något som också gifta kvinnor helst teg om. De

hade sin heder och sitt rykte som fertil gift kvinna och god barnaföder-

ska att tänka på och bevara.ewe Den folkliga kulturen innebar att kvinnor

helt onödigt kunde bli misstänkta för att ha förorsakat barnets död.

Ogifta pigan Anna Stina Hellsing ställdes inför rätta för att hon till-

sammans med en grannhustru hade gömt undan sitt dödfödda oäkta gos-

sebarn tre veckor efter att hon i närvaro av Koskela hustrun med flera

hade fött barn i Pajala by i Tusby där liket också sedan hittades i decem-

ber 1806.ewr Liknande normkonflikt kommer till synes när ett dött ofull-

gånget foster återfanns vid Tavastehus begravningsplats år 1805 och

saken lämnades därhän av tingsrätten. Domstolen antog att fostret var

ett resultat av ett missfall som någon blyg hustru inte velat avslöja, vilket

var sedvana i trakten.ewt Sådana sedvanor var ändå bara gifta kvinnor för-

unnade i en värld som hade kriminaliserat hemlighållandet av nyfödda

oäkta barn. Normkonflikten fick ogifta kvinnor som inte var barnamör-

derskor men hade fått ett utomäktenskapligt missfall eller fött ett dödfött
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326 Nr 226, 268.
327 HO protokoll 11.7.1751 i JR:s utslagshandlingar 7.8.1751, nr 14.

oäkta barn som blivit uppvisat, såsom t.ex. pigan Anna Stina Hellsing

och nybyggardottern Eva Stina Jacobsdotter Leppälahti att med kvinnli-

ga släktingars hjälp gardera sig mot barnamordslagen. De sparade liket, i

det första fallet i några veckor, i det andra i några månader, tills det var

så ruttet att det i tysthet gömdes undan.ewy

I Åbo hovrätt var domarna väl medvetna om den lagstridiga sedva-

nan att dölja döda foster och barn. Hovrättsassessorn Carl Gustav Toll -

stedt ansåg år 1751 att han efter att ha behandlat flera barnamordsfall var

införstådd med att sedvanan var djupt inrotad i folk. Tollstedt befarade

att sådant ”mordiskt förfarande” bara skulle öka och bli allt svårare att

bekämpa. Han gissade att det därför förekom felaktiga uppfattningar om

barnamordsbrottet i Finland. Folk trodde tydligen att stöld var ett värre

brott än att ta livet av ett nyfött oäkta barn. Disciplinering var av nöden

för att inskärpa barnamordslagen. Prästerna skulle få ansvaret att vid

katekesförhör och i predikningar påminna församlingarna ”huru onatur-

lig och grov synd barnamord är, samt huru slika blodsskulder överdra ett

land och rike Guds vredes domar”.ewu

Lagens gränser spelade trots allt mindre roll för barnamörderskorna

än kulturella mönster i trakten där de blev gravida och födde oäkta barn

som svävade mellan liv och död eller genast dog. Sedvanan att gömma

dödfödda barn var så seglivad att det fick Åbo hovrätt att försöka fälla ett

avskräckande dödsstraff över den ogifta pigan Maria Pettersdotter på

Kalkis gård i Asikkala år 1774. 

Maria trodde att barnet hade dött redan i livmodern då hon föll genom isen
och fick vada i land i älvens iskalla vatten. Därefter hade hon nämligen inte
känt några fosterrörelser, men gått svag och sjuk utan att klaga i sitt vanliga
arbete. Maria var inte en förstföderska utan kände väl till sin kropps alla teck-

– 108 –



328 Nr 102.

en. Hon födde en tid därefter ett livlöst flickebarn inför sina två andra oäkta
barn. Hon band dock navelsträngen, virade in barnet i ett linnekläde och lade
det i en näverkorg som hon förde till ett närbeläget kärr. Där lämnade hon
korgen fullt synlig. Först tre månader senare hittades huvudskålen och efter
många om och men drevs saken till tinget som fällde Maria till dödsstraffet.
Rättsfallet underställdes slutligen Åbo hovrätt som utifrån vittnesmålen om
likresterna drog slutsatsen att ett fullgånget barn hade blivit mördat och styck-
at eftersom det avslitna huvudet hade några fullt synliga hårstrån. Maria
nekade ihärdigt styckningsmordet och hävdade att liket måste ha blivit uppä-
tet av vilddjur eftersom barnet hade varit dödfött för att hon inte hunnit
hämta hjälp. 
Åbo hovrätt fällde Maria mot hennes nekande till dödsstraffet med bara

huvudskålen som bevis, vilket var ytterst ovanligt. Domen var rentav obe-
griplig i Marias fall, eftersom vittnen kunde bekräftade att hon hade erkänt att
hon igen väntade oäkta barn, vilket talade för den nödfödsel Maria bekände
sig ha råkat ut för. Vittnen kunde helt enkelt inte tänka sig att hon som ogift
mor hade någon orsak att mörda sitt tredje oäkta barn. Vittnesmålen blev
ändå förbisedda för Åbo hovrätt ville skapa ett avskräckande exempel av
Maria. I 1770-talets Tavastland sågs döljandet av illegitima födslar inte ome-
delbart som barnamordsbrott och angavs därför inte alltid. Straffet lindrades
först när justitierevisionen fick kännedom om brottets omständigheter genom
Marias nådeansökan och fällde henne till högsta kroppsstraff, 30 par ris, en
söndags uppenbar kyrkoplikt och livstids tukthus i Stockholm.ewi

Det är möjligt att oäkta barn var mera utsatta i det fattiga agrara Finland

än i rikets kärnområden. Ingen antogs heller sörja deras hädanfärd, eller

ha omsorg om deras begravning. Sägner om barnspöken som inte fick ro

i graven var också något allmännare här, medan gengångarföreställning-

ar om lönnbarnamörderskor var vanligare i södra Sverige och övriga

Europa. Religionsvetaren och folkloristen Juha Pentikäinen har daterat

barnspökstraditionen till 1600- och 1700–talen och ser den som en

berättar tradition som behandlar döljandet av både statuslösa mördade
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329 Pentikäinen1968, s. 134–135, 206–207, 232–233, 353–356.
330 Jfr Lövkrona 1999, s. 212.
331 Nr 90. Jfr Lövkrona 1999, s. 213–214; Pleijel 1983, s. 14–20.
332 Wrede 1998, s. 136. Så var även fallet i 1600-talets England, där barnmorskor gömde

undan dödfödda barn under stort hemlighetsmakeri och hustrur sitt missfall. Gowing
1997, s. 108.

oäkta barn och dödfödda äkta barn, missfall och aborterade foster.

Traditionen fanns till för att tillrättalägga den normöverskridning döl-

jandet var, genom att återberätta hur barnets mor eller barnamörderskan

uppdagades, barnet namngavs och slutligen begravdes.ewo

Traditionen hade, mot vad folklorister vanligen har ansett, en social

grund.eep Så var fallet trots att kyrkoordningen från 1686 reglerade hur

man skulle förhålla sig till barn som hade dött innan dopet och till barn

som föll offer för barnamordsbrott. De förra skulle ”njuta sina föräldrars

lägerstad” under det prästen läste en bön, i praktiken begravdes de ofta i

första bästa nyss uppgrävda grav i församlingen. Både döpta oäkta barn

och barnamördandets brottsoffer, odöpta oäkta barn, skulle däremot

begravas avsides på kyrkogården bland mördare, dråpare och självmör-

dare, utan någon som helst ceremoni.eeq Ofullgångna fosters begravande

reglerades däremot inte i kyrkoförordningen och de begravdes på lands-

bygden långt in på 1900-talet i största hemlighet.eew

Praktiken kom att sudda ut gränsen mellan brott och sedvana och

för klarar varför detta mordsätt dominerade i barnamordsbrotten. Or -

saken låg i att ogifta kvinnor som födde barn kom i skotthåll för dubbla

normbudskap. De följde sedvanan och övergav barnet som verkade liv-

löst och gjorde sig då skyldiga till ett barnamordsbrott. Lagen som sedan

år 1655 hade kungjorts från kyrkornas predikstolar och inskärpts under

läs- och katekesförhör, hindrade inte dessa kvinnor som blev straffade

som barnamörderskor att följa den urgamla traditionen. Det var inte hel-

ler säkert att de skulle komma att stå till svars för barnamordsbrottet i en

sådan normkontext. Snarare skapade den kontexten en ambivalens inför
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333 Orsakerna till det ökade beivrandet av barnamordsbrott, se närmare kap. 7.7; Register
över barnamordsbrott i Finland 1702–1807 där justitiekanslersämbetets fånglistor över
kronans häkten i Helsingfors, Åbo, Tavastehus och Lovisaframgår för år 1780: E III:
cc:122, 1784: E III: cc: 153, 1789: E III: cc: 186, 1791: E III: cc:196, 1800: E III: cc: 269,
1801: III: cc:278. I medeltal satt 8–10 barnamörderskor samtidigt häktade under senare
delen av 1700-talet. 

334 14 procent d.v.s. 12 av de 83 djupstuderade fallen med till dem anslutna 41 delaktighets-
brott. Se fallen i kap. 2.2. not 211. 

335 12 procent d.v.s. 10 av de djupstuderade fallen. Se fallen i kap. 2.2. not 212.
336 Statistiken är motstridig p.g.a. den osäkra dödsorsaken. Enligt rättens uppfattning

utgjorde dessa fall 10 procent av 140 barnamordsbrott enligt bilagd tabell 5.
Barnamörderskan uppgav däremot kvävning som dödsorsak i 40 fall av 83 djupstuderade
barnamordsbrott, 48 procent. Se fallen i kap. 2.2.

337 Nayak & Milner 1998, s. 699.

barnamördande, vilket studeras närmare i kap. 6. Först mot slutet av

seklet befolkades kronans häkten i den finska landsändan i allt större

grad av barnamörderskor som ”lagt sitt ofullgångna dödfödda foster å

lönn”. Folkliga normer hade på den punkten börjat sammanfalla med

barnamordslagens föreskrifter.eee

2.6. ”Mörderskor” av en slump

De uppdagade barnamörderskorna begick sällan ett hedersmord i 1700-

talets Finland. När så skedde var det i en delaktighetskontext.eer Lika

sällsynta var hatbrotten (ett slags dråp i nödvärn) mot barnet som hade

försatt sin ogifta mor i en hopplöst svår situation på grund av kontroll-

försummelserna.eet Kvävningsbrotten som skedde så gott som inför ögo-

nen på andra människor var mera vanliga.eey Våldet på barnet utlöstes av

barnets skrik på samma sätt som hos moderna mödrar som är i riskzou-

nen att skada sitt skrikande spädbarn.eeu Detta kan tyda på att de mör-

dande mödrarna var ganska okunniga och för ångestfyllda för att kunna

lösa den svåra situation de befann sig i, särskilt i en kontext där omgiv-

ningen inte verkar ha brytt sig om att hjälpa dem. De skulle kanske i dag
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338 (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Denna neuropsykiatriska störning innebär
att en vuxen har svårigheter med självreflexion, självkontroll, planering, förväntningar
(som ofta är orealistiska), val och orientering (med tanke på framtiden), närminnet,
koncentrationen, känslokontrollen m.m. vilket begränsar möjligheterna till ett självstän-
digt liv och social ansvarstagande. Störningen förekommer enligt t.ex. Wasserstein hos
1–6 procent av alla vuxna. Wesserstein 2005, s. 536, 541.

339 Enligt barnamörderskans bekännelse utgjorde dödligt övergivande, dödfödsel och miss-
fall 59 procent av brotten, enligt rättens uppfattning utgjorde de 39 procent. Se de bilag-
da tabellerna 4 och 5.

karaktäriseras som kvinnor med adhd-störning.eei Huruvida de

kvinnor som gjorde sig skyldiga till ett dödligt övergivande, den vanli-

gaste formen av barnamordsbrott, höll sig till sedvanan att gömma

undan dödfödda barn med tvetydig grad av fullgångenhet är omöjligt att

med säkerhet veta.eeo

Barnamörderskorna kunde inte bedöma sitt eget riskbeteende.

Norm  konflikten mellan hur dödfödda barn hanterades och hur de borde

ha hanterats var barnamordsunderbyggande. Genom att tingen konstrue-

ra dessa kvinnor som uttryckligen mörderskor kunde man disciplinera

lokalsamhället att beivra barnamordsbrott i en kultur där gränsen mellan

brott och sedvana var flytande. Samtidigt disciplinerade man de gifta

kvinnorna till öppenhet inför sina födslar. De dubbla normbudskapen i

lokalsamhället och den dubbla disciplineringen cementerades dock på

tingen via barnamordsrättegångarna. Döljandet var kriminaliserat endast

för ogifta kvinnor eller gifta kvinnor som hade begått ett horsbrott.

Betänker man att de som kallades för barnamörderskor mera sällan

utövade (eller behövde utöva) dödligt våld, ter sig de lagliga föreställ-

ningarna om barnamordsbrottet som ett uppsåtligt brott mot liv som

överdrifter. Barnamörderskorna begick sällan ett medvetet mord och

nekade därför ihärdigt detta, fastän de i övrigt erkände det mesta om

brottsförloppet. Huruvida barnets far och vittnena delade denna erfaren-

het är osäkert. Rätten kallade det också för barnamord om en utomäkten-

skapligt gravid kvinna födde sitt oäkta barn i ensamhet av en slump och
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340 Ohlander 1993, s. 10.

gömde undan barnet p.g.a. brottsunderbyggande normer. Barna mörder -

skor nas bekännelse kan ha reflekterat flera normkonflikter än sedvanan

att gömma missfall. Bl.a. tyder mordsättet på att andra personer ofta var,

medvetet eller omedvetet, delaktiga i någon mån. Barna mörderskorna

blev dock vanligen ensamt straffade. Barna mords lagen behövde ständigt

inskärpas och resulterade i ett flitigt bruk av döds straff på tingsnivå som

ofta blev ändrat till hårt kroppsstraff på högre rätts nivå. De delaktiga gick

i stor utsträckning helt fria från straff eller så fälldes de till en lindrig dom

för försummad social kontroll.

Fokus flyttas nu nio månader bakåt till den tidpunkten då brottsför-

loppet fick sin början. Relationen mellan mannen som var far till barnet

och kvinnan som skulle komma att bli straffad som barnamörderska,

samt mellan dem och deras husbondfolk eller föräldrar kan eventuellt

förklara det skedda. Kontroll försummelserna kan också kasta ljus över

hur skyldiga barnamörderskorna sist och slutligen var. Eventuellt tjänade

barnamördandet, vilket Ann- Sofie Ohlander har hävdat, som ett medel

för lokalsamhället att kollektivt förtränga den destruktivitet som drab-

bade oäkta barn i ett samhälle som var organiserat efter äktenskap, arv

och ägande.erp
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341 KB Skillingtryck 1776: Om en dylik synderska, som Äfwen begådt Barnamord, och måste therföre
på Hötorget i Stockholm lida dödsstraffet 29.4.1734. Gefle 1776, vers 6. Jfr NB skillingtrycket i
not 321. 

3. Mannens skam och hans delaktighet

Min lägersman jag ber Dig 
wända om til Gud
At ej så mera sker

Emot Guds Lag och bud
som han mig späd och unger nog

Til otuckt så behändigt drog; 
han lockat har et menlöst blod

Som ej sin sak förstod.

Svenskt skillingtryck från 1776erq

3.1. Mannen och ansvaret för oäkta barn

Barnamordsbrotten kan inte förklaras såvida de inte placeras in i det som

var allmänt för de utomäktenskapliga förbindelserna, lägersmålen, som

blev till oäkta barn och inte till ett inom äktenskapet fött barn.

Skillingtrycket som inleder detta kapitel konstruerade barnamörderskor-

nas lägrare, den manliga parten i den utomäktenskapliga förbindelsen

som en notorisk svikare. Han hade inte burit ansvar för barnet som han

hade varit med om att sätta till världen. Kvinnan framställdes däremot

som oskuldsfull och bedragen, till skillnad från den hårda rättssynen på

barnamörderskor som sluga och beräknande. Skillingtrycken blev all-

männa i Finland från seklets mitt. De fanns till för att bl.a. avskräcka

ogifta kvinnor från lägersmål, grundförutsättningen för alla barnamords -

brott. 

När barnamörderskan Helena Eriksdotter skulle avrättas i november
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342 NB Skillingtryck 1778: Yxi Walitettawa Wirsi. Turku 1778, vers 5: Te synnis paadutetut,
Kuin minun kanssan� olette, Juur� vissist koitetut, Te tulette Duomioll�, Sen te wast nähdä saatte,
Sain sy�raskaut�, Jot� te minun kanssan� teitte, Ja nytt sen kieldäneet.[Förhärdade av samma synd
och lika prövade av detta som jag, skall ni stå inför yttersta domen, det får ni se. Jag fick
skulden för havandeskapet som ni åstadkom med mig och nu förnekar.]

343 Niinimäki 2007, s. 76.

1778 sjöngs En beklaglig visa i 18 verser vid stupstocken i Åbo stad.

Varnings ropet riktades till andra kvinnor att akta sig för det manliga sve-

ket som bestod av både brutet äktenskapslöfte och nekat faderskap.erw

Med hjälp av kvinnornas självkontroll skulle barnamordsbrotten stävjas

och det manliga svekets följder undvikas.ere Det är osäkert om den före-

ställningen var representativ för de utomäktenskapliga förbindelserna

överlag under 1700-talet. Förbindelsens betydelse för barnamordsbrottet

är också fortfarande en öppen fråga. Där en del barnamordsforskare har

ansett förbindelsen vara ganska ovidkommande, har andra ansett den

vara utslagsgivande för att barnet satte livet till. Framöver skall studeras

om relationen var önskad från kvinnans sida, vad som var syftet med den

relationen för bägge parter, hur länge den pågick och huruvida andra

människor kände till förbindelsen. En öppen fråga är också den sociala

kontrollens effektivitet när det gällde att uppdaga dolda relationer och

att konfrontera de inblandade. De relationer som formellt kontrollerades

under tidigmodern tid och som förekommer i källorna om sedlighets-

brott är de förbindelser som utmynnade i att ett oäkta barn föddes.

Kontrollen av de sexuella förbindelserna i sig har inte studerats i samma

utsträckning. 

Den begränsade formella kontroll av sedlighetsbrott kan eventuellt

vara ett uttryck för att det var svårt att beivra osedligt beteende utan att

ett barn blev till. Utomäktenskapliga förbindelser var eventuellt inte hel-

ler ett så stort problem, så länge det inte blev till ett barn. Både sägner

och rättspraktiken antyder att det länge kan ha förhållit sig så. Det var

barnets försörjning och den skada ett oäkta barn tillfogade sin ogifta
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344 Shahar 1983, 118–120; Lövkrona 1996, s. 182–187; Beth Grothe Nielsen 1989, s. 190.
Om att folkliga sexualitetsföreställningar kunde skilja sig från kyrklig moral och statlig
lagstiftning. Löfström 1999.

345 Lindstedt Cronberg 1997, s. 164–166; Sundin 1992, s. 335–340; Anners 1965, s. 290.
346 Thomson 1966, s. 81. 

moders heder som blev drivkraften till att sedlighetsbrott mellan ogifta

personer slutligen tingsfördes.err

Att man förhöll sig så här till lägersmålen i praktiken handlade i hög-

sta grad om att lagen om lägersmålsbrott saknade klara bevisningsgrunder.

Sedlighetslagstiftningen kategoriserade de förbjudna relationernas allvar-

lighetsgrad efter avsteget från den äktenskapliga normen och graderade

straffen därefter. Lönskaläge mellan ogifta var graderat som minst allvar-

ligt och belagt med lägre böter, medan så kallat enkelt hor som be gicks

mellan en gift och en ogift person var belagt med hårda böter. Upp till

tre gånger begångna enkla horsbrott och lägersmål i förbjudet led d.v.s.

mellan mera avlägset besläktade personer var likaså belagda med hårt

bötesstraff. De allvarligaste sedlighetsbrotten, fjärde gångens enkla hors-

brott och dubbelt hor mellan två personer som var gifta på var sitt håll

samt blodskam (incest) en sexuell förbindelse mellan nära besläktade per-

soner, var belagda med dödsstraff. De allvarligaste graderna var dock

säll synta på tingen. De slutade dessutom sällan med det dödsstraff som

lagen krävde. Detta långt innan dödsstraffet år 1779 försvann ur lagen för

dubbla horsbrott och horsbrott som begicks för fjärde gången.ert

I praktiken bevisades sedlighetsbrotten enligt medeltida rättspraxis;

där det hette att ingen fick beskyllas för lönskaläge ”om han ej är tagen

på bar gärning eller barn bär vittne”.eryDet krävdes ögonvittnen till sam-

laget vilket man mera sällan lyckades få tag i. Eftersom faderskapet alltid

var förhandlingsbart och kunde nekas, medan kvinnan inte kunde neka

att barnet hon fött var hennes, drabbade den könsneutrala lagen i prak-

tiken kvinnorna hårdast. Möjligheterna att straffa mannen hängde på om

domaren trodde på kvinnans påstående om att han var far till barnet.
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347 Nehrman 1759, § 42, s. 89: ”Then som nämnd Warder för Barnefader […] blifver ock
misstänkt genom en sådan bekännelse; Men Domaren pröfwar hwad werckan hennes
utsago bör äga.”

348 Lindstedt Cronberg 1997, s. 140.
349 Min översättning. NB Skillingtryck 1764: Murhellinen Ero-Wirsi,Turku 1764, vers 4: Tääll

juoxin heidän kanssansa, häijys ja ilkiäs halusa, Näin yöt ja päiwät kulutin Jumalan armon tuhlai-
sin. Skillingtrycket med 62 verser är det vanligast förekommande om barnamörderskor i
Finland. Det nytrycktes fyra gånger bara under svenska tiden, 15 gånger därefter tills
skillingtrycket rubricerades om år 1875. Senaste nytrycket togs i Raumo 1903. Niinimäki
2007, s. 95. Handlingarna över fallet har inte hittats i justitierevisionens registratur, trots
att fallet underställdes K. Maj:t. Barnamörderskan Helena Jacobsdotter från Love by i
Pemar satt dock häktad på Åbo slott 11.5–10.7.1764. E III: cc: 43. 

Utan andra bevis än sitt eget påstående kunde en kvinna inte få lägraren

dömd till faderskap och underhållsskyldighet för barnet.eru Lägraren

kunde fällas bara om han erkände. Nekade han kunde två samstämmiga

vittnen som hade sett själva akten få honom fälld. Fanns det ett vittne

och starka misstankar mot honom, kunde domstolen kräva att han gick

ed på att han inte var far till barnet.eri

Eftersom det var svårt att bevisa faderns ansvar och lätt att påvisa

kvinnans skyldighet framstod allting som kvinnans eget fel. År 1764 be -

skrevs en barnamörderska vid stupstocken på Halikko äng som en hora.

Många män var potentiella fäder till det mördade barnet. Varnings ropet

ljöd att det hade varit den ”otyglade, hätska och elaka kvinnliga lusten”

som hade angripit kvinnans kropp och själ, och som hade drivit henne till

att begå den svåra synden ett barnamordsbrott var.ero Oklart är dock om

detta skillingryck återspeglade att just barnamörderskorna var särskilt

lösaktiga kvinnor. 

Det som är klart är att lägersmålen som slutade med barnamords-

brott bara utgjorde en bråkdel av alla utomäktenskapliga förbindelser

som blev till ett oäkta barn. De vanligaste utomäktenskapliga förbin-

delserna, lönskalägen mellan två ogifta personer, dominerade i samhället

och likaså i barnamordsbrotten. Det gör det svårt att se ett omedelbart

samband på strukturnivå mellan lägersmål och barnamordsbrott. Det var
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350 Hirvonen 1998, s. 58–59; Sundin 1992, s. 319–324; Furuhagen 1996, s. 174–177, 181–184;
Lindstedt Cronberg 1997, s. 171–175; Telste 1993, s. 125–140. Sedlighetsbrotten utgjorde
i medeltal bara 10 procent av all kriminalitet i Finland under 1700-talet. Sirén 1996,
s.148–180.

351 T.ex. Symonds 1998, s. 63–84; Nielsen 1982, s. 111–122; Ulbricht 1990, s. 76–92; Sogner,
Lindstedt Cronberg och Sandvik 2000, s. 184–190.

352 Pohjola-Vilkuna 1995a, s. 90–109; Frykman 1993, s. 188–202; Sundin 1992, s. 354–357. 
353 Detta berörs huvudsakligen i kapitel 4.
354 Ylikangas 2000, s. 220–224; Nielsen 1982, s.102–109; Lövkrona 1999, s. 126–133. 

också den formen av osedligt beteende som inte längre beivrades så hårt

av vare sig befolkningen eller domstolarna efter 1700-talets mitt.etp

Efter  som giftermålsåldern samtidigt började stiga, blev de oäkta barnen

allt fler just bland ogift tjänstefolk och obesuttna unga personer. Kon -

trollen av sedligheten riktades därför mot denna grupp ungdomar.etq

Men inte heller denna kontroll fungerade som man hoppades på över-

hetsnivå, vilket har förklarats med denna befolkningsgrupps ökade rör-

lighet och deras allt flyktigare relationer. Andra förklaringar har pekat på

att sexuellt utnyttjande av fattiga pigor blev vanligare, med ett snabbt

växande antal oäkta barn som följd.etwMot den försvagade kontrollen av

denna grupp unga kvinnor riktades även barnamordsbrottets kriminal-

politiska åtgärder under 1700-talets lopp, i försök att stävja brottet.ete

Andra mindre vanliga utomäktenskapliga relationer på tingen var

gifta mäns, ofta husbönders horande med sin ogifta tjänstepiga. Manligt

hor var överlag svårt att beivra i det förmoderna samhället. Brottet ska-

dade inte bara husbondens, utan också hans hustrus heder. Också den

faktiska ekonomiska skada böterna medförde gjorde att relationen i stör-

re utsträckning än lönskalägen tenderade att sluta med att barnet fick

sätta livet till och horeriet blev fördolt. Man har funnit att gifta husbön-

der därför oftare nekade faderskapet än andra lägrare, mutade pigan till

tystnad eller sköt över skulden på andra män. De hade också bättre för-

utsättningar än andra lägrare att skyla över sitt brott.etr De mest sällsyn-

ta sexuella förbindelserna på tingen var blodskam och lägersmål i förbju-

– 118 –



355 Blodskam har inte undersökts i Finland. I Norge var, mellan 1602–1661, endast tre bar-
namordsbrott kopplade till blodskam eller lägersmål i förbjudna led. Terjesen 1994, s.
132–133. Hansen menar ändå att blodskam ofta låg bakom barnamördandet i Norge
under 1700-talet. Hans statistik över barnamordsbrott, blodskam och lägersmål i för-
bjudna led vid Bergen lagting 1702–1737 underbygger inte ställningstagandet. Endast ett
blodskamsmål av 37 lägersmål slutade med barnamördande. Barnet hade också endast i
fem av 23 barnamordsbrott avlats i förbjudet led. Hansen 1993, s. 44, 150, 158– 209, sär-
skilt s. 196.

356 Åbo hovrätts cirkulärbrev 16.7.1728. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 4, f.
224–224v.

det led. De var bland de allvarligaste sedlighetsbrotten och uppfattades

som sådana också i allmänhetens ögon. Hur blodskam bidrog till barna-

mördandet i Finland är dock helt outrett.ett

Kvinnors ansvar att idka självkontroll för att skydda sin heder och det

manliga sveket i lägersmålsbrotten är däremot väl dokumenterat. Det

manliga sveket var så vanligt att det var något kvinnan ansågs få leva

med, vilket även skillingtrycken om barnamörderskor framlade.

Männens ansvarsflykt försökte man lösa vid domstolarna, allt sedan bör-

jan av 1700-talet, på så sätt att man under rättegången lade ett allt stör-

re ansvar på kvinnorna. I ett cirkulärbrev till häradshövdingarna från den

16 juli 1728 utsträckte Åbo hovrätt kvinnornas ansvar så långt att ogifta

kvinnor måste undersöka om svenska soldater och dragoner faktiskt inte

var gifta i sin hemtrakt, innan de inlät sig i en sexuell förbindelse med

dem under äktenskapslöfte. Visade det sig efteråt att mannen var gift

spelade det ingen roll att kvinnan sade sig ha trott på hans ord. Hon

måste kunna bevisa hans hinderslöshet för att undslippa straff för det

enkla horsbrottet som även hon som ogift kvinna skulle fällas till.ety

Marie Lindstedt Cronberg har hävdat att särskilt Åbo hovrätt gav

uttryck för en ny syn på kvinnlig och manlig skuld i lägersmålsbrott

under beredningen av 1734 års lag. Bl.a. ansåg hovrätten det vara vanligt

att ålderstigna pigor förvred huvudet på unga gossar och drängar i hopp

om att bli deras hustru efter samlaget. Det ansågs därför önskvärt att 

en regel mot ”lockande och tubbande” av omyndiga ynglingar inför-
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357 Lindstedt Cronberg 1997, s. 62.
358 Sundin 1992, s. 324–326; Lindstedt Cronberg 1997, s. 53–55; Aalto 1996, s. 116–119, 130,

215. 
359 Svenskt allmänt författningsregister 1522–1862. Quiding 1865, s. 387.
360 Nielsen 1980, s. 5: 4–5;Telste 1994a, s. 12–14; Telste 1997b, s. 119–122. Lindstedt

Cronberg har registrerat sådana föreställningar först under senare hälften av 1700-talet i
södra Sverige. Lindstedt Cronberg 1997.

des.etu Ansvar och skuld flyttades från den manliga till den kvinnliga

parten. 

Den medeltida praxisen hade inneburit det motsatta. Kvinnan unds-

lapp straff om parterna förlikades privat om en mökränkning då mannen

svek sitt löfte. Detta försvann ur rättspraxis från och med 1680–talet, i

takt med allt hårdare formell sedlighetskontroll. Enligt ett kungligt brev

från år 1694 skulle nu både mannen och den ogifta kvinnan fällas till

böter för lägersmålsbrottet, medan ersättning för mökränkningen inte

längre fick utfästas.eti Inte heller trolovningar fick längre ske utan vitt-

nen för att vara giltiga, enligt en förordning från den 14 januari år 1726.

Straffet började vid samma tider lindras för mannen om han erkände att

han förvisso haft samlag med mön och detta under äktenskapslöfte, men

hävdade att han inte kunde fullborda äktenskapet av olika skäl och

”henne motvilligt övergav”.eto 

Förordningen från 1726 som inte omnämns i forskningen om lägers-

målsbrotten i det svenska riket antyder att man ville skydda föräldrarnas

rätt att bestämma över barnens giftermål. Den återspeglade också nya

tankegångar om kön och förförelse som inte har studerats i Finland, men

nog på annat håll i Norden. Skärpningen av kraven på bevis på äkten-

skapshandel från år 1734 i Danmark och Norge återspeglar samma före-

ställningar om att ogifta kvinnor förförde oskyldigt mansfolk och lurade

dem till äktenskap genom att bli gravida. De gamla lagarna som hade

skyddat kvinnor från manligt svek ersattes på så sätt från tidigt 1700-tal

med en lagstiftning och en på denna följande rättspraktik som kom att

skydda mannen från det man såg som en kvinnlig konspiration.eyp 
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361 Telste 2000, s. 444–446.
362 Cavallo & Cerutti 1990, s. 98–100. 
363 Hirvonen 1998, s. 112; Furuhagen 1996, s. 171–174; Sundin 1992, s. 323–324; Lindstedt

Cronberg 1997, s. 183–189. Jfr finskt 1800-tal. Pohjola-Vilkuna 1995a, s. 29–52. 

Efter lagens tillkomst kunde kvinnor inte längre kräva äktenskap

utan bevis på löftet eller trolovningen och mannens nekande tillskrevs

allt större trovärdighet i rätten. Kari Telste har funnit att följderna blev

att äktenskapslöftets betydelse förändrades i grunden, också för folket.

Detta också när det hade uttalats i passionens hetta. Från att ha varit ett

bindande löfte mellan kvinna och man och viktigt att stå fast vid för släk-

tens skull, blev löftet en personlig överenskommelse mellan två individer

av olika kön, som man senare kunde förneka. Ogifta mödrar blev själva

ansvariga för att de satte sin heder och dygd på spel och fick stå sitt kast

om mannen svek. Det har antagits att en följd av detta blev att utomäk-

tenskapliga sexuella förbindelser allt oftare doldes, med fler barnamords-

brott som följd.eyq

När ansvaret för den sexuella förbindelsen individualiserades, stod

den ensamma kvinnans ord och rykte mot mannens nekande och svek.

Kvinnorna försökte i nordiska domstolar desperat argumentera för att

de var kränkta och svikna, medan det i övriga Europa blev allt vanligare

att kvinnorna påstod att mannen hade tagit dem mot deras vilja, i för-

sök att på så sätt misstänkliggöra mannens syften och få honom att

bära sin beskärda del av följderna.eyw Rättegångarna i lägersmålsbrott

fick däremot i Norden allt mer karaktären av ekonomiska ersättnings-

mål, i takt med att det manliga sveket blev så vanligt. Ogifta mödrar

gick till tings för att få faderskapet fastställt, i hopp om att mannen

skulle dömas till äktenskap eller underhåll.eye Följderna blev det mot-

satta. Det blev en norm att mannen kunde neka lägersmålet med

kvinnan och undkomma straffet. Kvinnor som fött oäkta barn slutade

uppge fadern i rättssalen. En del fick ändå, efter utomrättslig förlik-
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364 Hirvonen 1998, s. 88–91; Furuhagen 1996, s. 183–184.
365 Relativa tal 1749: Åbo stift 1: 77, Borgå stift 1:65. Åbo stift 1781, 1:41 och 1798, 1:22.

Inom Borgå stift var andelen 1:20 samma år. Wilhelm Gabriel Lagus 1851, 23–24.
366 Pulma 1987, s. 48.
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ning, sin och barnets brödföda av mannen dock utan att hans faderskap

offentligt hade blivit fastställt på tinget.eyr

Det är inte underligt att de oäkta barnen snabbt ökade i antal. År

1749 registrerades inom Åbo stift ett oäkta barn per 77 som var födda

inom äktenskapet och något fler inom Borgå stift. Fyrtio år senare regis-

trerades det dubbla antalet oäkta barn och antalet fyrdubblades mot slu-

tet av seklet. De oäkta barnens antal ökade ännu snabbare inom Borgå

stift.eytDet rörde sig om en tillväxt från 1,5 procent till 4,5 procent av alla

levandefödda äkta barn i Finland mellan 1750– 1800.eyy Oäkta barn var

efter seklets mitt snarare en normalitet, åtminstone i Tavastland och syd-

västra Finland.eyu I t.ex. Hauho socken i Tavastland födde mer än hälften

av alla ogifta pigor och bondedöttrar under 25 år oäkta barn under senare

delen av 1700-talet.eyi

Gustav III:s barnamordscirkulär från den 17 oktober 1778 slutförde

den långa processen och luckrade upp de sista gamla beprövade mönstren

att tvinga den manliga parten i en utomäktenskaplig förbindelse till

ansvar. Plakatet gav ogifta mödrar rätt att föda anonymt och att uppda-

ga faderns namn bara för ett fåtal personer. Det gjorde det svårare än

tidigare att kollektivt tvinga mannen att erkänna faderskapet.eyo Andra

forskare har sett den söndervittrande praktiken att tvinga mannen till

an svar som en följd av en allmän nedbrytning av det gamla hederssam-

hället. Detta p.g.a. befolkningsökning och fattigdomens spridning.eup

Mycket tyder på att de olika faktorerna bakom att lägrarna undslapp
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ansvar i grunden handlade om att göra den kyrkliga vigseln till den enda

legitima formen för parbildning.euq Det fick oförutsägbara följder i en

kultur där föräktenskapliga sexuella förbindelser var ett vanligt led i par-

bildningen.

Det normativa manliga nekandet och det att kvinnor började tiga om

faderskapet ledde från seklets mitt till att tingsrätterna i Finland började

tillämpade varierande rättspraxis i lägersmålsbrotten. En del tingsrätter

fällde genast ett straff för lägersmålet, trots att äktenskapslöftet inte

kunde bevisas, medan andra sköt upp saken tills äktenskapslöftet hade

utretts tillfullo. Rättegångarna fördröjdes vilket befarades öka barnamör-

dandet. Åbo hovrätt vände sig slutligen 1751 till Kunglig Majestät och

bad om vägledning i hur man skulle gå tillväga med lägersmålsbrott där

mannen nekade. Man fick till svar att straffet genast skulle utmätas över

kvinnan, varefter hon som ännu stod fast vid mannens svek av äkten-

skapslöftet kunde besvära sig hos kungen. Men sådana besvär förblev

sällsynta företeelser.euw

De för lägersmål anklagade männens ökande ansvarsflykt gick inte

heller den högsta domsrätten förbi. År 1755 utfärdades en kunglig för-

ordning som fastslog att ”när någon är lägrad under äktenskapslöfte och

domaren förklarat löftet fast”, skall lägraren sitta 20 dagar i fängelse på

vatten och bröd om han fortfarande vägrade fullborda äktenskapslöftet

med en vigsel.eue Fallet med ogifta fähuspigan Lisa Johansdotters som

hade haft könsumgänge med ogifta drängfogden Johan Johansson som

lovat henne äktenskap tyder på att den inte tillämpades i alla händelser.

Snarare var människorna oklara på hur lägersmålsbrott straffades.

Relationen mellan Lisa och Johan ledde till en graviditet och sedan till barnets
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gitter wisa orsak til missfödslen; plichte tå för lägersmålet allena.

död, vilket förde föräldrarna till domstolen. Där nekade Johan till faderskapet.
Rättshandlingarna visar att han hade ett annat liknade fall på sitt samvete och
inte hade straffats för det, trots att det hade gått fyra år sedan brottet då han
igen stod inför rätta 1768 för att ha gjort barnamörderskan Lisa Johans dotter
med barn. Johan ansåg att han bara borde böta för otidigt sängalag d.v.s. att
ha lägrat sin blivande hustru, medan prosten ansåg att straffet skulle vara för
lönskaläge eftersom äktenskapet fortfarande var ofullbordat.eur

Det förekom också folkliga vanföreställningar om att lägersmål under

äktenskapslöfte inte överhuvudtaget var straffbara gärningar. 

Betjänten Carl Gustaf Wendelius hävdade år 1780 ”att han ej vore till böter
förfallen, såvida han allenast [hade] häfvdat [barnamörderskan] under äkten-
skapslöfte”.eut

Mannen hänvisade helt rätt till att rätten hade kunnat tolka lägersmålet

som ett otidigt sängalag som i princip skulle sonas med vigsel och böter till

kyrkan.euy Vad han inte hade insett var att barnets död i ett barnamords-

brott ändrade på den saken. Lagen om otidiga sängalag kunde tillämpas

bara om brottet skett på ett ofullgånget foster och således var ett missfall.

Detta under förutsättningen att den saken kunde bevisas med stöd av

andra människors vittnesmål. Den lagen hade också gått att tillämpa, ifall

något av barnamordslagens fyra brottsindicium om ett döljande av lägers-

målet, havandeskapet, födseln och barnet inte kunde bevisas till fullo.

Eftersom så inte var fallet med det barnamordsbrott som denne man var

iblandad i, dock endast i egenskap av barnets far, stod barnamörderskan

inför dödsstraffet och var inte längre en möjlig brud för honom.euu
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Eftersom det var så vanligt att männen flydde sitt ansvar sände Åbo

hovrätt 1785 ut ett cirkulärbrev till lands- och häradshövdingarna i sin

jurisdiktion, väl medveten om att något hade gått snett. Hovrätten påta-

lade att underrätterna inte ”med tillräcklig noggrannhet som målens vikt

fordra fullständigt undersökt och försökt binda lägraren till lägersmålet

eller äktenskapslöftet”. Männen hade istället ”i brist av åsyna vittnen,

dels blivit ifrån angivelsen befriade, dels ålagda, att med ed sig värja” och

ljög då friskt. Lägrarnas nekande var så vanligt att hovrätten befarade att

skyldiga män undkom straff och att barnamorden därför skulle öka.

Hovrätten hänvisade till barnamordscirkuläret som pålade domstolarna

ett ansvar att bekämpa barnamordsbrotten genom ett nytt förhållnings-

sätt till lägersmålskvinnorna. Man manade domstolarna att ”genom en

noga och fullständig undersökning, så långt sig lagligen göra låter, samt

utredande av alla emot den angivne inlöpande bindande omständigheter,

utleta sanningen uti det emot lägersmannen angivna brott”.eui Oron

delade hovrätten med prästerskapet under seklets senare hälft.euo

Både barnamordscirkuläret och Åbo hovrätts interna brev till lands-

och häradshövdingarna ledde till att domstolarna småningom började

fälla allt fler lägrare, som hade erkänt sitt löfte till kvinnan, till att full-

följa det med vigsel. Ogifta mödrar kunde således från slutet av 1700-

talet vänta sig ett stöd av rättsväsendet som försökte trygga framförallt

barnets försörjning för att undvika att det växande antalet oäkta barn

började skatta socknarnas fattigkassor för hårt. Rättshistorikern Sundin

har tolkat detta som att en ny slags mökränkningstanke småningom

infördes under sent 1700-tal.eip I norska förhållanden utmynnade pro-

blemen med de oäkta barnens försörjning och lokalsamhällets intresse att
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minska uttagen från fattigkassan till att man år 1799 införde tvångsarbe-

te för lägrare som vägrade betala för sitt oäkta barn.eiq

Bristerna i både den informella och formella sociala kontrollen av

den manliga parten i lägersmålsbrotten bekymrade också högsta doms-

rätten under sent 1700-tal.eiw Gustav III påtalade 1780 i ett brev till kon-

sistorierna och hovrätterna i Finland att tvisten om faderskapet inte fick

fördröja kvinnornas kyrkplikt inför prästen i sakristian. Erfarenheten

visade nämligen att nitiska präster brukade utestänga de ogifta mödrarna

från nattvarden i långa tider, i väntan på att tvistemålet om löftet eller

faderskapet skulle avgöras på tinget. Förfarande gav dels kyrkplikten en

karaktär av världsligt straff, dels blev den långa utestängningen från natt-

varden en form av skamstraff för kvinnorna. Som en följd av detta befa-

rades barnamordsbrotten öka. Förfarandet stred också mot barnamord-

scirkuläret från 1778, som var avsett att råda bot på den stigmatiserande

behandlingen av ogifta mödrar. Det stadgades att en ogift mor som

visade en ”sannskyldig ånger över sina begångna synder” skulle få syn-

dernas förlåtelse och ges tillträde till nattvarden, oavsett dröjsmålen med

lägersmålets avstraffande. Kyrkplikten fick inte heller upprepas när straf-

fet slutligen hade fällts.eie

1700-talets lägersmålsbrott och rättsväsendets bekymmer med

lägrade kvinnors utsatthet och lägrarnas notoriska svek visar att barna-

mörderskorna inte var ensamma om att bli svikna. De var inte heller

ensamma om att föda faderlösa oäkta barn i 1700-talets Finland. Också

kvinnor vars oäkta barn överlevde förlossningen råkade ut för män som

inte ställde upp för dem. Detta faktum motsäger i grunden teorin om det
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icke tillkännagivna faderskapets betydelse för barnamördandet som har

lagts fram av folkloristen Lövkrona.eir Inte ens domstolarna eller lag-

stiftningen kunde råda bot på problemen med det manliga sveket. Det

var bara något som särskilt ogifta kvinnor måste lära sig att undvika och

skyddas ifrån, precis som skillingtrycken som ingått i detta kapitel har

visat. 

Det är på ett annat plan som insikten om unga ogifta kvinnors sår-

barhet för manligt svek kom att få betydelse. Insikten vände småningom

opinionen mot dödsstraffet för barnamörderskor och resulterade i en

växande andel friande domar över barnamörderskor i framförallt Eng -

land och Frankrike.eit Männens ansvarsflykt som en orsak till barna-

mordsbrotten och hur de straffades fick inte alls lika uttalade effekter i

tysk straffpraxis som låg närmare det svenska rikets, än de anglosachsis-

ka ländernas. Svekets betydelser föranledde där istället en ovanligt vid-

lyftig debatt om hur barnamordsbrotten bäst kunde bekämpas. Bl.a. ut -

lystes i Mannheim 1780 en tävling för att ta fram de bästa medlen för

detta och resulterade i över 400 debattskrifter i ämnet.eiy

Den mest kända debattskriften om det manliga sveket som den främ-

sta orsaken till barnamordsbrotten är kanske Johann Friedrich Goethes

skådespel Faust som författaren började skriva år 1775, men slutförde

först 1832. Temat för skådespelets första akt lånade Goethe från Susanna

Margaretha Brandts barnamordsrättegång i Frankfurt åren 1771–1772,

som han med stort intresse personligen följde med. Rättsdramat överty-

gade Goethe om att lägrarens svek var avgörande för barnamördarnas

tragedi. I skådespelet skildras hur en ung förförare växer till insikt om sitt

ansvar för det oäkta barn han varit med om att sätta till världen. Men

insikten kommer på tok för sent. Barnamordsbrottet är en logisk följd av
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den ansvarslösa lägrarens svek och följaktligen hans fel. Sensmoralen i

skådespelet lyfte fram kravet på en attitydförändring hos män som hade

makten att hindra barnamordsbrotten. De måste helt enkelt fås att ta sitt

ansvar. Den under upplysningstiden allt vanligare förekommande upp-

fattningen att männens erotiska svek var avgörande för barnamordsbrot-

tens förekomst ledde till en sympati för barnamörderskan. Hon framstod

som förförd och sviken, och gick med högburet huvudet i döden för det

uppsåtliga brottet mot liv som mannens svek hade föranlett. Romanti -

sering en av barnamörderskan bara förstärktes av den manliga förförarens

ryggradslöshet och senfärdighet att inse svekets betydelser för kvinna och

barn.eiu

Det paradoxala i den uppfattningen var att det skapade en dubbel syn

på barnamörderskor som blev svår att hantera i praktiken. Dels reduce-

rades barnamörderskorna till viljelösa offer för manligt svek utan någon

som helst möjlighet till ett aktörskap i sitt liv, dels var de enligt lagstift-

ningen samtidigt aktiva mörderskor och förtjänade dödsstraffet.

Lägrarna hade däremot bara svag karaktär och dålig moral som kvinnor-

na och deras oäkta barn fick lida för. Det återspeglade att inget stod att

göra med det patriarkala samhällets avigsidor, trots vetskapen om hur

det var ställt. Man accepterade männens svek även om man föraktade

det. Upplysningstidens fokusering på det manliga kom i slutändan bara

att underbygga den dubbelmoral som fanns inbyggd i barnamordsbrot-

tets lagstiftning, istället för att vidga vyerna och på så sätt åtgärda pro-

blemen. Brottet blev allt starkare feminiserat och graden av skuld när-

mast en fråga om avsteg från normativa kvinnlighetsideal, något som har

studerats även i andra brotts- och rättssammanhang.eii

Det svenska rikets överrätter började betrakta lägrarens svek som en
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central orsak till att barnamördandet ökade. Samma tendens är synlig

också på annat håll i Europa. Synpunkten kunde ändå inte tas i betrak-

tande när barnamörderskornas domar fälldes. Där var det döljandet av

havandeskap, födande och barnlik som skulle avgöra straffskalan, inte

männens roll eller avsaknaden av stöd. Det sena 1700-talets reformer för

att minska förekomsten av barnamordsbrotten förblev otillräckliga efter-

som de inte ledde till konkreta åtgärder mot männen som gjorde kvinnor

gravida i utomäktenskapliga förbindelser. Gustav III talade för att min-

ska ogifta havande kvinnors utsatthet och försökte avskaffa dödsstraffet

för barnamordsbrott. Sporrad av den danska ministern Struensees försök

att stävja barnamördandet med allt lindrigare straff för barnamörderskor

i 1770-talets Danmark och med stöd av kriminalfilosoferna Beccarias och

Filangeris tankegångar om nyttan med ett minskat bruk av dödsstraffet,

försökte Gustav III åtgärda problemen. Han förbigick dock helt frågan

om lägrarnas delaktighet. Detta trots att justitierevisionen redan år 1770

krävde ändringar för att stävja den cirkeleffekt som uppstod av lägrarnas

svek och som gjorde brottet till ett alleuropeiskt kriminalpolitiskt pro-

blem.eio Eftersom tidens största kriminal- och moralproblem ändå kräv-

de reformer, resulterade det i att barnamörderskornas straff började lin-

dras på bred front.eop

Med tanke på det samhälleliga och rättsliga problem lägrarnas svek

och nekandet utgjorde, förutsatte det en hel del ryggrad av både barna-

mörderskan och domaren att få honom fälld. Det är dock osäkert om sve-

ket var så avgörande för henne att hon angav honom. En öppen fråga är

likaså om lägrarna bemöttes med hårdare tag vid domstolen än i andra

lägersmål för att de var inblandade i ett barnamordsbrott.
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3.2. Rätten och lägrarens delaktighet

Kungliga stadgan Om rådbane till en eller annan missgärning från år 1698

kriminaliserade lägrarens delaktighet i barnamordsbrottet.eoq Brevet blev

i kortare form överfört i 1734 års lag under rubriken Om delaktighet i miss-

gärningar: 

§ 1. Hwar som biuder, leier, hjelper eller råder annan til någon missgierning,
så at then ther igenom sker; straffes lika med then, som gierningen giorde.
§ 2. Är någor eliest til gierningen mindre wållande; plichte med spö, eller ris,
fängelse, eller arbete, efter som brottet är til.
§ 3. Nu har han hwarken rådt, eller hielpt til geirningen; men wetat förut, at
then war å färde, och thet ei uppenbaradt; eller ock, sedan gierningen är giord,
fått therom kunskap, och hulpit den dölja; plichte efter omständigheterna,
med penningar, eller som förr är sagt. 
§ 4. Hwar som witterliga hyser och döljer någon grof missgierningsman; böte
förtio daler, eller mera, som saken är til. eow

Lagen belade lägrarens medverkan i eller anstiftan till brottet med döds-

straff. En lindrigare form av delaktighet var om han hade vetat att kvin -

nan blivit gravid men försummat att upptäcka graviditeten och på så sätt

undvikit att hindra brottet. Sådan delaktighet förtjänade fängelse, straff-

arbete eller spöstraff. Anmälde han inte genast brottet när han fått veta

om det gjorde han sig delaktig i döljandet av missgärningen. Detta var

belagt med olika straff beroende på omständigheterna. Eftersom delak-

tighetsbrottet var svårt att undersöka och straffa i relation till den huvud-

sakliga gärningsmannens skuld, skulle brottsligheten först ”blifva i

underdånighet refererade [till Kunglig Majestät], innan någon sådan

dom till exekution ställes”.eoe
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David Nehrman berörde lägrarens delaktighet i barnamordsbrott

bara i de fallen att en ogift kvinna hade gjort sig skyldig till döljande av

ett utomäktenskapligt missfall. Hon skulle då straffas till böter för bara

lägersmålet under förutsättningen att hon angav sig själv och visade upp

fosterämnet. ”Mot lägraren kan man ei ha någon action, när han ei

uptäcker [missfallet], ty han bör uptäcka.”eor Ställningstagandet reflekte-

rade förenämnda rättsliga problem med nekande lägrare. Delaktighets -

utredningen blev en fråga om manligt val och hans moral att erkänna,

neka eller tiga. Mot detta val kunde rätten inte ingripa. 

Tankegången om det manliga valet var också en hänvisning till de

rättsliga problemen med att bevisa både barnamordsbrottet och delak-

tighetsbrottet, vilka uppstod i och med att de två brotten skulle bevisas

med helt olika bevisteori. Nehrman företrädde som nämnt i inledningen

av denna undersökning den äldre rättssynen om att barnamörderskan

måste bevisa sin oskyldighet för att slippa dödsstraffet. Lägrarens delak-

tighetsbrottslighet var ett mindre allvarligt brott än barnamörderskans

och skulle dessutom bevisas med den legala bevisteorin. Den teorin kräv-

de hårda bevis för straff, i motsats till den omvända bevisföringen som

tillämpades mot barnamörderskan. Delaktighetsbrottets utredning

hotade därför att både fördröja och försvåra barnamörderskans brottsut-

redning vilket trots allt var rättens huvudsakliga uppgift.

Den legala bevisteorin kom till under medeltiden och var pragmatisk

med tanke på möjligheterna att beivra och straffa brott. Den fastställdes
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395 Inger 1980, s. 54–56, 157–158; Pihlajamäki 1997, s. 22–33, 75–80.
396 RB 17: § 29–30, 32, 37.
397 Nehrman 1759, X: § 39, s. 176.
398 Koskivirta 2001, s. 123, 253–265; Ylikangas 1976, s. 206–222; Hirvonen 1998, s. 66–67.
399 Nr 18. HO:s utslag 26.3.1742. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 28, f. 1–1v, 86.

som rättesnöre för alla brott i 1734 års lag, förutom i barnamordsbrottet.

Bevisvärdet kategoriserades till antingen fullt eller halvt bevis.eot Det

fulla beviset innefattade både ett erkännande och två ojäviga samstäm-

miga ögonvittnesmål till själva gärningen. Ett halvt bevis innebar att

erkännandet eller ett ögonvittne saknades. Det halva beviset överförde

ansvaret att motbevisa misstankarna på lägraren. Eftersom delaktighet i

barnamordsbrott kunde leda till dödsstraff, fick lägraren inte svära sig fri

från misstanken med två fingrar på Bibeln. Rätten hade istället en laglig

orsak att hålla honom fängslad på obestämd tid, tills han bekände.

Domaren kunde också låta bli att avgöra saken. Han kunde skjuta upp

domen på obestämd tid, tills mera graverande bevis fanns att tillgå mot

lägraren vilket kallades att lämna saken på framtiden.eoy Rättegångs -

balken lämnade domaren ytterligare ett kryphål i bevisteorin. Er kän nan -

det var i princip onödigt om ögonvittnen kunde binda gärningsmannen

till brottet på annat sätt.eou

Bevisteorin brukade ändå sällan kringgås i rättspraxis, vare sig i brott

mot liv eller i lägersmålsbrott, såvida gärningsmannen inte åtminstone

delvis erkände.eoi Lagen utnyttjades inte heller tillfullo mot lägrarna i

barnamordsbrotten, trots att de flesta delvis erkände. De hade gjort bar-

namörderskan gravid och haft anledning att tiga om saken, vilket i prin-

cip var straffbart som delaktighet. När barnamörderskan Karin Pers -

dotter envist höll fast vid att drängen Jacob Pettersson Vesalain hade

”styrkt och gett henne anledning” att ta livet av deras oäkta barn, tving-

ade inte domstolen karlen till bekännelse med alla de medel som stod

tillbuds. Mot Jacobs ihärdiga nekande stod inget att göra och han frikän-

des från allt ansvar.eoo Lägrarna stoppade lätt all vidare utredning genom
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400 131 lägrares civilstånd och sociala status har gått att fastställa. Av de ogifta 
lägrarna erkände 61, medan de övriga inte kunde tillfrågas för att de hade försvunnit
från trakten, i några fall avlidit. Endast 21 lägrare nekade lägersmålet. Av dessa var 11
husbönder såsom t.ex. nr. 15, 17, 32, 39, 46, 56, 89, 130, 224. Se bilaga I. Jfr att fader -
skapet kunde fastställas i endast 35 av 89 barnamordsbrott i 1700-talets Danmark.  
I 26 procent av fallen räckte det med att endast notera namnet på barnets far. 
Nielsen 1982, s. 102–105.

401 Se Hirvonen 1998, s. 61–62, 66–67, 69, 74–76, 82.
402 Ylikangas 1976, s. 190–195, 222; Koskivirta 2001, s. 140–148, 326–333.

att genast erkänna lägersmålet på tinget. Ett nekande av faderskapet

väckte däremot misstankar om att han kunde vara skyldig till något mer

än att bara ha avlat barnet. Inte heller horande husbönder behövde svara

på följdfrågor om de självmant bekände horsbrottet.rpp

Åbo hovrätts ambition att ta till hårdhandskarna mot lägrarna blev

inte verkställd. Deras delaktighet beivrades inte såsom lagen föreskrev.

Inte en enda lägrare insattes på bekännelse i fängelse, vilket var fallet

också i vanliga lägersmål där inte ens vidlyftiga vittnesmål ledde till ed -

gång på faderskapet.rpq Rätten resignerade inför den legala bevisteorin

och barnamordsbrottet, vilket Nehrman gav uttryck för i sin skrift. Rätt -

visan hindrades av bevisteorin i barnamordsbrottet, på samma sätt som

mord och dråp i de finska våldshärdarna i östra Finland och Syd öster -

botten under senare delen av 1700-talet. Kända banemän kunde där gå

helt fria från straff för att bevisen inte räckte till. Följden blev i oroshär-

darna att hela rättssystemets trovärdighet var hotad. Under sista delen av

1700-talet började därför hovrätten och Kunglig Majestät tillämpa friare

och lösare bevisningsgrunder mot nekande mördare och dråpare, än vad

den legala bevisteorin krävde. Detta för att överhuvudtaget få dem fällda

till straff.rpw

Så var dock inte fallet med barnamordsbrotten. Det var snarare tvär-

tom. Lägrarna och deras andel i brottet blev allt oviktigare att undersö-

ka och straffa. Rätten fäste allt mindre vikt vid att straffa särskilt de ogif-

ta lägrarna ens för lägersmålet. Hans namn blev allt oftare onämnt också
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403 Barnamordscirkuläret påverkade rättsbehandlingen även på denna punkt. Om cirkuläret
se närmare kap. 4.3. och 5.2. Jfr motsvarande ointresse för lägraren i finska lägersmåls-
brott under sent 1700-tal. Hirvonen 1998, s. 66–67. Inom Åbo stift dömdes bara 6 pro-
cent av lägrarna för lägersmålet under tidigt 1800-tal. Halmesmaa 1976, s. 27, 248. Jfr
under sent 1700-tal i barnamordsbrott: nr 114, 116, 118, 148, 155, 165, 178, 196, 198, 199,
202, 234,246, 263, 265 266, 269. Hyvönen anger att barnamörderskorna i Kuopio som
regel namngav sin lägrare 1819–1839, men att endast 6 procent av lägrarna dömdes för
sedlighetsbrottet (vanligen lönskaläge, ytterst sällan hor). Hyvönen 1989, s. 86–90.

404 Jfr Telste 1993, s. 211; Nielsen 1982, s.102–103; Gotaas 1980, s. 31.
405 Se tabell II: Delaktighetsstraff i barnamordsbrott inom Åbo hovrätts jurisdiktion

1702–1807och bilagd tabell 6: Delaktiga efter relation till barnamörderskan 1702–1807. I
den sistnämnda tabellen framgår de åtalades fallnummer och straff.  Lägrarens straff för
bara lägersmålet har inte systematiskt insamlats ifall straffet fälldes på ett senare ting.
Om lägrarnas nekande på själva mordet se kap. 5.3. 

i hovrättens utslag över barnamörderskan efter 1778.rpe Lägrarens delak-

tighet var en helt sekundär sak att utreda när barnamörderskan skulle

straffas.rpr Rätten gick istället där ribban var lägst och lät ansvaret ligga

på lägraren. Erkände han kunde han straffas, teg han blev han ostraffad.

Lägrarna erkände inte självmant sitt delaktighetsbrott och undslapp där-

för sitt rättmätiga straff.rpt

Rätten var slapphänt mot lägrarna, under förhållanden där man

moraliskt sett pålade dem en hel del av ansvaret. Avgörande var att lägra-

ren var ett viktigt vittne mot barnamörderskan. Man såg mellan fing-

rarna med lindrigare grader av delaktighet, såsom med döljandet av gra-

viditeten eller av gärningen. Mannen var domstolens bundsförvant i en

bevisningsprocess som efter år 1736 krävde graderat straff efter gärning-

ens art och utnyttjades flitigt av domstolen, till barnamörderskans nack-

del. Inte ens löjtnantsdottern Brita Catharina von Qvanten blev trodd,

när drängen erkände en annan tidpunkt för när barnet hade blivit till än

hon själv. Vid förhöret i Åbo hovrätt konstaterade assessorerna kort att

”hon skall nu inte ljuga, som Henriks sägen i denne delen äger mera vits-

ord”. I drängens version framstod brottet som uppsåtligt, då barnet en -

ligt det datum han uppgav måste ha varit fullgånget när det föddes. Det
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406 Nr 58. HO protokoll 3.5.1763 i JR:s utslagshandlingar 12.1.1764, nr 22.
407 I 32 fall saknades liket helt. Se bilagd tabell 8: Fällda domar på basis av mjölk och blod

1702–1807. 
408 Nr 95. HO:s utslag 29.2.1772. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 102, f. 266–268v.
409 Jfr Bergenlöv 2004, s. 293–294, 300, 355–356.

erkännandet fällde Brita Catharina till döden som en uppsåtlig barna-

mörderska, trots att hon ihärdigt nekade att barnet hade varit fullt

utvecklat.rpy Lägrarens bekännelse om samlagets tidpunkt gav honom

istället en de facto makt att skärpa eller lindra barnamörderskans straff.

Om lägraren ljög för att för en gångs skull bli av med hela problemet lig-

ger utom alla möjligheter att undersöka.

Lägrarnas vittnesmål var särskilt viktiga om barnets döda kropp var

för illa medfaret av förruttnelse för att undersökas eller helt hade för-

svunnit, vilket inte var helt ovanligt i barnamordsbrotten.rpu Ogifta

pigan Beata Andersdotter som hade blivit utomäktenskapligt gravid med

gårdens ogifta dräng Johan Vasilison i Sääksmäki 1772 kunde inte för den

sakens skull fällas till straff. Tecknen på Beatas kropp att hon fött barn

var inte heller tydliga. Därför frikändes både Beata och lägraren från allt

skvaller om dem. Saken underställdes Åbo hovrätt som inte föll till föga

för de osäkra bevisen. Man tog fram ett ersättningsbevis. Lägraren fäll-

des till edgång på lägersmålstiden för att utreda om barnet, vars lik var

och förblev försvunnet, kunde ha varit fullgånget. Drängens försummelse

att uppdaga lägersmålet, havandeskapet och brottet var däremot helt

ovidkommande saker att utreda och straffa.rpi Inte ens när barnamör-

derskan erkände att lägraren vetat om saken blev han straffad.rpo

Lägrarens andel i döljandet verkar ha blivit en rättssak först när

andra personer ville fälla honom till ansvar. 

Ogifta sergeanten Beijer hör till de få lägrare som mot sitt nekande straffades
med böter på 20 daler silvermynt för att han hade dolt att han gjort sin vär-
dinnas piga med barn. Orsaken till detta låg i att husmodern var ursinnig över
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410 Nr 86. HO:s utslag 12.1.1769.  Nylands och Tavastehus länskansli; Ea 97, f. 290–291. Jfr
Nielsen som har menat att lägersmålen undersöktes i Danmark under barnamörderskor-
nas rättegångar först när folk stred om vem böterna tillkom. Nielsen 1982, s. 106.

411 NR 69. KP i Janakkala 4.6.1764. 134 a, f. 3–3v. Jfr andra liknande fall nr 57, 61, 78, 98,
151, 225.

att hyresgästens tigande i rätten samt hans tystnad både före och efter barna-
mordsbrottet misstänkliggjorde henne för delaktighet. För att lindra sin egen
skuld skildrade husmodern den del av barnamördandets historia som oftast
blev dold. Hon hade anat att de unga hade en utomäktenskaplig sexuell rela-
tion och att pigan kunde ha blivit gravid. Med lock, pock och hot försökt hon
också få lägraren att bekänna detta, allt för att kunna ordna med ett biträde
till pigans förlossning. Hon skulle nämligen själv komma att vara bortrest vid
den tiden.rqp

Hushållerskan jungfru Maria Krohn var på motsvarande sätt mån om att sätta
dit sin gifta husbonde kornetten Carl Uggla för döljandet eftersom hon själv
var nära att bli fälld för försummelse att hindra brottet som var en följd av att
han blankt hade vägrat svara på hushållerskans insinuanta frågor om hans
lägersmål med den ogifta tjänstepigan.rqq

På rättens agenda låg att straffa lägrare som var inblandade i själva mor-

det (se kap. 3.5.). Den prioriteringen kommer särskilt väl till synes i hus-

bonden ogifta fältväbeln Johan Floors ovanliga brev till tinget den 16

augusti 1770 som han sände från Kungliga Nyländska regementets kvar-

ter. Fältväbeln tyckte inte det fanns anledning för honom att närvara

under sin pigas barnamordsrättegång, även om han förmodligen var bar-

nets far. Straffet för lägersmålet skulle han förvisso underkasta sig, men

till något mer kunde han inte bindas. Han hade ju befunnit sig på annat

ställe vid gärningstidpunkten. Husbonden hade dock varit delaktig i ett

straffbart döljande av pigans graviditet och av brottet efteråt. Hans hus-

hållerska, som vetat om lägersmålen, hade flera gånger konfronterat

honom om pigans ”tillstånd”, i försök att utreda tidpunkten för förloss-

ningen. Husbonden teg. Mannens delaktighet i döljandet blev dock helt
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412 Nr 92. KP Sääksmäki 1769–1770; 127 b, f. 728–729.
413 Jfr Nehrman ”Om de skiäl och omständigheter, vilka giöra någon misstänkt för brott”

[…] att ”den som fölgt eller varit i sälskap med andra beryktade missgärningsmän, giör
sig misstänkt at i deras ogierning tagit del. Nehrman 1759, VI: § 17, s. 79. 

414 Berörs i kap. 3.5.3 och 3.5.4. Jfr Nielsen 1980, s. 3:59–60; Nielsen 1982, s. 102, 106;
Ulbricht 1990, s. 170. 

415 Lagkommissionens protokoll 7.11.1699 i Sjögren 1902, s. 156.
416 K. Maj:ts  utslag 4.7.1749 i JR:s registratur 1749 senare delen, f. 7v– 9v.

förbigången av domstolen. Hushållerskan däremot hotade att bli fälld för

delaktighet p.g.a. försummade uppsikt.rqw

Fallet är det enda i sitt slag som uttalat lyfter fram rättsprincipen att

lägraren måste befinna sig på ort och ställe då barnamordsbrottet skedde

för att hans delaktighet skulle bli undersökt.rqe Det krävdes dessutom

både vidlyftigt angiveri och hårda materiella bevis för att fälla männen

för delaktighet i barnamordsbrottet. Sådana fanns sällan till hands.rqr

Blev lägraren trots detta angiven för döljande, anstiftan eller tvingande

till barnamord, var risken stor att det istället blev angivarna som fälldes

till böter för en ogrundad ”ohemul” angivelse. Lagkommissionen ansåg

1699 det därför vara bäst att inte ange lägraren på alltför lösa bevis, utan

lämna saken under Guds dom.rqt

Delaktiga lägrare gick fria av både rättsliga och sociala skäl. Göta

hovrätt delgav som en följd av detta för Kunglig Majestät en stor oro över

att inte ens uppenbart delaktiga lägrare som både ”rått och förlett” bar-

namörderskan gick att straffa. Det som behövdes var ett nytt barna-

mordsplakat som inskärpte att delaktighet var straffbart, så att ingen

kunde påstå att de inte hade vetat om sin skyldighet att hindra och ange

sådan brottslighet.rqy Förbudet emot Barnamord, och delaktighet däruti som

gavs den 12 juli 1750 manade husbondfolk och föräldrar att förhindra

brotten genom aktiva åtgärder och att ange de skyldiga. Detta under hot

om straff för försummelser:

”Och emedan barnamord, vid åtskilliga tillfällen, förekommas kunde, om hus-
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417 Modée 1756, s. 2955.
418 Lagkommissionens odaterade KP; ÄK 16: 2, 1748–1751, f. nr saknas. 
419 Modée 1756, s. 2955. Om kontrollsyftet se 4.3. och 5.2. Om avvägningarna i kriminalpo-

litiken och vid avstraffandet se särskilt 7.5. 
420 Jfr Gowing 2003, s. 82–85; Lövkrona 1999, s. 19.

bönder och matmödrar samt anhöriga och husfolk, eller andra, som haft kun-
skap om någon med barn rådd konas tillstånd, det upptäckt, eller vore måna
om att hindra, det hon ej måtte i enslighet framföda sitt foster, så att hon där-
igenom ej finge tillfälle, att utöva något ont uppsåt, eller befrämja en till även-
tyrs föresatt våldsam åtgärd. Ty skall den, som sin skyldighet häruti i en eller
annan måtta eftersätter, därför således anses och straffas, som kap. 61 i
Missgärningsbalken förmår och innehåller.”rqu

Problemet var ”oförsvarliga husfäder” och deras husfolk som ”sådant

icke dess mindre fördölja och förtiga”. Det kollektiva tigandet för att

skydda husbonden som gjort pigan med barn och till en barnamörderska

hade föranlett hovrättsbrevet, men kunde inte formuleras i lagstiftning-

en som skulle spridas till allmänheten.rqi Lagkommissionen var dock

medveten om att det största problemet var att det saknades vittnen som

vågade ange skyldiga husbönder. För att åtgärda vittnestorkan gavs det

nya barnamordsplakatet för att fylla funktionen att disciplinera husfolket

till att ange sin skyldiga husbonde. Människorna skulle tre gånger per år

upplysas om detta ansvar från predikstolarna i hela riket, helst på de stora

högtids- och bönedagarna då mest folk var samlat i kyrkan.rqo

Avskräckningen gav sken av att det var kontrollen av barnamörder-

skor som skulle intensifieras. Detta med hjälp av hela hushållets folk.

Bakom plakatets och även rättens lyckta dörrar var det ändå de svårstraf-

fade husböndernas delaktighet som man ville komma åt. Forskare har

pekat på att lägrarnas verkliga andel i barnamordsbrotten är svår att stu-

dera och att deras roll i brottsförloppet och själva mordet har blivit för-

bisedd i forskningen.rwp Så är fallet. Barnamörderskorna bidrog till att

lägrarnas andel blev osynliggjord. Kvinnorna ljög om mannens identitet
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421 Nr 4, 5, 20, 35, 72, 121, 167, 214. 
422 Nr 15. HO:s utslag 15.10.1735. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 16, f. 72–73v.
423 Åbo hovrätts cirkulärbrev 16.7.1728; Ea 4, f. 225v.
424 Nr 58, 84, 89, 98, 219, 261. 
425 Jfr Lindstedt Cronberg 1997, s. 176–178.

för att skydda honom eller vägrade namnge honom av rädsla för följ-

derna av att dra in honom i brottet.rwqNågra lägrares identitet gick över-

huvudtaget inte att utreda för att barnamörderskan av rädsla för honom

utpekade än den ena och än den andra till sin lägersman och barnets far.

Ogifta pigan Maria Johansdotter svävade så på målet om sin lägrare på

tinget i Kalvola år 1735 att hela ärendet förföll. Den egentliga barnafa-

dern verkar ha varit hennes gifta farbror som med systerdotterns hjälp

knappt undslapp ett hårt straff för lägersmål i förbjudet led.rww

De utpekade männen undgick också närgångna frågor om de anspe-

lade på att barnamörderskan var en lättfärdig kvinna och därför opålitlig.

Detta antog även Åbo hovrätt i ett cirkulärbrev från 1728. I brevet till

häradshövdingarna uppmanades de att skärpa kontrollen över ogifta

kvinnor som hade ”olofvligt umgänge och samlag med en och annan

karl”.rwe I praktiken var bara sex barnamörderskor inte helt säkra på vem

av flera möjliga män som var barnets far.rwr

Den rättsliga ambitionen att utreda sanningen gick inte att verkstäl-

la. Man ansåg inte heller att en barnamörderska kunde vara ett potenti-

ellt offer som tvingats av lägraren till att dölja graviditeten, förlossning-

en och barnet, eller att han hade tvingat henne att begå mordet eller

anstiftat det. Eftersom de delaktiga männen gick ostraffade framstod

kvinnorna som helt ensamt ansvariga för brottet. Lägraren skulle förvis-

so namnges och rätteligen straffas för sitt sedlighetsbrott, men eftersom

barnet hade dött ansåg inte rätten att hans andel var en fråga om plikt

och ansvar för kvinnan.rwt Det växande rättsliga intresset för lägrarnas

svek rörde således samhällets bekymmer över ogifta mödrar, faderlösa

oäkta barn och försummad försörjningsplikt som skulle komma att skat-
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426 Bakom detta låg även en ny uppfattning om att barnamördande närmast hade med
kvinnlighet att göra, vilket berörs närmare i kap. 5.2.

427 Bilagd tabell 6: Delaktiga efter relation till barnamörderskan 1702–1807.

ta socknarnas fattigkassor. Dylikt var helt ovidkommande då man be -

hand lade barnamordsbrotten och förklarar rättens ointresse att mot sek -

lets slut straffa lägrarna ens för lägersmålet som låg bakom barnamords-

brottet.rwy

Gapet mellan rättens möjligheter att bevisa barnamörderskans skuld

och att påvisa lägrarens delaktighet var enormt. Även om rätten hade

svårt att fälla någon för delaktighetsbrott eller valde att frånse det brot-

tet för att garantera att barnamörderskans brottsutredning inte försvå-

rades, kunde kvinnan bindas till barnamordsbrottet utan att hon ens

erkände och utan att det fanns ögonvittnen till gärningen. Fullgoda bevis

på barnamordsbrottet var att vittnen kände till att hon hade dolt sin gra-

viditet och att en kvarlämnad kjol, koftan som barnet varit inlindat i eller

ett strumpeband runt barnets hals tillhörde kvinnan, oavsett om hon

nekade till hela brottet. 

Sammanlagt 131 till namn och social status registrerade lägrare ingår

i denna undersökning. Av de registrerade lägrarna åtalades endast 27 för

delaktighet i barnamordsbrottet. Av dessa var nio barnamörderskans

husbonde, av totalt 35 husbönder som förmodligen var far till det mör-

dade barnet. Av alla män som åtalades för delaktighet kunde man inte

straffa ens hälften. Tre uppenbart delaktiga husbönder åtalades aldrig,

trots att just dessa män ansågs av rätten ha haft ett särintresse att ta livet

av barnet. En husbonde hade redan hunnit avlida, medan de två andra

delaktighetsutredningarna avsiktligt undveks av Åbo hovrätt av skäl som

berörs senare.rwu
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428 Inkluderar en vargeringskarl.
429 Kavallerivolontär, kapten, sergeant, rustmästare, likvidationskommissarie, fältväbel, kro-

nobefallningsman
430 Smed, mjölnare, skräddare, drängfogde, handelsman, sjöman, student, 2 betjänter, såg-

karl, hantlangare.
431 Av dessa var 13 eller 22 procent husbonden själv, medan13 lägrare erkände äktenskapslöf-

tet och endast tre var fästmän.
432 Av dessa var 22 eller 69 procent barnamörderskans egen husbonde.
433 Eventuellt var dessa män också en släkting eller husbonden. 
434 Tabellen innehåller de lägersmål där mera information än blott namn och straff framgår.

Bondesöner och drängar har kategoriserats skiljt eftersom deras beroendeförhållande till
den överordnade husbonden såg olika ut. Det har inte helt gått att skilja ut vilka bondsö-
ner som arbetade hemma på fädernegården och vilka som tjänade hos andra.

tabell iii. 

Barnamörderskornas lägrare 1702–1807

social status ogift gift N = husbonden

dräng 29 2 31 -

bondson 22 - 22 -

bonde 3 10 13 13

soldatrwi 10 3 12 2

ståndspersonrwo 7 1 8 4

hantverkare 6 2 8 -

torparson 5 - 5 -

torpare 3 2 5 4

adlig börd 1 4 5 5

kaplan - 2 2 2

smedsson, borgarson 2 - 2 -

inhysing - 2 2 -

enskilda övrigarep 11 4 16 5

N = 99req 32rew 131 35

okänd karl 22ree

Källa: Register över barnamordsbrott i Finland 1702–1807.rer
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435 Beth Grothe Nielsen har funnit att endast sju lägrare straffades för delaktighet i döljan-
det av brottet i Nord-Jylland 1719–1805 i totalt 105 barnamordsbrott. Nielsen 1980, s.
3:57, 63–66. Jfr norska förhållanden där de delaktiga barnafäderna anses av Gotaas ha
behandlats påfallande skonsamt under förra delen av 1800-talet. I ett material på 152
lägrare fälldes endast två horande husbönder till dödsstraffet för uppenbar delaktighet,
men benådades till straffarbete. Gotaas 1980, s. 30–32.

436 Farr 1995, s. 132–133.
437 Ulbricht 1990, s. 144–145.
438 Beattie nämner att endast 1,6 procent av alla som åtalades för barnamordsbrott i Surrey

åren 1660–1800 var män, men redogör inte om dessa var delaktighetsåtal och vilka dessa
män var, barnamörderskans egen fader eller lägraren. Beattie 1986, s. 115.

439 I Quebeck regionen fälldes endast tre lägrare till fängelsestraff mellan 1760–1812. Cliché
1990, s. 44–46.

Forskningsresultatet stämmer väl överens med förhållandena i övriga

Europa.ret James A. Farr som har undersökt olika delaktighetsbrott i

Burgund har funnit att det inte överhuvudtaget fälldes några domar över

uppenbart delaktiga lägersmän i barnamordsbrotten. Brottet som där

under hela 1700–talet var belagt med nio års straffarbete eller nio års för-

visning ledde vanligen bara till böter för försummelse att uppdaga och

hindra brottet. Parlamentet i Burgund lindrade ytterligare de flesta an -

svariga lägrarnas domar men stod alltid fast vid barnamörderskans hårda

straff. Istället användes det gamla avskräckningsstraffet mot lägrare i

vanliga lägersmålsbrott. De medskyldiga männen fick stå i skampåle och

se på när barnamörderskan avrättades, till varning för andra män.rey

Delaktighetsstraffen utmättes däremot på tyskt rättsområde mesta-

dels mot barnamörderskans mor, sällan mot hennes far eller lägrare.reu I

England var delaktighetsstraffen överlag sällsynta för att det var så van-

ligt att barnamörderskorna frikändes.reiDetsamma gällde i Kanada, trots

att lagen där lämnade utrymme för att straffa delaktighet, anstiftan till

mordet och döljande av havandeskapet med till och med hårda straff.reo

De få delaktighetsåtalen mot lägrarna var en följd av rättens svårig-

heter att hantera dem och deras delaktighet. Dessutom upplevdes barna-

mordsbrotten som ett brott som begicks i desperation av fattiga ogifta
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440 Farr 1995, s. 133.
441 Tabell I: Barnamörderskornas slutliga domar inom Åbo hovrätts jurisdiktion 1702–1807.

Strafflindringsgrunderna berörs huvudsakligen i kap. 7: barnamörderskans före 1779 i
kap 7.4. och efter 1779 i kapitel 7.6. Straffpraxisen över de delaktiga berörs huvudsakli-
gen i kap. 7.5.

442 Jfr Geyer–Kordesh 2002, s. 114–115.
443 Jfr Thunander som anför ett sådant fall vid Göta hovrätt år 1657. Thunander 1993, s. 46.

kvinnor. Denna förförståelse bara underströk att lägrarens delaktighet

blev en bisak, inte bara svår att straffa utan vattentäta bevis.rrp Rätts -

väsendet var dock väl medvetet om detta men stod tandlös av rättsliga

och sociala skäl. Barnamordsbrottet gick inte att straffa rättvist. Out red -

bar eller av nöden förbigången delaktighet lindrade ändå i praktiken bar-

namörderskornas straff liksom osäkerheten om barnets döds orsak. Detta

visar straffstatistiken i det föregående huvudkapitlet.rrq

Forskningsuppgiften att studera lägrarnas delaktighet i barnamords-

brotten närmare är minst sagt svår. Lägersmålet och dess kontext gavs

sällan mer än några rader i barnamörderskornas rättshandlingar som

fokuserade hennes brottslighet. Vad lägraren hade vetat och gjort var

ändå viktiga saker för barnamörderskan. Det hade betydelse för att brot-

tet skedde.rrw Det som gör forskningsuppgiften ännu svårare är att bar-

namörderskorna sällan bekände lägrarens delaktighet under sin egen rät-

tegång. Hon tog upp lägrarens delaktighet först när hon skulle straffas

eller i en nådeansökan och skildrade då brottets bredare social kontext

som ditintills hade blivit förbigången.rre Undersökning i detta huvudka-

pitel grundar sig alltså framöver på ett fåtal exceptionellt vidlyftiga rätts-

fall. Dessa fall har gjort det möjligt att dels kategorisera parförbindel -

serna, dels att studera förbindelsens betydelse för döljandet av gravidite-

ten och/eller för själva brottet och varför kvinnorna bidrog till att män-

nens delaktighet blev osynliggjord. 
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444 Bilagd tabell 9: Barnamörderskornas sociala status och vistelseort vid barnamordsbrottet
1702–1807. Av barnamörderskorna var 69 procent pigor av obesutten social status, 29
procent var hemmaboende bondedöttrar eller bondedöttrar som tjänade hos andra.
Endast två var av adlig börd (nr 58 och 104), tre av borgerlig eller annan högre stånds-
tillhörighet (nr 53, 128, 240). Den stora gruppen okänd social status (kvinnsperson,
piga) visar att barnamörderskans faktiska sociala status var en ovidkommande detalj för
överrätternas vidare behandling av målet.

445 Tabell III: Barnamörderskornas lägrare 1702–1807. Av lägrarna var 76 procent ogifta och
dominerades av ogifta bondsöner och drängar, 22 procent respektive 29 procent.

446 Frihetstidens utskottshandlingar. Justitiedeputationens protokoll. R 2771, f. 329–339v.
447 Aalto 1996, s. 84–85.
448 Tabell III: Barnamörderskornas lägrare 1702–1807. Av lägrarna var 24 procent gifta och

dominerades av bönder som till 69 procent var barnamörderskans husbonde.
449 Terjesen 1994, s. 132–138; Hansen 1991, kapitel VII och VIII.
450 Westermarck 1921, s. 197–199, 201.

3.3. I samtycke eller tvingad? 

Barnamörderskorna var mestadels ogifta pigor som tjänade hos andra.

De var döttrar till bönder, soldater, hantverkare, torpare och inhysingar,

men ytterst sällan ståndspersoner. Bara sexton var gifta.rrr De flesta läg -

rarna var ogifta unga män.rrt Ett eventuellt äktenskap kan ha hört till

planerna, men den saken diskuterades ytterst sällan under rättegångarna.

Lägersmål och fylleri var enligt assessorn vid Åbo hovrätt Johan Ehren -

malm nära kopplade till varandra i 1700-talets Finland. Han menade att

”jag allt för många exempel vid domstolen intagit, så att fylleri en stor del

av skörlevnadsbrott och tidelag förorsakat, samt ofta lagt första grunden

till barnamord”.rry Kraftig alkoholpåverkan var en vanlig referensram för

framförallt gifta mäns horande.rru De gifta männen utgjorde dock bara

en fjärdedel av lägrarna.rri Blodskam eller lägersmål i förbjudna led före-

kom ytterst sällan i barnamordsmålen, en omständighet som också gäll-

de samtida norskt barnamördande.rro

Sociologen Edward Westermarck har hävdat att personer av motsatt

kön som vuxit upp i samma hushåll alltid hyser en naturlig aversion mot

varandra. Detta sker oberoende av eventuella förbud. Incest förekommer

bland människor som vuxit upp i olika hushåll.rtp Denna tankegång ut -
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451 Bælter 1756, s. 1 och § 22, s.17.  
452 Nr 6, 15,73. Hansen har funnit att sådana brott vanligen skedde mellan svåger och svä-

gerska eller styvfar och styvdotter. Ytterst sällan mellan far och dotter. Hansen 1991, s.
169–171, 193.

453 Tabell III: Barnamörderskornas lägrare 1702–1807. Sammanlagt var 28 procent av
lägrarna barnamörderskans husbonde och innefattar då att också 22 procent av de ogifta
lägrarna var barnamörderskans husbonde. Förmodligen döljer sig fler husbönder bakom
lägrarna. Dels påstod 22 barnamörderskor att lägraren var okänd, dels undersöktes
lägersmålet inte särskilt noga när brottet mot liv skedde i ett annat hushåll.

454 Nr 3, 16, 17, 23, 25, 27, 34, 44, 47, 69, 102, 133, 141,167, 261. Jfr Nielsen 1982, s.
105:”Enkelte tilfælde minder mest af alt om voldtækt.”

trycktes också av domprosten i Växjö Sven Bælter (1713–1760). Han an -

såg att okunskap om vem som var släkt med vem ledde till att besläktade

personer på nära eller länger håll hade könsumgänge med varandra.rtqDe

tre barnamordsbrott som skedde efter ett s.k. lägersmål i förbjudet led i

1700-talets Finland var just sådana fall. Det var i två fall halvsyskon som

vuxit upp i olika hushåll och i ett fall en svåger och svägerska som avlade

oäkta barn när de vistades på samma ställe.rtw

De bofasta männen dominerade bland lägrarna. Bönderna utgjorde

en tredjedel av de gifta lägrarna. Av dem var merparten också barnamör-

derskans husbonde, medan ungefär hälften av de unga ogifta männen var

bondens son och drygt en femtedel en ung ogift bonde som också var

barnamörderskans husbonde.rte Därutöver var en tredjedel ståndsperso-

ner eller hantverkare, soldater, studenter, handelsmän och lärlingar som

snart lämnade orten. I praktiken kunde således de flesta förbindelserna

inte leda till äktenskap, inte ens om lägraren var ogift. Ett samtycke till

det utomäktenskapliga samlaget innebar då en stor risktagning för kvin -

nan. Kan barnamörderskan avsiktligt ha tagit den risken? Särskilt de bar-

namörderskor som lägrades i en flyktig förbindelse uppgav ett bestämt

datum för lägersmålet, utan att dess mera gå in på saken. Detta kan tyda

på att våldtäkter kan ha förekommit i de kortvariga förbindelserna.rtr

Det råder oenighet inom nordisk kvinnovetenskapligt inriktad bar-

namordsforskning om barnamörderskorna oftare än andra ogifta
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455 Bergenlöv, 2004, s. 274–275, 285–286.
456 Lövkrona 1999, s. 76–82, 120–133, 148. Jfr Lindstedt Cronberg 1997, s. 126; Karlsson

Sjögren 1998, s. 169–177. 
457 Bergenlöv, 2004, s. 274–275, 285–286; Telste 1993, s. 160–161. Karonen har funnit att

våldtäkterna var få i 1500- och 1600-talets finska rättssalar och tolkar det som att de
överlag var sällsynta i det förmoderna Finland. Karonen 1996, s. 87–100.

458 Hassan Jansson 2002, s. 105–106. Omtolkningen av sexuellt våld till ett samtycke är fort-
farande ett dilemma i moderna våldtäktsmål. Rätten misslyckas därför ofta med att ”för-
stå” våldtäkten som en gränsöverskridning, varvid mekanismerna bakom övergreppet
osynliggörs eller missförstås. Se t.ex. Philadelohoff-Puren 2004, 243–256; Andersson
2001 s. 170–171, 182–183; Edgren 1997, s. 227–257; Edgren 2004, s. 84–88.

459 Nr 3. Extra ordinarie tingsprotokoll i Uskela 4.12.1722. JR:s utslagshandlingar 17.5.1723,
nr 11.

kvinnor hade blivit våldtagna. Eva Bergenlöv anser att den sexuella rela-

tionen vanligtvis var frivillig, även om våldtäkter också förekom.rtt Inger

Lövkrona anser att påtvingade samlag måste ha varit vanliga, eftersom

överordnade män skulle lydas.rty Lövkronas hypotes har dock inte

belagts av någon annan forskning, fastän påtryckningar och våld säkert

förekom.rtu Karin Hassan Jansson har pekat på att det i äldre tider fanns

en flytande gräns mellan våldtäkt och lägersmål, eftersom det inte var

ovanligt att våldtäkten blev i rättssalen omtolkad och betraktad som ett

vanligt lönskaläge eller horsbrott.rti

Barnamörderskorna anklagade sällan sina lägrare för våldtäkt. De

framställde under rättegången lägersmålet som om det hade skett med

deras passiva samtycke, vilket i rättsprotokollen uttrycktes som ”låtit sig

lägras” eller ”inlåtit sig i lägersmål”. 

Barnamörderskan pigan Anna Mattsdotter från Uskela erkände på tinget att
hon ett år efter att hon kommit i tjänst hos gifta kaplanen Paul Salovius en
morgon när hans hustru varit bortrest blivit lagd på sängen av honom ”samt
[han] sin vilja 2nne särskida resor haft, var av hon tillstår sig blivit rådd”.rto
Annas ordalydelser visar hur svårt sådant var att motstå, i efterskott att
begreppsliggöra. Det bästa var att kuva sig inför både husbonde och rättsvä-
sende, vilket 20-åriga pigan Lisa Jöransdotter i Pöytis 1785 gjorde. Hon hade
”under sin tjänstetid hos bonden Anders Eliasson på Skinnarla hemman blif-
vit av den sistnämndes broder skräddarlärlingen Jacob Eliasson förmådd att
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460 Nr 146. HO betänkande 9.3.1785. JR:s utslagshandlingar 6.5.1785, nr 21.
461 Bergenheim 2005, s. 37–38.
462 Nr 262. RP i justititeärenden 2.6.1806, f. 257–259.
463 Nr 4. JR:s utslagshandlingar 17.5.1723, nr 17.
464 Hassan Jansson 2002, s. 77–79.
465 Samtidens kroppsuppfattningar förutsatte i princip båda parternas njutning för koncep-

tion, vilket motbevisade en våldtäkt. Gowing 2003, s. 90–91: ”If conception depended
on orgasm, pregnancy disproved rape.” Frågan om föreställningarna och deras betydelser
är omdebatterad. Vetenskaplig fakta om hur barn blev till fastslogs först på 1800-talet.
Forskare är överens om att det försiggick en förhandling om nya betydelser kring repro-
duktion, kön och njutning under 1700-talet. Thomas Laqueur 1990; Harvey 2002, s.
202–223; Gowing 2003, s. 17–29; Jarrick 1997, s. 22–38; Fissell 1995, s. 448. 

466 T.ex. nr 4: ”om hon haft någon kiötslig beblandelse med någon annan, än allenast denne
dragone med vilken hon uti ett så hastigt tillfälle ej kunnat afla Barn.”Avskrift av ordina-
rie höstting 22–24.10.1722, f. nr saknas. JR:s utslagshandlingar 17.5.1723, nr 17.
Kiernander företrädde liknande föreställningar om sovande kvinnor. Kiernander 1776, s.
217–218.

med honom hava sammanlag” och att ”husbonden genast efter att hon anta-
git tjenst hos honom börjat ha lägersmål med henne”.ryp

För rätten var en eventuell våldtäkt helt ovidkommande under utred-

ningen av brottet mot barnets liv. Gråzonen mellan tvingande och sam-

tycke i våldtäktsbrottet var dessutom svår att hantera.ryq Den gränsen

behövde inte fastställas i barnamordsmålen. T.ex. pigan Lena Eriksdotter

erkände att hon hade blivit våldtagen av gifta inhysingen Matts Anders -

son i Lembois, men Åbo hovrätt frikände honom från den anklagelsen

under begreppsförvirringen ”att med våldtäkt lägrat” pigan.ryw Även ryt-

taränkan Karin Mårtensdotter påstod att hon blivit våldtagen av en rysk

dragon.rye Soldater sågs ofta som gränslösa och benägna till våld.ryr Men

hovrätten utgick från uppfattningen att det var omöjligt för en kvinna att

bli gravid under våldtäkt eller efter bara ett samlag.ryt Istället ansåg den

att hon skyddade den rätta barnafadern, varvid våldtäkten omtolkades

till sammanlag i protokollet. Det låg således inte bara utom rättens intres-

se att utreda saken. Det låg även utom justitierådens föreställningshori-

sont att barnamörderskor kunde våldtas.ryy När det gällde att fastslå bar-
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467 Om Qwinnofrid MB 12: § 2: ”Nu är qwinna wåldtagen, och gifwer thet ej genast tilkän-
na, och kärer ej ther å wid nästa Häradsting, eller inom en månad in för Rätten i staden;
hafwe sedan ej macht at öfwer wåldet klaga, ther hon ej laga förfall wiser.”Hassan
Jansson 2002, s. 118, 162–164. Jfr Gowing 2003, s. 89–101.

468 Apo menar att samlaget skildrades som en kamp i äldre tiders finska manliga sexualfan-
tasier. Kvinnligt underliv sågs som ett farligt varggrin eller ett öppet sår, som måste tas
med kraft för att oskadliggöras. Apo 1995, s. 16–17. Jfr Troels-Lund 1908, Vol. XI, s.
222–223, 237–239. 

469 Ronkainen 1998, s. 4. 
470 Johansson 2006, s. 163.

nets fullgångenhetsgrad tänkte rätten som nämnt på ett helt annat sätt.

Då kunde tidpunkten för det första samlaget avgöra barnets fullgången-

hetsgrad. Brottets natur kunde fastslås som vållat eller uppsåtligt.

Orsakerna till denna syn på konceptionen hade framförallt med våld-

täktslagen att göra. Enligt lagen krävdes det att kvinnan angav våldtäkts -

mannen inom en månad och att hon kunde bevisa det med rop och rivna

kläder. I praktiken behövde offret ha försvarare med sig för att bli tagen

på orden.ryu Barnamörderskorna dröjde med att ange våldtäktsmannen

tills barnamordsbrottet blev uppdagat.

Frånvaron av våldtäkter i barnamörderskornas bekännelser behöver

inte återspegla det verkliga händelseförloppet.ryiModern forskning visar

att en våldtäkt väcker starka skuld- och skamkänslor hos offret, särskilt

om förövaren är en bekant person. Därför tenderar våldtäkter att bli oan-

mälda.ryo Genom att tiga om det skedda i rättssalen behöll barnamör-

derskan åtminstone ett uns av sin självbild som en i grunden respektabel

kvinna, väl medveten om att ett samtycke var en sak och en våldtäkt en

annan.rup Det sexuella tvingandet var dessutom en underliggande sam-

hällsnorm bl.a. för att undvika skilsmässor. Vägran att underkasta sig

”kristelig sammanlevnad” d.v.s. att ställa sin kropp till mannens förfo-

gande satte t.ex. en dragonhustru Anna Andersdotter två år på spinnhu-

set i Åbo 1739–1741. Regelbundna samlag var ett ideal och det var en legi-

tim orsak till skilsmässa om samlivet inte fungerade. Makens frustration
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471 K. Maj:ts  utslag 24.5.1741. JR:s registratur 1741, senare delen, f. 230v–233; Marklund
2004, s. 19, 168, 199–205.

472 Liliequist 2007, s. 57–81.
473 Studeras i kap. 4 och 5.

mötte därför både empati och förståelse inom kyrka och rättsväsende.

Anna ville skilja sig och fick betala för utpressningen med spinnhus.ruq

En falloscentrism kommer ofta till synes i hur lägersmålen blev för-

stådda. Det innebar att man som utgångspunkt ansåg en sexuell förbin-

delse vara en fråga om mannens rätt framom kvinnans. Detta till skillnad

från samexisterande sexualitetsförståelser som tog mera hänsyn till kvin -

nan. Att ta en flicka med mer eller mindre våld var typiskt framförallt

bland 1700-talets unga överordnade män som förlustade sig med fattiga

oerfarna tjänstepigor som på grund av sin underordande position inte

hade makten att säga nej. Dessa pigor hade därför i efterskott svårt att

begripliggöra våldtäkten som den kränkningen av deras kroppsliga inte-

gritet det varit frågan om.ruw

Tyvärr räcker inte källunderlaget till för att studera detta närmare.

Våldtäktens betydelse som brottsunderbyggande faktor ignorerades av

domstolarna som irrelevant. De fokuserade på brottet mot liv. Det är inte

heller nödvändigt att försöka fastställa om barnamörderskorna hade bli-

vit våldtagna. I praktiken verkar nämligen kontrollen av graviditeten och

förlossningen ha avgjort om skeendet slutade med barnamördande eller

ett oäkta barn.rue

I tre fall skildras detta tydligt. Husbonden utnyttjade pigan medan

resten av hushållet såg åt andra hållet. Lena Eriksdotter var en av dem

som blev bortkörd när hon berättade om saken för andra pigor. Förloss -

ningen skedde sedan under svåra omständigheter i ett uthus på en främ-

mande gård. De medskyldiga ansågs av rätten finnas i just det hushållet,

medan lägersmannen och hans hustru ansågs vara helt oskyldiga. Barnets

död betraktades som mord trots att barnet dog av en slump. Bakom feno-

menet låg inte enbart husbönders utnyttjande av pigor. Också ett över-
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474 Nr 5,19, 263 (Lena Eriksdotter). Jfr även nr 260: där det upphittade liket kan ha varit en
lösdrivande kvinnas barnamordsbrott. Nieminen anser att ju mera beroende pigan var av
sitt husbondfolk, desto mindre var riskerna att särskilt husbönders horande blev uppda-
gat. Nieminen 1951, s. 289. Jfr engelska förhållanden. Clark 1987, s. 89, 108–109. Om
arbetskraftbristen under 1700-talet. Kallio 1913, s. 183–230. Om pigornas ökade utsatt-
het. Rahikainen 2006, s. 154–158

475 T.ex. nr 16: ogift trumslagare, nr 23: ogift soldat.

skott av tjänstefolk förorsakade mot sent 1700-tal detta beteende, till

skillnad från arbetskraftbristens tider då man till och med lockade till sig

(tubbade) andra gårdars tjänstefolk.rur

Lägersmålets betydelser för barnamörderskan och barnamördandet

bör sökas på annat håll. Särskilt orsakerna till det synbarligen normativa

manliga döljandet av sveket att fullborda äktenskapet och den överord-

nade lägrarens delaktighet skall studeras framöver. Även sedlighetskon-

trollens betydelser för pigor och bondedöttrar avhandlas. Den kunde

näm ligen få drag av anstiftan till barnamord men ändå bli förbigången av

domstolen.

3.4. Farliga förbindelser mellan ogifta

Förbindelsen som kunde ha slutat med äktenskap skedde helt i samför-

stånd och av tycke, kärlek eller passion. Bofasta unga ogifta pigor låg med

bofasta unga ogifta drängar och bondesöner utan att de verkar ha tänkt

på följderna.rut Föräktenskapliga samlag var överlag den underliggande

normen på vägen mot altaret trots kyrkans och sedlighetslagarnas åter-

hållsamhetsideal. Det var så vanligt med sex före äktenskapet att en man

som tog sig en hustru utan att ha lägrat henne kunde bli till åtlöje om

hustrun senare visade sig vara ofruktsam. Att föda arvingar och arbets-

kraft till gården var både en plikt och nödvändigt på landsbygden.

Systemet fungerade väl så länge lägraren stod fast vid sitt löfte om äkten-
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476 Nieminen 1951, s. 70–79, 288–301.
477 Jfr Telste 2000, s. 448–451.
478 Nieminen 1951, s. 318; Telste 2000, s. 60–61.

skap eller tvingades göra det. Praxis att tvinga lägrare till ansvar varierade

stort och särskilt inom olika samhällsskikt. Ogifta pigor och drängar

anses allmänt ha varit mindre bevakade än bondesöner och bondedött-

rar. Homogena bondesamhällen höll dock länge fast vid att barnets bio-

logiska föräldrar skulle ingå äktenskap, medan socialt skiktade miljöer

började undvika att befatta sig med saken med följden att lägrarna svek

och de ogifta mödrarna blev flera.ruy

Denna s.k. nattfrierikultur utmanade både sedlighetskontrollen och

det agrara idealet att äktenskapsband skulle knytas på förnuftsskäl.ruu

Det senare fick föräldrar att arrangera äktenskap, vilket var vanligare om

det fanns egendom att fördela. Sådan äktenskapshandel ledde sällan till

samlag före vigseln. De många lägersmålen i det förmoderna Norden har

därför tolkats som att arrangerade äktenskap inte var särskilt vanliga.

För äldrarna var minst inblandade i äktenskapshandeln mellan obesuttna

fattiga pigor och drängar och mest i bättre bemedlade bondehushåll.

Men även lägersmål mellan två välbeställda bondeungdomar kunde, en -

ligt Kari Telste, accepteras. Äktenskapslöften under former av nattfrieri

var helt enkelt en socialt accepterad form för parbildning. För de flesta

gick allting väl och slutade med giftermål.rui

Äktenskapshinder – både lagstadgade och sociala orsaker som gjorde

att äktenskapet inte gick att fullborda av yttre skäl – sågs från seklets mitt

som en potentiell orsak till barnamordsbrotten. Åbo hovrätts assessor

Johan Ehrenmalm lämnade in ett memorial till 1740–41 års riksdag i vil-

ken han utpekade den utbredda fattigdomen och bristen på livsmedel

som de främsta orsakerna till att planerade äktenskap gick om intet. Den

finska allmogen stillade ändå sina lustar, utan tanke på följderna av dessa

äktenskapshinder konstaterade han. De kvävde sina barn för att slippa

mätta flera munnar eller för att undvika att lägersmålsbrott blev uppda-
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479 Assessor Ehrenmalms memorial 11.2.1741. Frihetstidens utskottshandlingar.
Justitiedeputationens protokoll 1741. R 2771, f. 329–339v.

480 Bælter 1756, § 20, s. 16. 
481 Möller 1796, s.14.
482 Läsning i blandade ämnen. Stockholm 1797 s. 84–87.

gade. Fattigdom förorsakade också tidelagsbrott, d.v.s. sexuellt umgänge

med djur, därför att makarna avhöll sig från samlag. Finnarnas kristen -

domsuppfattning var på det hela taget så svag ansåg Ehrenmalm, att de

varken ångrade sig eller lovade bot och bättring efteråt.ruo

Även domprosten Johan Bælter ansåg fattigdomen vara den vanligas -

te orsaken till att allmogen inte kunde gifta sig. Därutöver uppstod lag-

liga äktenskapshinder om kvinnan och mannen hade olika ståndstillhö-

righet, inte hade åldern inne, att tjänsten förbjöd äktenskap (soldat, tjän-

stefolk, lärling m.m.) eller om kvinnan och mannen var släkt med varan-

dra. Dessa hinder var dock mindre vanliga än de sociala hindren som

man inte begrep att förutse. Enligt Bælter var det inte så konstigt att den

olyckliga kvinnan blygdes över att vänta oäkta barn i en kontext där hon

inte ensam kunde försörja barnet och just hade fått veta att äktenskap

inte kunde komma ifråga. ”Hon frambär det fördenskull icke så snart till

verlden, som hennes händer söla sig uti des blod, och afskär des lif”.rip

Domprosten i Västerhaninge, teologie doktor Johan Möller ansåg 1796

att de rätta medlen för att hindra barnamord var ”at giftermål befordras,

hälst tidiga, och så snart omständigheter tillåta”.riq

Dessa skrifter klädde i ord det många barnamörderskor försökte häv -

da: det hade inte varit fel på ambitionen bakom lägersmålet. Den följde

en folklig norm. Felet låg i omständigheterna som var komplicerade och

för svåra att ändra på. Även om man under 1700-talets lopp blev allt

mera medveten om att männens svek hade stor betydelse för barnamör-

dandet, kunde man inte åtgärda dess orsaker. Oavsett hinder och svek

fann också lustan alltid sin väg, hur skamligt det än var att bli ogift mor,

menade en anonym barnamordsdebattör i det sena 1700-talet.riw
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483 Möller 1796, s. 1–64. Jfr Bergman 1996, s. 30–32. 
484 Möller 1796, s. 14–15.
485 Jag har kategoriserat lägersmål med en ogift dräng som ett socialt hinder för äktenskap. I

praktiken ledde lägersmål mellan tjänstefolk till äktenskap under förutsättningen att de
fick lov att gifta sig av husbonden eller hade ekonomiska förutsättningar att bilda eget
hushåll. Tabell III: Barnamörderskornas lägrare 1728–1807. I en tredjedel av barna-
mordsbrotten på tyskt rättsområde fanns det lagliga hinder för äktenskapet mellan bar-
namörderskan och hennes lägrare under 1700-talet. Habermas 1999, s. 19 not 30.

486 Jfr Ulbricht 1988, s. 115–116; Dülmen 1991, s. 91–97, 110.

Det som behövde åtgärdas var enligt domprosten Johan Möller bris-

terna i den sociala kontrollen och bristande uppfostran, utbredd allmän

ogudaktighet och lägrarnas svek. Även rättsväsendet fick sig en känga för

alltför valhänta försök att straffa skyldiga lägrare.rie Barnamordsbrotten

skulle bekämpas med 

” 1) at otuktslasten i sin början förekommes och dämpas; 
2) at medel, tillfälle och anledningar till denna lastens befrämjande och utbrott 
hindras och afstraffas; 

3) at giftermål befordras, helst tidiga, och så snart omständigheter tillåta,
4) at häfdad qvinnas tilstånd blifver, ju förr dess häldre, yppadt; 
5) at lägersmannen uptäckes och anses lika, om icke mera brottslig, än qvinnan, 
samt bringas til egtenskap med den lägrade, eller at gifva deremot svarande uprättelse; 

6) at lägersmål icke straffas annorledes, eller hårdare och strängare, än bör och 
förtjenar;”rir

Äktenskapshinder var ett centralt problem bakom barnamördandet, men

förbigicks som regel när barnamordsbrotten utreddes och straffades.

Endast en tredjedel av 97 ogifta lägrare hade dock direkta lagliga hinder

för giftermålet. De var av tjänstefolksstatus, soldater eller hantverkare i

lärlingsställning. Formella äktenskapshinder var betydligt vanligare på

tyskt rättsområdet där soldater ofta var det mördade oäkta barnets far.rit

De sociala informella hindren dominerade däremot i 1700-talets Finland.

Det återspeglade de allmänna problemen med parbildningen vid dessa

tider. Man väntade barn för att man skulle gifta sig, men giftermålet

visade sig av yttre orsaker bli för svårt att fullborda.riy Äktenskapsbandet
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487 Jfr Telste 2000, s. 23–24; Gowing 1996, s. 139.
488 Nr 215. KP i Vånå och Janackala 4.5.1798; Cc:1, f. 231.
489 Nr 256. KP i Sääksmäki 19.9.1803; Cc: 3, f. nr saknas. 
490 Nr 230. KP i Vånå 10.1.1800; Cc 2, f. 17–17v. Jfr nr 24: 6 månader, nr 78: drygt ett år.   
491 T.ex. nr 90. KP i Laukas 18.6.1741; 127a, f. 16–17. Texten är överstruken i protokollet. 

knöts, som på annat håll i samtidens Europa, också i flera stadier. Dessa

kunde sträcka sig över en lång tid, innan förbindelsen slutligen formali-

serades med en kyrklig vigsel. Kyrkan och staten försökte desperat

bekämpa ofoget genom att fälla straff för lägersmål.riu Risken fanns att

något gick på tok mellan barnets tillblivelse och dess födelse. Tre sedlig-

hetsbrottskontexter mellan två ogifta personer som fattat tycke till

varandra blev klart barnamordsunderbyggande. I samtliga fall låg någon

form av äktenskapshinder i vägen.

I väntan på lägrarens beslut 
De unga ogifta kvinnorna som hade föräktenskapliga samlag med en ung

bofast ogift utgick ifrån att hon skulle bli mannens hustru, senast om hon

blev gravid. Det kunde dröja. Bondedottern, pigan Brita Henriksdotter i

Janakkala låg med sin ogifta husbonde i ett drygt halvt år, innan hon blev

med barn.rii Pigan Eva Mattsdotter hade regelbundna samlag i fyra må -

na ders tid, innan hennes menstruation upphörde och samlagen slutade

abrupt.rio Pigan Ulrica Mattsdotter låg med drängen Gustav Matts son i

ett drygt år ”härtill nästan dagligen blivit över tald av Gustaf Matts son”

innan det blev till ett barn.rop

Eftersom lägersmålen skedde i samförstånd och bakom ryggen på

husbondfolk eller föräldrar berättade kvinnorna enbart för lägrarna om

sin misstankar om en graviditet. Effekten av detta förtroende uppvisar

mönstret att när kvinnan blev ”rådd” (med barn), blev mannen rädd.

Lägraren undvek att befatta sig med saken och ”ej svarade på hennes

berättelse därom något ord”.roq Kvinnorna undvek därefter att ställa

några tydliga krav på mannen för de hoppades att han skulle skrida till

– 154 –



492 Telste 1993 och 2000.
493 Jfr Svalastog anser att moderna kvinnor försöker trygga relationens fortbestånd genom

att frånse sina egna behov. De gör så för att mannen har makten att bestämma hur det
blir. Av rädsla för att förstöra relationen, ställer kvinnan inga krav på att skydda sig från
en graviditet. Svalastog 1998, s. 103–104.

494 Orrelius 1767b, s. 6. Om att den förmoderna mannen hade makten att göra kvinnan till
hustru eller ogift mor. Telste 2000, s. 134–169; Cavallo & Cerutti 1990, s. 73–81.

495 Möller 1796, § 10, s. 25. ”at giftermål må, så mycket möjeligt är befordras och det 1)
imellan tjenstefolk. Om icke allestädes, gifves dock på flere ställen utrymme och tilfälle,
at för tjenstefolk på landet upbygga en stuga eller et näste, uti eller några til by eller
gård, där husbonde bor.” Möller 1796, § 11, s. 27.

496 Liliequist 2007, s. 70.

åtgärder.row Tigandet var för dem en förhandlingstaktik eftersom de

befarade att mannen skulle bryta med dem om de pressade honom för

hårt.roe De blivande barnamörderskorna gick därefter i väntans tider på

två plan: de väntade barn och de väntade på lägrarens beslut om hur det

nu skulle bli. Bakom detta fenomen låg att ”[e]n flicka måste ofta taga til

Man, hwem hon får; men en Ungkarl kan ju begära til hustru, hwem han

will: walet står ju i hans händer”.ror

Lägraren hade makten att göra kvinnan till hustru eller ogift mor.

Det låg på hans ansvar att föra äktenskapet på tal med husbondfolk eller

föräldrar som blivit förda bakom ljuset. Detta blev särskilt svårt om det

unga paret var av tjänstefolksstatus. Enligt idealet skulle tjänstefolk vara

ogifta.rot Makten att besluta om äktenskapshindret undantagsvis fick

kring gås låg hos husbondfolket. Föräldrarna kunde i sin tur göra sitt barn

arvlöst om äktenskapshandel bakom deras rygg inletts med ”fel” man

eller kvinna.roy Utfallet på den förhandlingen var allt annat än säker.

Lägrarens mod att föra äktenskapshandeln på tal med husbondfolk eller

föräldrar avgjorde att kvinnan blev hustru, hans feghet att hon blev ogift

mor eller till och med barnamörderska. Ovissheten om hur det nu skulle

bli fick den blivande barnamörderskan att tiga om lägersmålet och den

eventuella graviditeten. Kontexten av parrelaterat döljande innebar att

barnamörderskorna inte heller förlitade sig på andra personers hjälp. En -
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497 Nr 19. Ordinarie tingsprotokoll i Laukas 2.10.1741; Sääksmäki häraders ordinarier dom-
bok10, f. 565–574.

498 Nr 119. HO betänkande 14.3.1780. JR:s utslagshandlingar 2.6.1780, nr 6. Jfr t.ex. nr. 152.

dast en piga tillgrep 1739 ett offentligt tillkännagivande av lägersmålet i

ett försök att utpressa bondesonen Anders Anderson och hans föräldrar

att godkänna det äktenskap hon blivit lovad.rou

De blivande barnamörderskorna teg även när lägraren försvann från

trakten, ibland under löfte om att återkomma för att fullborda vigseln.

Bondedottern och tidigare tjänstepigan Anna Hansdotters lägrare dräng-

en Erik Johansson lovade återkomma och fullborda äktenskapet, efter att

ha intjänat pengar på en längre utrikes sjöresa. Det löftet uppfylldes inte.

Anna träffade inte Erik, förrän han efterlystes och ställdes till svars för

sitt löftesbrott under barnamordsrättegången i Pernå.roi

Andra gravida och ogifta kvinnors förhoppningar blev genast gru-

sade, av skäl som rörde både äktenskapshinder och den redan omnämn-

da rättsliga ambitionen att tvinga lägraren till ansvar genom att döma

honom till giftermål.

Ogifta pigan Beata Eriksdotter påstod i Helsingfors år 1775 att ogifta drängen
Jacob Mattsson Enberg genast svek henne och bad ”att hon ej skulle namnge
honom till lägrare, utan lofvat ge henne trettio daler kopparmynt till böterne”
för lägersmålet. Beata vägrade låta sig mutas till lögner. Sviken planerade hon
att resa hem till sin mor för att föda barnet, men vågade inte yppa orsaken för
sitt husbondfolk. Jacob som tog anställning som sjöman av rädsla för att bli
dömd till äktenskapet ertappades först efter barnamordsbrottet, men nekade
då både löftet och mutorna. Först när domaren kom med de tungförlösande
orden: ”att han nu mera [icke behövde neka sådant av fruktan att varda ålagd
med henne träda i äktenskap, som dem emellan icke kunde ske]”, erkände
Jacob sin andel och fälldes för lägersmålsbrottet. Att det gick så för Jacob hade
han Beata att tacka för. Hon representerade sig i sin bekännelse som ensamt
skyldig och påstod att Jacob till och med bett henne ”at ej fatta något ont upp-
såt med sitt foster”. Erkännandet som även kan ha varit tingsskrivarens syn på
saken fällde Beata till dödsstraffet för det dödliga övergivandet av barnet. Det
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499 Nr 108. KP i Helsingfors 13.7.1775, f. 6–7, 12–15. Ca: I:34. Utstruket ur protokollet är att
pengarna var en muta ”om hon allenaste lovat at eij namngifva honom til Fader för
Barnet”. Jfr nr 34, 86, 128.

500 Hirvonen 1998, s. 112–115. Lindstedt Cronberg 1997, s. 145–148, 204ff; Jarrick &
Söderberg menar att kvinnor ”förvånansvärt ofta” vann faderskapsmålen i det sena
1700-talets Stockholm. Jarrick & Söderberg 1998, s. 170, 205.  

501 Jfr Ulbricht 1990, s. 94; Schulte 1997, s. 386–387; Nielsen 1980, s. 3:33–35; Nielsen 1982,
s. 94–99.

502 Jfr Telste 2000, s. 299.

var dock lägrarens svek, den misslyckade hemresan och den bristande sociala
kontrollen som gjorde henne till barnamörderska.roo

Praxis att döma ogifta män till äktenskap fick i Sydsverige följden att fat-

tiga pigor avsiktligt gjorde sig gravida för att bli gifta eller att få barnets

far dömt till underhåll.tpp I de finska barnamordsbrotten antyds en an -

nan följdverkning. Lägersmålet doldes noggrannare än tidigare och det

doldes av både kvinna och man. Fenomenet kan förklara att faderskaps-

mål mot seklets slut som nämnt blev sällsynta företeelser under barna-

mordsrättegångarna. Döljandets syfte var dock olika. Pigorna förefaller

inte ha varit särskilt oroliga för döljandets följder i sitt tjänstehushåll. De

oroade sig för hur de nu skulle göra, över problemet med att mätta flera

munnar och för den förväntade parbildningen.tpq De dolde för att hitta

en lösning på situationen, mannen för att undvika en dödfödd äkten-

skapsförhandling eller ett livslångt ansvar som fattig make och far.tpw

Döljandet skedde helt i samförstånd, precis som lägersmålet. 

Denna brottsunderbyggande kontext skymtar fram i samtliga barna-

mordsmål mellan ogifta personer som höll av varandra. Denna var dock

inte nog för att den komplicerade situationen skulle sluta i barnamör-

dande. Förutsättningen för att barnet mördades var att döljandet lyck-

ades, en kontext som kan antas ha legat som grund för samtliga kärleks-

relationer som slutade med barnamördande. Ett exceptionellt fall åskåd-

liggör denna kontext och involverade en storbondes ogifta dotter och en
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503 Om nattfrieriet som strategi. Telste 2000, s. 448–451.
504 Jfr Nieminen 1951, s. 179.
505 Nr 91. Urtima tingsprotokoll i Maria 6.8.1770. JR:s utslagshandlingar 11.1.1771, nr

14–15.
506 MB 54: § 2: Lägrar fäst man ofäst qwinno, eller låter fäst qwinna lägra sig af ofäst man;

böte then fäste fyratijo daler, och then andre tiugu daler. Wiste ej then ofäste, at then
andre fäst war; plichte, som för lönskaläge.

507 Nr 91. Petter Jacobssons nådeansökan till K. Maj:t upprättad av vice aktuarie Gabriel
Palander. JR:s utslagshandlingar 11.1.1771, nr 14–15.

delaktighetsåtalad fattig ogift bondeson som tjänade som dräng hos

denna bondedotters far. Det unga paret tog också avsiktligt risken att

avla barn, i hopp om att barnet skulle göra äktenskapet möjligt.tpe Planen

var helt logisk och följde folkliga normer i trakten. Utomäktenskapliga

samlag skulle sluta i äktenskap mellan barnets biologiska föräldrar oav-

sett att endera parten redan var trolovad med någon annan.tpr

Bondesonen Erik Eriksson som i två års tid hade tjänat som dräng hos bon-
den Johan Pettersson Turi erkände på tinget att han ”från första början fattat
kärlek för Maria, och densamma även för Maria yppat”. Känslorna var besva-
rade. Maria försökte ändå hålla Erik stången, eftersom hon mot sin vilja blivit
trolovad med en av storbönderna i trakten. Med lock och pock lät hon sig till
slut övertalas, eftersom Erik hade lovat att genast anhålla om hennes hand om
hon blev gravid.tpt Erik var dock för feg för att föra äktenskapet på tal med
sin husbonde. Böterna han kunde fällas till var också skyhöga för denna fatti-
ga bondeson, om husbonden vägrade ge med sig.tpy Han beslöt istället att
vänta tills barnet var fött. För Maria var den planen katastrofal. Det är inte
säkert att hon ens var invigd i den eftersom Erik yppade den först i sin nåde-
ansökan för Marias liv. Först i efterskott blev det klart för var och en av de
inblandade vad som hade gått snett. Erik ångrade sin feghet, Marias mor och
mormor sin kontrollförsummelse, Marias far att han av världsliga orsaker
hade tvingat sin enda arvinge till trolovningen, fastän han vetat om att det var
Erik hon ville ha. Resultatet var att de förlorade en fästmö, en dotter och en
dotterdotter samt ett barn.tpu

De föräktenskapliga kärleksförbindelserna som slutade i barnamördande
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508 T.ex. nr 230 där den ogifta lägrarens delaktighet undersöktes närmare av detta skäl. Se
närmare kap. 3.5.1.

509 MB 16 § 1: Kona som af oloflig beblandelse warder hafwande, och thet ej uppenbarar förr
födslen[…].

510 Barnamörderskornas subjektiva rädslor för att stämplas som hora, eller vanmakt inför
förstörda framtidsutsikter som ogift mor har präglat förklaringarna. Andersson 1998, s.
37; Lövkrona 1999, s. 151. Lövkrona 2002, s. 13; Telste, 1993, s. 122–127, 221–225.

511 Jfr Telste där hon antyder att skammen över att mannen inte kunde ta ansvar för sina
handlingar och rädslan för föräldrarnas reaktion fick honom att dölja och kvinnan att
barnamörda. Telste 2000, s. 298–299.

ger nya infallsvinklar på döljandet i en del av barnamordsbrotten. Döl -

jandet var oplanerat för barnamörderskan. Det var ett förlopp som sak-

nade ett förutbestämt slut. Det anstiftades av lägrarens beteende, inte av

mannens planerade svek. Sveket var också outtalat. Beteendet som an -

stiftade döljandet hos barnamörderskan kunde i princip ha tolkats som

straffbart av domstolen. I praktiken var sveket och mannens andel i döl-

jandet ändå helt omöjligt att bevisa och blev ovidkommande, såvida

mannen inte hade varit närvarande vid själva gärningen, vilket bl.a. Erik

i det föregående misstänktes för att ha varit.tpi

Döljandets parrelaterade kontext fick följden att barnamörderskan

tillskrev sig själv en subjektsposition i rättssalen. Hon tog på sig allt ansvar

och iscensatte på så sätt både samförståndet och det oförutsägbara slutet.

Subjektspositionen underbyggdes också av barnamordslagen, som såg det

som kvinnans ansvar att yppa för andra att hon väntade oäkta barn.tpo I

praktiken låg uppgiften att informera om saken helt på lägraren. Drog han

sig från att göra det, blev uppdagandet inte av. Döljandet bevisade i efter-

skott att denna lägrade kvinna hade särintresset att dräpa barnet för att

skydda sitt rykte efter lägersmålet. Detta egenintresse kan ändå inte skön-

jas hos barnamörderskor med potential att bli hustru, lika lite som skam-

men för att bli ogift mor kan ses som avgörande för att hon gick in för döl-

jandet.tqp De var de ogifta lägrarna som svek och de svek av egenintresse

av rädsla för problem med äktenskaps planerna och som en följd av det

rädslan för att förlora ryktet och tjänsten.tqq
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512 Jfr Liliequist 1998, s. 26; Liliequist 2001, s. 88–123; Telste 2000, s. 144, 210, 220.

Tidigmodern nordisk manlig heder har i forskningen knutits till

makt och auktoritet i hushållet. En hederlig man måste vara ärlig, rätt-

fram och stå för sitt ord för att möta offentligt definierade hederskriteri-

er för den goda maskuliniteten.tqw Det var en hederskultur som gällde

åtminstone för gifta husbönder. Långt osäkrare är om den hederskoden

kan tillskrivas även underordnade bofasta ogifta unga män. 

Det manliga sveket bakom dessa möjliga äktenskap antyder att sam -

ma hederskod gällde unga ogifta män. Dessa män satte likt kvinnan sin

heder på spel om de avlade oäkta barn bakom husbondfolkets rygg.

Felsteget utmanade särskilt husbondens rätt att bestämma över parbild-

ningen i hans hus och kan rentav ha setts som ett allvarligt normbrott

som utmanade den homosociala makthierarkin inom bondehushållet.

För fattaren Minna Canth skildrade 1895 en dylik kontext i skådespelet

om barnamörderskan Anna-Lisa. Dramat byggde författaren på intervju-

er med barnamörderskor och lyfte rädslan för husbonden i centrum för

att både den 15-åriga bondedottern Anna-Lisa och den något äldre

drängen Mikko gick in för att dölja:

Mikko: […]”sedan var vi dumma efteråt, när vi inte genast berättade för din
far hur saken låg till och att det inte hjälps annat än att vi nu måste få gifta oss.
Men även du som jag var lika rädd för din far som för döden”. 
Anna-Lisa: ”Ja, nog var jag allt rädd. Både rädd för mor och far – men mest
för far”.
Mikko: ”Inte hade jag heller då tillräckligt mod. Jag visste hur stor uppstån-
delsen skulle bli”.
Anna-Lisa:” Du borde ändå inte ha rest bort och lämnat mig ensam. Då hade
det kanske inte gått som det gick, om jag ens hade haft någon att beklaga min
sorg för. Men nu hade jag ingen – i hela världen”.
Mikko: ”Inte kunde jag begripa att du skulle göra något sådant. Jag tänkte
återvända tillbaka, när allt var över, och be din far om din hand. Då hade han
nog fallit till föga och så skulle saken ha varit avklarad. Men du förhastade dej
och tog livet av barnet! Vad kunde jag då mera göra”?
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513 Min översättning av dialogen mellan Anna-Liisa och Mikko om barnamördandets kon-
text. Canth 1944, s. 72–73. Skådespelet är inte översatt till svenska. Canth 1944, s. 73–83.

514 Nr 34, 119, 122, 128, 152. 
515 Malcolmsson 1977, s. 194–195. 
516 Nr 225: 8 dagars fängelse vid vatten och bröd; nr 216: 4 dagars fängelse vid vatten och

bröd; nr 226: böter för otidigt sängalag; nr 112: böter för otidigt sängalag; nr 264: 8
dagars fängelse på vatten och bröd. Jfr nr 216, 219, 226, 258, 266.
Fosterfördrivningsförsök innan barnamördandet skedde påtalades av vittnen endast i nr
113, 226, 251.

Anna-Lisa: ”Ja men då var jag inte vid mina sinnens fulla bruk. Jag var galen
av oro och sorg. Och inte planerade jag att döda barnet – det vet Gud att jag
inte gjorde. Mitt eget liv ville jag ända. Mången gång stod jag uppe på Huuh -
kain berget färdig att kasta mig i sjön. Men vattnet var så svart och skräm-
mande, att jag varje gång sköt upp det. Och sedan var det för sent […].tqe

Kan fattiga ogifta drängar och bondesöner ha förväntat sig att allt ansvar

i praktiken skulle läggas på dem? Flydde de fältet under den mest ris-

kabla tiden, d.v.s. när kvinnan gick gravid och husbondens repressalier

var överhängande? Så verkar ha varit fallet. Vissa lägrare planerade att

återkomma när barnet var fött. Detta blev dock inte av.tqr De ogifta

lägrarnas sätt att svika den ogifta gravida kvinnan – omedelbart, genom

att fly fältet en tid, eller genom att hålla henne på halster om hur det nu

skulle bli – visar att de som underordnade fattiga män inte kunde hjälpa

kvinnan de gjort med barn.tqtMannen befann sig mellan barken och trä-

det, kvinnan och husbonden, hur gärna han än ville gifta sig. 

Barnamörderskorna vägde under tiden i stor vånda fördelar och

nackdelar mot varandra. Försök att fosterfördriva rör 21 av barnamords-

brotten i denna undersökning och verkar ha förekommit efter dylika pro-

blem med äktenskapshandeln. Detta undgick ändå för det mesta lagens

långa arm.tqy

Pigan Maria Johansdotters fosterfördrivning i Lojo kom av en händelse upp i
rättssalen. Hon hade lägrats under äktenskapslöfte av husets son, till husbon-
dens stora förtret, och intog kvicksilver med missfall som följd. Men ryktet
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517 Nr 226. HO:s utslag 28.5.1799. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 105, f. 153, f.
427–431.

518 Jfr Nielsen 1982, s. 105–106; Bergenlöv 2004, s. 274–275.
519 Bilagd tabell 6: Delaktiga efter relation till barnamörderskan 1723–1807. Jfr Ulbricht

som funnit att mödrarna åtalades för delaktighet i barnamordsbrott i Schleswig-
Holstein, aldrig föräldrarna gemensamt eller endast fadern. Ulbricht 1990, s. 144–146.

gick om Marias misstänkta graviditet. När hon råkade ofredas av gamla bon-
den Henrik Isacsson Rautia i dryckesrus gav det hårdföra tafsandet en anled-
ning att koppla missfallet till våldet. Saken blev tingsförd. Att Maria intagit
kvicksilver för att fosterfördriva undgick domaren för att husbondfolket skyd-
dade pigan som hotade dra sonen i fördärvet. De bet i det sura äpplet och lät
paret bli dömt till att fullborda äktenskapet. Istället straffades den gamla taf-
sande bonden med vådabot på 20 daler silvermynt för missfallet.tqu

Barnamordsbrottet var ofta vållat efter dylika lägersmål under samtycke

då döljandet skedde i samförstånd.tqi Föräktenskapliga förbindelser mås -

te inte sluta på detta sätt och gjorde det inte alls ofta. Här har tragedierna

lyfts fram. Denna lägersmålskontext var inte heller avgörande för att bar-

net föll offer för ett barnamordsbrott. Det var bara en referensram, efter-

som ogifta lägrare sällan hade makten att avgöra om kvinnan blev ogift

mor eller mörderska. Hans makt sträckte sig bara till att göra kvinnan till

hustru eller sviken ogift mor, som i alla andra lönskalägen. Avgörande

var den makt som husbonden befarades utöva över det unga paret när

han fick veta om att han hade blivit förd bakom ljuset.

Förbjuden parbildning
De unga männens beteende i barnamordsbrotten utmanar befintlig sed-

lighetsforskning om förmoderna förhållanden. Sedlighetskontroll över

döttrar och pigor har nämligen primärt ansetts varit ett kvinnligt an -

svars område. Kontrollansvaret lades i rättssalen också i barnamordsbrot-

ten på de gifta kvinnorna. Det var de som huvudsakligen hotades med

straff för försummelse att hindra brottet.tqo Nordiska barnamordsfor-
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520 Lövkrona 1999, s. 170–174; Telste 1993, s. 213–217; Frykman 1993, s. 106–133; Nielsen
1982, s. 102–109.

521 Se närmare kap. 4.4.1.
522 Liliequist 1999a, s. 76–77; Löfström 1999, s. 150–153; Jarrick & Söderberg 1998, s. 46,

168.
523 Cavallo & Cerutti 1990, s. 81–82.
524 Lindstedt Cronberg 2005, s. 200; Andersson 1998, s. 156.

skare har av denna anledning tolkat rädslan för husmodern eller modern

som utslagsgivande för att gravida ogifta kvinnor gick in för att dölja

lägersmålet och graviditeten.twp Den tolkningen kan dock ha föranletts

av att rätten tenderade att konstruera kontrollansvaret som en kvinnligt

kodad uppgift.twq

Den manliga hedern har inte heller i forskningen ansetts bli hotad av

försummelser att övervaka sedligheten i det lutherska svenska förmoderna

riket. Förhållandena var helt andra i det förmoderna katolska Syd eu ro -

pa.tww Där var den manliga hederskonstruktionen nära förknippad med

sedlighetskontrollen eftersom särskilt kvinnlig osedlighet ifrågasatte man-

lig auktoritet, makt och myndighet över kvinnoliv. Kontroll försummelsen

svärtade så till den grad den ansvarige mannens rykte att han i samråd med

manliga släktingar måste tvinga lägraren till giftermål eller hämnades på

lägraren. Åtagandet återupprättade den kontrollansvarige mannens rykte,

såsom den svikna kvinnans.twe I Norden förekom inte dylik manlig heders-

upprättelse i samma utsträckning. Detta kan bero på att sedlighetskontrol-

lens effektivitet och former har studerats främst ur material som berör

lägersmålsbrott. Manlig heder har kopplats närmast till hustruns dygd eller

odygd, inte pigors eller döttrars.twr Hur män reagerade på särskilt döttrars

vanheder är mindre klart. Detsamma gäller kontrollen av ogifta kvinnor

och män i hushållet för att hindra lägersmål och barnamordsbrott.

Husbondens och faderns beskyddarplikter var dock en lika essentiell

del av det lutherska kontrollidealet som i det katolska. Plikten gjorde att

framförallt en far, ibland också en husbonde, försökte styra kvinnorna i
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525 Marklund 2004, s. 33–47. 
526 Nr 91.
527 Nr 34.
528 Nr 119. Jfr nr 141, 179, 199. 
529 Nr 58. HO:s protokoll 3.5.1763, f. nr saknas. JR utslagshandlingar 12.1.1764, nr 22. Se

fallet närmare i kap. 5.4.

hushållet också om han i praktiken inte kontrollerade kvinnornas kon-

kreta förehavanden särskilt noga.twt Ett antal exceptionella barnamords-

brott antyder att manlig sedlighetskontroll kan ha varit betydligt när-

mare kopplad till överordnad manlig heder än hittills har antagits. Den

kopplingen kunde nämligen sluta i barnamördande i 1700-talets Finland.

Husbönderna bakom de dolda lägersmålen i det föregående delka-

pitlet var dels nämndemannen och storbonden Petter Jacobsson Turi.

Han var en av lokalsamhällets stöttepelare i Masku och hade all anled-

ning att försvara sitt goda rykte och sin uppnådda position.twy Bonden

Simon Mårtensson Koro i Mouhijärvi var däremot mål för allvarlig ryk-

tesspridning om helbrägdagörelse på gränsen till häxeri, vilket hotade

hans position i lokalsamhället.twu Bonden Hans Johansson i Pärnå hade

nyligen överlåtit husbondeskapet till sin fullvuxna son, varvid den gamla

husbondens position blev omdefinierad i både hushåll och lokalsamhäl-

let och kan ha varit något oklar.twi Också den välborna löjtnantsdottern

Brita Catharina von Qvanten som hade haft lägersmål med två av frälse-

gården Qvantensbergs drängar hävdade år 1764 att ”fruchtan för dess

Fader henne deraf hafva förhindrat” att uppdaga förlossningen.two Män -

nens andel i barnamordsbrottet blev dock helt outredd. 

Den manliga sedlighetskontrollens betydelse för barnamördandet är

sannolikt också med tanke på att de späda barnen vanligen föll offer för

dödligt övergivande i de finska barnamordsbrotten. Detta var nämligen

också fallet i manligt dominerade kontrollkulturer på katolska områden

i 1800-talets Tyskland. Fosterfördrivningar dominerade däremot i luth -

er ska tyska områden, men kan inte studeras i Finland eftersom de und-
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530 Richter 1998, s. 524–529. Undersökningen omfattar dock tidsperioden 1897–1914, varför
jämförelsen här bara är tentativ; Om brottsbeivrandet se närmare kap. 6.

531 Faderligt kontrollerade bondedöttrar: nr 34, 121, 141, torpares döttrar: nr 92, 122, 191.
532 T.ex. nr 34, 92, 108, 128. 

gick lagens långa arm. Barnamordsbrott på mer eller mindre fullt utveck-

lade barn var de brott som beivrades i Finland under 1700-talet.tep

Särskilt bonde- och torpardöttrar blev mål för kopplingen mellan över-

ordnad manlig heder och sedlighetskontroll, även om den saken vanligen

blev fördold av att domaren fokuserade på kvinnlig kontrollförsummelse.

Faderns rykte fick sig törnar både som husbonde över ett hushåll och som

garant för hushållets framtida välstånd. Även torparen kontrollerade sin

dotters sedlighet för att undvika att hon kom hem med ett oäkta barn

som de fattiga föräldrarna fick fostra och försörja.teq Flera barnamör -

derskors plan att resa hem för att föda barnet hos sina föräldrar när lägra-

ren svek gick om intet av att de var alltför rädda för sin husbondes reak-

tion.tew

Bondedottern Maria Simonsdotter lägersmål med grannbondesonen

Johan Jacobsson skildrar ovanligt tydligt det överordnade manliga kon-

trollbehovet, dess betydelse för barnamördandet och för den påföljande

barnamordsrättegången i Mouhijärvi 1749–1750. Den handgripliga fader -

liga sedlighetskontrollen som både dottern och hennes utvalda blivande

man hade varit föremål för långt innan lägersmålet blev känt undergräv-

de fa der skapsutredningen. Hela barnamordsbrottets utredning hotade bli

skrin  lagd av att tingsmenigheten kände till husbondens kontrollbehov

och undvek att bli inblandad i saken. 

Åbo hovrätt återremitterade ärendet för närmare undersökning om delak -
tighet, ett halvt år efter att själva barnamordsbrottet hade skett. Vid den nya
tings förrättningen försade sig äntligen en av byns bönder om faderskapet. Det
visade sig att han hade konfronterat Johan om denne hade gjort Maria med
barn, men hade fått till svar av Johan att Maria redan varit gravid när hon kom
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533 Nr 34. Urtima tingsprotokoll i Karkku 25.4.1751, f. 67v; JR:s utslagshandlingar 7.8.1751,
nr 14. Jfr andra liknande utlåtelser av lägrare om att de lägrade pigor som redan var
havande: nr 69, 86.

534 A.a., f. 32–33v. 
535 Barnamörderskan anspelade inte på den tidigare nämnda föreställningen att sporadiska

samlag inte ledde till havandeskap. Olika metoder brukades för att undvika havandeskap,
de flesta verkningslösa. Reproduktionens mysterier försökte man också styra med magi,
örter och att räkna samlagen i relation till kvinnans ålder. När samlagsantalet var lika
många som kvinnans ålder troddes hon bli gravid. Nielsen 1981, s. 6: 4–16. Jfr Levin
1980, s. 13–22; Nielsen 1989, s. 190. Se även kap. 3.3.

536 A.a., f. 2–2v. 
537 Nr 34. Urtima tingsprotokoll i Karkku 25.4.1751, f. 9. JR:s utslagshandlingar 7.8.1751, nr

14.
538 A.a., Urtima tingsprotokoll i Karkku 6.12.1750, f. 44v. Genom att använda mig av littera -

turvetaren Hettner Aurelius metod om utsägelsesituationen och dialog analyseras vem
barnamörderskan talar till och i vilken kontext. Hettner Aurelius 1996, s. 84–90.

539 Nr 34. Urtima protokoll i Mouhijärvi 7.12.1750, f. 67. JR:s utslagshandlingar 7.8.1751, nr
14. 

hem från sin pigtjänst.tee Maria erkände slutligen att Johan en gång hade
lägrat henne i en bod på föräldrahemmanet Koro, en annan gång i köket på
granngården Niura. Hon kunde dock ”inte föreställa sig, att hon däraf skulle
kunna blifva rådd, samt at Johan ej heller själv torde tro det”.ter

Barnamörderskan försökte föra hela tinget bakom ljuset för att skydda

lägraren från sin far.tetUtifrån vittnesmålen går det att räkna ut att man-

nen av rädsla för husbonden hade rymt fältet genast efter att den bli-

vande barnamörderskan blev gravid, under förevändningen att leta efter

arbete i en annan socken.tey

Johan som blev hemkallad av sin egen far för att rentvå sig från faderskapsmiss -
tankarna som väcktes under barnamordsrättegången påstod ”högeligen, det
han aldrig med Maria Simonsdotter, eller någon annan människa i världen,
haft köttslig beblandelse; vilket han flera resor sig edeligen kunna erhålla”. Till
hans lycka svävade också Maria på målet.teuOrsaken till detta var att Maria och
Johan inte vågade erkänna samröret för Marias far som i egenskap av välbe-
ställd bonde hade ”agat sina döttrar för det de öfvat något förtroende med” de
fattiga grannbondesönerna.tei Rädslan var befogad. Marias mor be farade att
”Marias fader skulle slå ihjäl [också] henne, derest han finge veta af saken”.teo
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540 Nr 92. KP i Sääksmäki, Ackas och Kalvola 18.8.1770; 127a, f. 729v.  A.a., 127b, f.
737v–738. 

541 T.ex. nr 34, 112, 113, 119, 191. Jfr Hyvönen 1989, s. 29; Ulbricht 1990, s. 144–146.
542 Min översättning ur UB Skillingtryck 1764: Murheellinen Ero-Wirsi. Turku. Vers 7: Täs’

Isä minun kiinni sai, Nyt wasta tunsin hänen lain; Kuin aina huusi peräni: Kuhungas
juoxet lapseni? 

543 Hedersmord, som en slags korrigering av kvinnlig olydnad mot patriarkalt uppställda
normer för sexualitet anses inte ha förekommit i förmoderna Sverige. Dels hade kvinnor-
na i praktiken en större rörelsefrihet än t.ex. lagarna förutsatte. Dels bar kvinnan tidigt
ett personligt ansvar för t.ex. sedlighetsbrott. Hedersmord bör därför inte ha förekom-
mit. Se Lindstedt Cronberg 2005, s. 195, 199; Österberg 2005, s. 178–180.

Liknande förekom under torpardottern Maria Jacobsdotter rättegång i Sääks -
mäki 1770 där hon erkände ”en ständig frugtan för sin fader […] emedan hon
förestält sig, att då han derom blefve underrättad, att hon lösaktig varit och i
lägersmål tvärtemot hans stränga förmaningar sig inlåtit, strängt tilltal vore
den säkraste påfölgden, vilken frugtan ock förorsakade, att hon i det längsta
sökte dölja”.trp

Faderlig och dessutom handgriplig sedlighetskontroll kunde leda till att

också barnamörderskans mor blev delaktig i döljandet för att undkomma

sin mans ilska för hennes kontrollförsummelse. Detta förekom i fem

fall.trq Rädslan som dessa barnamörderskor och deras mödrar gav uttryck

för kan tolkas som att de ansåg faran för ett mord på dottern vara över-

hängande. Denna ”farliga” faderliga sedlighetskontroll lämnade spår

även i finska skillingtryck. Barnamörderskan Helena Jacobsdotters brott

framställdes år 1764 också i relation till att den faderliga kontrollen hade

varit rigorösare än moderns: ”Nu blev jag ertappad av min far, och fick

känna av hans förbud, han som alltid ropade efter mig: vart springer du

nu mitt barn”.trw Dessa mordhot bör dock inte ses som potentiella he -

ders mord, i bemärkelsen ett av släkten sanktionerat brott mot en gräns -

överskridande ung ogift kvinnas liv. Mordhotet tyder närmast på enskil-

da mäns överdådliga sedlighetskontroll eller bristande förmåga att han-

tera ilska och besvikelse.tre

Linda A. Pollock har hävdat att vrede i äldre tider var en form av fö -

räldrars kärleksyttring. Detta skiljer sig klart från hur vreden uppfattas i
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544 Pollock 2004, s. 567–590.
545 Lindstedt Cronberg 2005, s. 23–46. Jfr J. A. Sharpe 1981, s. 29–48. Husagans gränser i

1700-talets Finland har dessvärre inte undersökts.
546 Möller 1796, § 8, s. 21–22. 

modern tid. Barnens rädsla var detsamma som att de respektera sina för-

äldrar och deras maktbefogenheter över dem. Vreden tvingade inte bara

en enskild gränsöverskridare till underkastelse inom hushållets fyra väg-

gar. Den fanns till för hela hushållets bästa och var i högsta grad offent-

lig. Disciplineringen signalera att husbonden var herre i sitt eget hus och

hade hela hushållets bästa för ögonen.trrHusaga fick också ske inom rim-

liga gränser som var svåra att lagstifta om. Det var också svårt för omvärl-

den att ingripa om agandet gick för långt.trt

Husbönder bar enligt ett av de få befintliga uppbyggelselitterära ver-

ken om 1700-talets barnamördande det övergripande ansvaret för sedlig-

heten i sitt hus. De skulle ”med behöriges omsorg tillse, att ingen oan-

ständig levnad övas av deras söner, åtminstone inom hus, och intet lider-

ligt och lastfullt uppförande tillåtes hos deras betjäning, emellan drängar

och pigor”.try Dylik sedlighetskontroll kunde leda till barnamordsbrott

för att husbonden idkade en alltför sträng sedlighetskontroll. Han var då

så mån om sin heder och position att det förorsakade lägrarens svek och

att uppdagandet av lägersmålet inte blev av. Alternativt kunde barna-

mordsbrott ske just i hushåll där husbonden hade ett extremt kontrollbe-

hov av olika orsaker och därför var så fruktad. 

Det ödesdigra hotet från den överordnade mannens sida tenderade

dock bli fördolt i rättssalen genom att han inför rätta representerade sig

själv som en man som följde normen att en far skulle ha omsorg om sin

dotter, varvid kontrollen han hade idkat framstod som helt berättigad

och aldrig undersöktes som brottsunderbyggande. Den verkan av anstif-

tan till barnamördande dylik manlig hedersrelaterad sedlighetskontroll

kunde få uttalades inte heller av vittnena. Detta synbarligen för att man-

nens vrede och husagan han hade verkställt manifesterade en sårbar he -
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547 Nr 119. KP 12.2.1780; Borgå 43, f. 174–175. Fadern anmälde inte heller brottet i tid. Jfr
nr 34: hotfull far som inte blev straffad och nr 141: Icke åtalad förmodligen hotfull far.

548 Lövkrona 1999, s. 151–153; Andersson 1998, s. 158, 192.
549 Ylikangas 1976, s. 172–178, 310. Barnamördandet var vanligt även i östra Finland.

Rautelin 1996, s. 190.
550 Rautelin 1996, s. 208 tabell VI.

ders känsla och signalerade en hög försvarsberedskap också mot andra

heders angrepp, däribland åtal för delaktighet i barnamordsbrott.tru Så da -

na brottsundersökningar höll dessutom lätt på att stranda för att vittnen

bara vittnade om det som var helt nödvändigt. Detta för att undvika att

bli indragna i konflikten i det enskilda hushållet eller mellan två hushåll.

Flera barnamordsbrott antyder att husbondens sedlighetskontroll kan ha

varit en orsak till att barnamörderskan och hennes lägrare gick in för döl-

jandet som slutade i ett barnamordsbrott. Av dessa är de i detta avsnitt

omnämnda fallen de mest renodlade. 

Män i det förmoderna finska agrarsamhället var i högre grad benäg-

na att lösa konflikter med knytnävarna och kniven än svenska allmoge-

män. Tankemönstret att ogifta kvinnors osedlighet kränkte husbonden

anses inte heller ha förekommit på samma sätt hos svenska män som hos

de finska. Endast gifta män som hade lägrat en ogift kvinna riskerade att

förlora ryktet för att de hade gått in på en annan mans domän.tri Kan då

barnamordsbrottsligheten till viss del förklaras med att husbonden var så

hotfull eller benägen att våldföra sig på den ogifta kvinnan att det föror-

sakade mord på det nyfödda oäkta barnet?

Barnamördandet anses inte ha varit helt opåverkat av våldsbenägen-

heten i det omgivande samhället. I samband med våldsbrottsvågen i Syd -

österbotten under seklets senare hälft och tidigt 1800-tal ökade i viss

mån även barnamördandet.tro En viss korrelation mellan våldsbenägen-

het och barnamördande har också kunnat skönjas under seklets slut i Ta -

vast land, norra Finland och i mellersta Österbotten.ttp Detsamma gällde

våld inom familjen, trots att detta våld var svårast att upptäcka, ange och
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551 Sharpe 1981, s. 29–48.
552 Koskivirta 2001, s. 66–71; Sirén 1996, s. 148–161.
553 Huumarkangas 1995, s. 45. Av 402 barnamordsbrott var 81 regelrätta mord mot 205

dödliga övergivanden.
554 Rautelin 1996, s. 190; Koskivirta 2001, s. 284–305.
555 Ylikangas 1976, s. 171–178; Ylikangas 2000, s. 207–224. Dödligt våld verkar ha varit van-

ligare i den mera fredliga mellersta Österbottens domsaga. Rautelin 1996, s. 206.

hindra.ttq Husböndernas grova våldsbrott var dock svårast att upptäcka

eftersom detta våld ofta var mera planerat än ynglingarnas förhastade

hugg och slag mitt för ögonen på vittnen.ttw

Utbredd våldsmentalitet utanför familjen påverkade ändå inte bar-

namörderskornas mordsätt. Det dödliga övergivandet dominerade bar-

namördandet även i det våldsbenägna Sydösterbotten under hela 1800-

talet.tte Barnen satte också vanligen livet till genom dödligt övergivande

i det våldsbenägna östra Finland under senare delen av 1700-talet, trots

hög våldsbrottslighet inom familjen.ttr Med tanke på att ogifta mödrar

samtidigt var sällsynta och fördömdes hårt i åtminstone Sydösterbotten

blir sambandet mellan allmän våldsbenägenhet och barnamörderskans

våldsamhet mot barnet ännu mindre troligt.ttt Barnamörderskornas

brotts  lighet kan således inte förklaras med höjd våldstolerans eller ut -

bredd våldsmentalitet. 

Barnamördandet som socialt fenomen kan däremot i viss mån förkla-

ras utifrån husbondens våldsbenägenhet inom familjen vilket inte tidigare

har uppmärksammats i barnamordsforskningen. Husbonden i dessa

brotts drabbade hushåll verkar också ha varit särkilt måna om att manifes-

tera sitt patriarkala auktoritativa husbondeskap. Överordnad hedersrelate-

rad manlig sedlighetskontroll underbyggde brottet särskilt bland hemma-

boende bonde- och torpardöttrar. Dessa var dock mera ovanliga kategori-

er av barnamörderskor. Samma fenomen kan dessvärre inte studeras uti -

från rättegångshandlingarna som berör de vanligaste barnamordsbrotten,

de som begicks av tjänstepigor. Detta för att temat helt saknade relevans

för domstolarna som straffade barnamörderskor i 1700-talets Finland.
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556 Nygifta hustrur med drag av suicidalmörderska nr 60, 139, 150, 151, 223. 

De svikna kvinnornas svängrum hängde dock på det goda husbonde-

skapet oavsett om de var pigor eller döttrar. Stötestenen var att överord-

nad manlig sedlighetskontroll var kopplad till förmodern manlig heders-

konstruktion. Husbondens (extrema) kontrollbehov och känslighet för

angrepp på hans heder kunde då i värsta fall utvecklas till ett barna-

mordsunderbyggande hot mot till och med kvinnans liv. Liknande hot

kunde förekomma också mellan barnamörderskan och hennes lägersman

eller mellan henne och hennes äkta man.

Destruktiva relationer
Bland de föräktenskapliga förbindelser som slutade i barnamördande

framträder en särskild grupp uppsåtliga barnamörderskor. Dessa barna-

mörderskor mördade sitt oäkta barn för att skydda sig från en destruktiv

relation med barnets far. Av dessa var fem barnamörderskor gifta med en

man som inte var barnets biologiska far. De gifte sig hastigt med första

bästa karl efter att förbindelsen med barnets far hade strandat och dolde

noga den utomäktenskapliga graviditeten som gav den nyblivna maken

en laglig grund att kräva skilsmässa. Även brottet var ovanligt välplane-

rat.tty Frälsebondehustrun Maria Jacobsdotter från Elimä

hade gift sig år 1784, utan säker kunskap om att hon var gravid. När sanning-
en gick upp för henne beslöt hon sig för att skaffa undan barnet. För att und-
vika allt skvaller reste hon till sin syster där hon stannade tills förlossningen
satte igång. Under förevändningen att hon skulle återvända hem, kom denna
barnamörderska undan all social kontroll och fullbordade mordplanen vid
vägkanten intill ett träsk. Planens stötesten blev att isen låg på träsket ovan-
ligt länge just det året. Barnliket hittades en tid senare och blev fört till läns-
mannen. Denne kände till att det hade ryktats om att Maria var gravid med
en annan man än sin make och ställde henne till svars för barnamordsbrottet. 
Maria Jacobsdotter skildrade i rätten sitt kallsinniga mord i minsta detalj.
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557 Nr 151. RP i justitieärenden 11.7.1786, f. 68.
558 Nr 151. JR:s utslagshandlingar 9.8.1786, nr 28; RP i justitieärenden 11.7.1786, f. 64–69.

Andra liknande hustrur t.ex. nr 137, där barnamordet skedde 3 månader efter gifter-
målet; Martin Luthers Lilla Katekes med hustavlan § 5, s. 15 och § 6, s. 16. Jfr Liljequist
2001, s. 91–97. Om lägrare som ställdes till svars för döljandet av havandeskapet se
kap.3.2.

559 Lagus 1858, s. 29, 33–34.
560 Jfr Östman 2001, s. 67–87.

Tinget och Åbo hovrätt fällde henne till dödsstraffet och saken underställdes
vid dessa tider automatiskt Kunglig Majestäts prövning för möjlig benådning.
Justitierevisionen fäste då vikt vid: ”[…] at hennes man warit ond, och äfwen
wäl henne 2nne gånger sparkat, det mannen sjelf widkändt, hon deraf troligen
burit farehågne, at sitt tilstånd för honom uptäcka[…].”ttu Detta hade även
Marias make frivilligt erkänt redan på tinget. Barnamordsbrottet blev tolkat
som ett suicidalmord i tanke att denna hustru hade dräpt barnet för att slippa
leva i sin mans våld. Dödsstraffet lindrades till 24 par ris och sex års tukthus-
arbete i Stockholm för vållat barnamordsbrott, vilket var ovanligt för uppsåt-
liga barnamordsbrott som regelmässigt straffades med döden under hela
1700-talet. Lika ovanligt var det att barnets biologiska far, i detta fall en ogift
bondeson, ställdes till svars för döljandet av graviditeten.tti

Makens våldsbeteende hade dock anstiftat brottet då det stod klart för

kvinnan att maken aldrig skulle godkänna hennes oäkta barn. Lagen pre-

sumerade också sedan medeltiden att ett barn som föddes inom äkten-

skapet var den gifta makens eget barn, tills annat blev bevisat.tto Spar -

karna kan därför ha varit mannens försök att förorsaka missfall hos hus-

trun. Justitierevisionen tänkte i dessa banor och lät hustrun undkomma

en del av skulden trots att hustrur ansågs bära huvudansvaret för äkten-

skapets harmoni och endräkt. Hon skulle kuva sig, ändra sig och blidka

mannen, inte tvärtom. Tankegången gjorde det implicit till hustruns eget

fel om maken slog henne, försköt henne eller inte ville veta av oäktingen

hon bar på när de blev så kallat äkta folk.typ

Liknande destruktiva relationer förorsakade uppsåtliga barnamords-
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561 Ogifta suicidalbarnamörderskor: nr 128 (äktenskapslöfte), 133, 135 (trolovad), 141
(äktenskapslöfte), 145 , 224, 237,  240. Möjliga suicidalbarnamordsbrott även nr 203
(äktenskapslöfte) och 238 (trolovad). Delaktigheten gick dock inte att utreda, varför
brottets orsaker är oklara.

562 Nr 142. RP i justitieärenden 29.6.1784, f. 1222. Rätten argumenterade i termer av ett sui-
cidalmord, men tillämpade barnamordslagen. Barnamörderskan som hade mördat barnet
med grovt våld och i princip förtjänade dödsstraffet fick i detta fall ett maximalt risstraff,
utstå uppenbar skrift i kyrkan och sex års på tukthuset i Stockholm.

brott också hos ogifta kvinnor.tyq Barnamordsbrott med suicidalt motiv

var dock begripligt för domare endast ifall barnamörderskan var en gift

kvinna i ett destruktivt äktenskap. Endast en ogift barnamörderska blev

lindrigare straffad som ”suicidalbarnamörderska” i 1700-talets Finland.

Detta trots att hon erkände ett planerat mord. Bevisen på det dödliga vål-

det var inte heller tillräckligt entydiga för dödsstraff. Denna barnamör-

derska fick dessutom ovanligt starkt stöd av vittnen som likaså fram-

ställde lägraren, en rusthållarson, som en odåga. Huruvida han också var

hetlevrad och benägen att ta till våld utreddes inte. Justitieråden antog

att 

”då hennes utfattiga och utan årstjänst varande tillstånd, samt 2ne gånger fel-
slagne hopp att förmå sin lägersman till fullbordande af des lofvade äktenskap,
jämte ett 5 års gammalt flickebarns födande, satt henne i den svåra belägen-
het, att hon kunnat falla på det eljest emot naturen stridande beslut, att ge -
nom en falsk bekännelse få öka sitt brott, att det blefve med lifsstraff belagt,
hvar igenom hon, utan att bära händer på sig sjelf, kunde blifva befriad från
sin tunga lefnad.”tyw

Förutsättningen för att maktmissbruket mot kvinnan blev synliggjort i

rätten var att barnamörderskan bekände sin rädsla för mannen. Det hände

inte alls alltid. Dessa kvinnor ville nämligen bli straffade med döden. Ett

annat problem för forskaren är att relationen mellan kvinnan och mannen

och de svårigheter de hade stött på när det gällde äktenskapets endräkt

eller äktenskapshandeln inte överhuvudtaget fick ges någon betydelse av
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563 Jfr i norra Sverige under 1800-talet. Johansson 2006, s. 127.
564 Nr 135. RP i justitieärenden 2.6.1783, f. 1242–1246. Samma argumentation i RP i justi-

tieärenden 16.6.1783, f. 1281–1283.
565 Endast dessa lägrare erkände frivilligt löftet, medan några barnamörderskor nekade

löftet som mannen frivilligt medgav. Nr 9, 21, 93, 91, 112, 128, 132, 142, 141, 153, 152,
201, 216, 225, 226, 230. Nr 9: Pigan Maria Eriksdotter Kurvinens lägrare drängen
Krister Mickelsson Hyryläinen från Mäntyharju nekade äktenskapslöftet; nr 230: Piga
Ulrika Mattsdotter nekade äktenskapslöftet med drängen Gustaf Mattsson. 

566 T.ex. nr 9, 79, 91, 93, 128, 230.
567 Nr 91, 128, 132.
568 Om den kungliga nådens grunder. Se kap. 7.6.

tingsdomare eller Åbo hovrätt.tye Mordet skulle straffas oavsett de socia-

la omständigheter som föranledde det. Åtminstone justitierådet friherre

Sparre ansåg detta under behandlingen av ett barnamordsbrott vid justi-

tierevisionen: 

”[D]en ömmaste omständighet, at X begådt detta brott, icke af upsåt till sitt
foster, utan blott af den tanka, […] att hennes tillbjudna äktenskap, icke skul-
le ernå fullbordan, att således hennes egen framtida välgång och existimation
varit motivet till brottet, dock likväl […] å andra sidan […] att menniskiolif
värkeligen blifvit förspildt […] och hans excellence ansåg för sig betänkeligit,
att uti så klar sak tillstyrka lindring uti ett straff, som ej mindre Guds än
Sweriges Lag tydeligen i slika fall utsätter.”tyr

Äktenskapshandeln fick inte ges någon mening i bestraffningen av bar-

namordsbrotten. Av den anledningen tvingades inte heller lägrarna att

erkänna löftet om äktenskap.tyt Dödsdomar utmättes över alla uppsåtli-

ga mörderskor också i det sena 1700-talets och tidiga 1800-talets rätts-

processer, oavsett allt hårdare beviskrav, löften och trolovningsgåvor.tyy

Ogifta lägrare som lovade fullborda äktenskapet med barnamörderskan,

om hon fick behålla livet, lyckades inte ändra på den rättssynen. Det spe-

lade ingen roll att dessa män medgav sitt moraliska ansvar för att brottet

hade skett eller beklagade de oförutsedda svårigheterna med äktenska-

pet.tyu Endast Kunglig Majestät kunde benåda barnamörderskan på dyli-

ka grunder.tyiMen inte ens en lägersman som gick till kungs för att få en

– 174 –



569 Nr 132. RP i justitieärenden 18.11.1782, f. 768–769. Jfr nr 112, 213, 216, 226, 267 där
lägraren bad enträget om att få fullborda äktenskapet.

570 Wendelius odaterad nådeansökan i JR:s utslagshandlingar 16.2.1781, nr 36, f. nr saknas.
571 Richter 1998, s. 544.

dömd barnamörderska till sin hustru fick denne att tillerkänna äkten-

skapshandeln någon betydelse för strafflindringen.tyo I sin nådeansökan

för sin fästmös liv efter brottet skrev betjänten Carl Gustav Wendelius

resultatlöst:

”Allt jag aller underdånigst wågar bönfalla Eders May:tz härom, är, af den
olyckshändelse, att jag för detta under ächtenskaps förbindelse med henne häf-
dade; detta giör mig wäl Brottslig […] Jag har alt därföre utan omswep för
den Wälloflige Kämnärs rätten i Hellsingfors giort öppen hiertlig bekännelse,
och anser mig altså såsom första utsprunget till den olycka som Caisa Lind -
ström öfwergått […] Mitt rena upsåt, har altid warit och är, att genom wig-
sell låta fullborda mitt ämnade ächtenskap; Såframt den dyra Nåd om försko-
ning för straff Eder Kongl May:t henne i nåder bewisa wille för detta begång-
na Brott.”tup

Rättspraktiken sände ut dubbla budskap om den kvinnliga skammen och

barnamördande. I barnamordslagen antogs ogifta kvinnor begå brottet

av rädsla för skam och stigmatisering. Brottet beskrevs offentligt som en

av kvinnligt egenintresse begången svår synd från predikstolarna i lan-

det. Domstolarna skulle enligt nya direktiv under senare hälften av 1700-

talet pressa lägrarna hårt för att få dem bestraffade för lägersmålsbrott.

De hårda straffen skulle verka hindrande på barnamordsbrott. Å andra

sidan ansågs det manliga svekets följder i praktiken inte vara så grava för

dessa kvinnors liv att de begick ett barnamordsbrott för att slippa leva ett

liv i vanära och fattigdom. Barnamörderskor konstruerades istället som

kvinnor med så lite skam i kroppen att de blev uppsåtliga mörderskor.tuq

Endast giftermål och i några fall även trolovning påverkade rättens

syn på mannens plikt och ansvar mot kvinnan. Orsaken till detta var att

civilståndet genast underbyggde misstankar om mannens delaktighet i
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572 Den rättsliga förförståelsen att hustrur var beroende av sin makes handledning förekom
även i egendomsbrott i det förmoderna England, vilket har tolkats som ett socialt fak-
tum för äldre tider. Walker 1994, s. 81–105.  

573 Nr 238. HO:s utslag 26.11.1800. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 155, f. 437–440;
Högsta domstolens protokoll 3.11.1800. Rådsprotokoll i justitieärenden, f. 1474v–1476v;
K. Maj:ts  protokoll 12.11.1800. Justitierevisionens registratur 1800, senare delen, f.
1575v; JR:s utslagshandlingar 10.11.1800, nr 37. Delaktighetsrättsbehandlingen har inte
hittas.

brottet.tuw Problemet var bara det att gifta mäns och fästmäns delaktig-

het inte gick att straffa, såvida mannen inte erkände eller bevisligen och

konkret hade varit delaktig i själva gärningen. Domare tvingades retirera

inför det obevisbara och beaktade detta i utmätningen av barnamörder-

skans straff. 

Fästmannen drängen Thomas Johansson Tasanens göromål var

minst lika mycket under lupp på tinget i Kangasala och Messuby sock-

nars tingslag 1800 som pigan Maria Johansdotters, men bevisföringen

stötte på stora bevisproblem. Ingen hade nämligen bemödat sig att hålla

ett vakande öga över fästfolket som inte antogs ha någon orsak att ta livet

av ett eventuellt barn. 

Thomas och Maria hade helt öppet inlett sitt samliv hösten 1799, trolovats i
december och därefter levat som gift folk. Vid pingsten spreds ryktet att Maria
var gravid, men så smalnade hon plötsligt i juli. Husbondfolket på Hatanpää
gård hade fått ett barnamordsbrott på halsen. Maria nekade benhårt hela
havandeskapet, vilket fick gårdsfolket att starta en veritabel bevisjakt. Slut -
ligen fann man resterna av ett uppbränt barnlik i bastuns ugn. Maria gav upp
och erkände. Hon hade om natten känt barnet komma, men låtit bli att väcka
Thomas. Ensam gick hon i bastun ”i upsåt at, om födseln gingo för sig, afhän-
da dess foster lifwet”. Flickebarnet kvävde hon med en trasa och brände upp
liket följande kväll. Maria straffades med döden på bara bekännelsen och några
benrester, vilket i princip var lagstridigt. Bevisen mot fästmannen var lika skra-
la. Hans delaktighet skulle undersökas vilket av allt att döma aldrig blev av.tue

Också de under äktenskapslöfte lägrade barnamörderskorna straffades
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574 Andersson 1996, s. 41–42; Bergenlöv 2004, s. 276–290
575 Äktenskapslöfte: nr 9, 128, 93; trolovade: nr 135, 238.
576 Misstänkt obevisbar delaktighet bland trolovade: nr 203, 238; Missfall bland trolovade:

nr 203, 265 och efter svikna löften: nr 59, 77, 92, 130, 147, 178, 191, 195, 216, 219, 222,
226, 260, 265, 267, 269, 270. Eventuella sådana fall: nr 4, 226,227, 257, 264.

577 Brutna förlovningar: nr 79, 91, 203, 238, 264; Skilsmässomål: nr 3, 56, 61, 90, 139, 150,
151, 223.

578 Nr 203. HO:s utslag 10.2.1795. Nylands och Tavastehus länskansli; Ea 145, f. 90–91.

ofta lindrigare i praktiken, vilket har föranlett svenska barnamordsfor-

skare att tolka ett äktenskapslöfte eller en trolovning som en viktig fak-

tor för strafflindringen.tur Endast två trolovade och tre svikna barna-

mörderskor blev avrättade i 1700-talets Finland.tut Straffen lindrades för

de övriga av helt lagliga skäl. Dels handlade det om att lägrarens delak-

tighet inte gick att bevisa, dels om att dödsstraff inte fälldes utan bevis på

att barnet faktiskt hade blivit mördat vilket behandlades i kapitel två.

Ställd inför stor osäkerhet om barnets fullgångenhetsgrad efter en

uppenbarlig fosterfördrivning eller ett försök därtill lindrade domstolen

regelmässigt dessa kvinnors dödsstraff. Strafflindringar i en sådan kon-

text var vanligt förekommande i föräktenskapliga relationen som var

tänkta att leda till äktenskap men hade stött på problem. Det går dock

inte att utreda om just dessa relationer hade varit särskilt destruktiva för

barnamörderskorna. Den saken utreddes inte av domstolen.tuy Fästmän

undvek att bli inblandade i barnamordsbrottet genom att kräva att

förlov ningen genast skulle brytas. Äkta makar bad om skilsmässa vid

samma domstol som dömde hustrun som barnamörderska.tuu Trolovade

bondesonen Emanuel Mattson Simola trodde sig ha blivit förd bakom

ljuset av sin fästmö bondedottern Brita Mattsdotter i Lappo som ihärdigt

påstod att barnet var hans. Ett destruktivt förhållande mellan barnamör-

derskan och hennes lägrare gjorde att inte ens faderskapet gick att utre-

da.tui Den manliga delaktigheten går därför inte att undersöka närmare.

I rättssalen mötte barnamörderskorna ett mansperspektiv som gjor-

de det logiskt att utgå från att äkta makar och fästmän fallit offer för
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579 Nr 5. Extraordinarie tingsprotokoll i Karis 7.1.1725, f. nr saknas. JR:s utslagshandlingar
1.9.1725, nr 5. 

580 Bælter 1756, s. 1, 5–8, 10.

kvinnlig konspiration. Perspektivet var som nämnt tidstypiskt för 1700-

talet, medan oron över hur allvarliga lägersmålens följder var i huvudsak

riktades mot att skydda samhället från oförsörjda ogifta mödrar och

oäkta barn. En fattig och ful ogift barnamörderska kunde inget annat

vara än en egensinnig hora och mörderska, eftersom en vettig man inte

kunde åtrå en kvinna ”av så obehagligt utseende” ansåg domaren om

t.ex. barnamörderskan Brita Ruta.tuo

Självkontroll var det enda sättet för en ogift kvinna att gardera sig

mot misstankar om att hon hade varit lösaktig och ensam skaffade undan

beviset. Också unga ogifta män skulle följa sitt förnuft och vänta med

samlaget till bröllopsnatten. Idealet var för domprosten Sven Bælter

återhållsamhet medan för mycket lockelser var en fara för både kropp och

själ. ”Otidiga kärleksgriller” var för honom detsamma som att bära ”fi -

endt  liga händer uppå sin egen kropp, och blifv[a] omsider sin egen mör-

dare”.tip Lägrarens våldsbenägenhet verkar ha kunnat driva kvinnan till

att dräpa deras utomäktenskapliga barn. Detta gick ändå inte att beakta

i barnamordsbrotten förutom om barnamörderskan var en gift kvinna.

De män som kunde bli mål för både lokalsamhällets och rättens kon-

troll – den form av social kontroll som krävdes för att delaktighetsbrot-

tet överhuvudtaget skulle bli undersökt – var husbönderna.

3.5. Tvingande och mördande husbönder

Husbonden var svårast att hantera för både barnamörderskan och rätts-

väsendet. Husbondeväldet stod i centrum för ståndssamhällets samhälls-

ordning och hela den patriarkala ideologin. Husbonden var metaforiskt
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581 Se t.ex. Asmussen 1998, kap. 2; Foyster 1999, s. 2, 66; Johansson 1997, s. 68–69;
Liliequist 1999b, s. 284. 

582 Om lönskaläge MB 53: § 4 (min kursivering). 
583 Marklund 2004, s. 216. 
584 Citat ur Nehrman 1756, Kap. II: § 9, s. 397. Om lönskaläge MB: 15: § 6: Lägrar förmyn-

dare mö, som under hans wärjo är; eller läremästare then, som honom til underwisning
förtrodd är; tå straffes han med fängelse wid watn och bröd, eller annan kropsplicht,
efter omständigheterna, och hon plichte efter lag.

585 Nehrman 1756, Kap. II: § 7, s. 396.
586 A.a, § 9, s. 397.

sett kung i sitt eget rike och i den egenskapen var han särskilt sårbar för

kritik mot hur han styrde och ställde i sitt hushåll. Att vara herre i huset

var en balansgång mellan rättrådighet och envälde. Hushållets ordning

var helt beroende av hur mannen förestod sitt husbondeskap och grän-

sen mellan legitim maktutövning och maktmissbruk var hårfin.tiq Detta

beaktades i 1734 års lag om lägersmålsbrott i och med att ett lägersmål

mellan en husbonde och hans piga förstods som ett maktmissbruk:

”lägrar någon en kvinna som dum är; eller en husbonde sin tjänstepiga; ligge

han i tveböte, evad det är hor eller lönskaläge”.tiw

Lägersmålet mellan husbonden och pigan jämfördes med att en nor-

malt funtad människa hade lägrat en annan med mindre förstånds -

förmågor (avita) eller minderårig (övermaga) och förtjänade dubbelt

straff.tie ”[Ä]n svårare [var] deras brott, som lägrar de kvinnor, vilka dem

är anförtrodda, att anföra och vägleda till Gudsfruktan, dygd och ära”,

t.ex. en ung ogift kvinna som lägrades av sin förmyndare.tir Sådana män

var värda ett svårare straff för att de ”missbrukat sin myndighet och för-

mått en underordad att bryta mot lagen”.tit

Lagen var svår att omsätta i praktiken. Maktmissbruket blev förhand-

lingsbart för att ansvaret enligt rättslitteraturen skulle fördelas ”efter

[kvinnans] ålder och stånd, samt [mannens] liv och arghet härvid”.tiy

Hus bondens och pigans brottslighet skulle vägas i relation till varandra,

varför tankegången i rättspraktiken omsattes endast då det handlade om

ovanligt unga barnamörderskor, såsom 15-åriga underofficersdottern Lisa
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587 Nr 21. Samma tankegång omfattades även för en 16 årig bondedotter som hade tvingats
att dölja och föda ensam av sin mor. Se nr 112 och kap. 5.5.2. där fallet refereras närmare.

588 Nr 5, 224.  Andra galna barnamörderskor, där lägersmålet inte gick att utreda, trots att
domaren omsorgsfullt försökte få saken utredd för att kunna följa denna rättsprincip: nr
3, 66.

589 Nehrman 1756, kap III: § 16, s. 48.
590 Calonius 1836, s. 102–107. Hassan Jansson har dock funnit att det fanns en förståelse för

döttrarnas svåra situation i blodskammål och att flera döttrar därför frikändes. Sådant
förekom däremot sällan när husbönder våldtog sin piga. Hassan Jansson 2002, s. 99–100.  

Gabrielsdotter Orrea. Hennes straff lindrades av att ogifta husbonden

Gröön, en äldre handelsman, togs för sin ålders skull som huvudsaklig

baneman. Han hade i Fredrikshamn år 1741 både förlett sin piga till sam-

lag och uppmanat henne att dräpa deras oäkta barn.tiu Detsamma gällde

några barnamörderskor som ansågs otillräkneliga.tii Sådana fall var ändå

undantagen som bekräftade regeln att en fullvuxen tjänstepiga som blev

barnamörderska inte sågs som ett offer för sin husbondes maktmissbruk.

Orsaken till detta låg i att maktmissbruk och motstånd mot detta inte

gick att hålla isär vid skuldvärderingen. Istället följdes principen att varje

gudfruktig individ bar ansvar för att inte lyda ogudaktiga råd att begå

brott.tio

Detta framgår tydligt ur Mathias Calonius resonemang om skuldfrå-

gan i ett incestfall mellan en far och hans dotter år 1796. Fadern hade gjort

sig skyldig till missbruk av sin faderliga myndighet mot sin dotter och skulle

straffas med 30 par spö, uppenbar kyrkoplikt och fästningsarbete. Dotterns

brottslighet var likvärdig med hans, därför att hon hade ”uraktlåtit att hans

gudlösa försök, efter det för henne möjligt varit, emotstå och värja, [efter-

som hon ägde ett tillräckeligt begrepp om gärningens afskyvärda egen-

skap]”. Dottern skulle i sin tur straffas med femton par ris, uppenbar kyr-

koplikt och två års tukthusarbete samt förbjudas att återvända till hemor-

ten under hot om att straffas med ytterligare sex par ris.top

Den rättsliga synen på överordnat manligt maktmissbruk mot under-
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591 Hassan Jansson 2002, s. 102–106.
592 Nr 21, 79, 209. Det är oklart hur det gick för ogifta husbonden Johan Mellberg i Sjundeå

år 1795: nr 215. 
593 Sambandet mellan husbondens horsbrott och barnamördandet är svårt att vetenskapligt

bevisa. Befintlig kriminalstatistik i Norge 1789–1799 antyder dock att många bar-
namordsbrott begicks i områden med ett högre antal horsbrott. Linthoe Næshagen 1998,
s. 32, 34, 42.

ordnade unga kvinnor var minst sagt kluven. Husbönder fick inte lägra

sina tjänstepigor. Gjorde de det var det pigans eget fel för hon borde ha

kunnat motstå det. De faktorer som skulle beaktas i sådana fall tenderade

också närmast att reproducera ståndssamhällets makthierarkier. Utan

andra vittnens hjälp kunde kvinnans bekännelse på att hon hade utsatts för

sin husbondes tyranni inte tas på allvar. Detsamma var fallet i våldtäkts-

mål.toq

Kvinnor som åtalades för barnamordsbrott stod som regel helt ensam-

ma inför rätta. Något stöd för påståendet att husbonden hade tvingat

kvinnan till att begå mordet eller att han var självaste barnamördaren fanns

inte att få, av orsaker som berörs närmare framöver. Rätten utnyttjade inte

heller möjligheten att skärpa husbondens straff för att han hade lägrat

tjäns tepigan som blev barnamörderska. Endast tre ogifta husbönder fälldes

till ett dylikt skärpt straff för lägersmål. I samtliga fall var detta straff ett

ersättningsstraff för att husbondens delaktighet i själva mordet inte gick att

bevisa, trots misstankar om att han var den egentliga mördaren.tow

Bakom dessa domar skymtar ett rättsligt särintresse med kriminalpo -

litiska övertoner. Barnamordsbrott där husbonden var inblandad var

näm ligen sällsynta vid de finska domstolarna. Rätten stod ofta tandlös

in för äldre gifta hegemoniska husbönders brottslighet. De unga ogifta

hus bönderna och några gifta inhysingar var däremot lättare att komma

åt och de fick tjäna som avskräckande exempel för att disciplinera alla

husbönder att undvika lägersmål och barnamordsbrott med tjänstepigor.

De gifta överordnade lägrarna gick däremot helt fria från dubbelt straff

för horandet.toe
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594 Ulbricht 1990, s. 76–78; Habermas 1999, s. 19–20; Beattie 1986, s. 113–125; Nielsen
1982, s 102–109; Bergenlöv 2004, s. 276–290.    

595 K. Maj:ts  utslag 4.7.1749. JR:s registratur 1749, senare delen, f. 7v– 9v.
596 Anners 1965, s. 212.

Det är inte så konstigt att relation mellan pigan och husbonden

bekymrade rikets lagstiftare vid beredningen av barnamordsbrottets kri-

minalpolitik under 1700-talet, trots att fattiga unga ogifta män från tjän-

stefolksskiktet dominerade bland lägrarna i hela riket och över Europa.tor

Dessa män ansågs oftare än andra män vara delaktiga, men blev helt

ostraffade och var som nämnt grogrunden till delaktighetsplakatet från

1750.tot Problemen kvarstod även efter att plakatet gavs offentlighet.

Under beredningen av ändringarna i den nya barnamordslagen från

1779 kopplade också Gustav III barnamordsbrotten explicit till samlag

mellan en ogift ung piga och en gift man. I sitt brev till lagkommissionen

den 14 april 1777 anförde han att ”denna svåra synd tillika med hordoms -

lasten tilltager, då det så uti Guds som Sveriges lag å sådana mord stad-

gade dödsstraff icke kan avhålla ifrån så grufvelig gärnings utöfvande”.

Samma koppling mellan hor och barnamördande kommer fram i lag-

kommissionens bekymmer över att avskaffandet av dödsstraffet för hor

bara skulle bli ”hordomslastens tillväxt och leda till högst betänkliga svå-

rare följder” d.v.s. barnamordsbrott.toy

Möjligheterna att studera den överordnade lägrarens delaktighet är

särskilt begränsade.  Källorna för läsaren lätt bakom ljuset eftersom makt -

missbruket var så svårt att hantera av domstolen. Husbönderna blev dock

av kriminalpolitiska skäl föremål för den starkaste formella kontrollen av

alla lägrare i 1700-talets Finland. Detta innebar att rätten ibland var frus-

trerad över begränsningarna att straffa dessa huvudskyldiga män, vilket

har lämnat spår i källorna och avstraffandet. Del aktig heten kan också

läsas mellan raderna med stöd av barnamörderskans bekännelse. Det går

således att bedöma hur vanlig de gifta respektive ogifta lägrarnas delak-

tighet i själva mordet kan ha varit. 
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597 Nehrman 1759, § 22, s. 81. 
598 Pylkkänen 2006, s. 84.
599 Se närmare om barnamörderskans yttersta bekännelse och dess betydelse för lägraren i

kap 3.5.
600 Nehrman 1759, § 15, s. 79.

Husbondeväldet – skyddsmur mot åtal

Den åtalade barnamörderskan kunde lägga grunden för en ”skälig miss-

tanke ”om att lägraren hade varit delaktig. Förutsättningen var att hon

genast angav honom. Domaren skulle dock enligt rättlitteraturen förhål-

la sig skeptiskt till detta angiveri. Barnamörderskan kunde nämligen vara

hämndgirig eller ha andra motiv till att försöka föra domstolen på villo-

spår. Angiveriet måste därför styrkas med understödande vittnesmål. Do -

maren vägde därefter resultatet av denna utredning mot lägrarens rykte,

stånd och status.tou Utfallet av den värderingen ledde till att åtalet kom

att styras av det skydd som omgav husbönder på grund av lagstiftning

och av sociala skäl för att han var hushållets ledare, ett s.k. ståndstatus-

skydd. Det lade i sin tur grunden för en rättvisa som beaktade makt och

status d.v.s. en s.k. statusrättvisa.toi Därutöver vägde domaren bevisen

mot barnamörderskans brottslighet och möjligheten att straffa delaktig-

heten utan att den huvudsakliga rättssaken blev undergrävd. Visade sig

en delaktighetsutredning mot lägraren undergräva vittnesmålen mot

barnamörderskan vidtogs den inte i detta skede. Utredningen lämnades

tills barnamörderskans yttersta bekännelse hade inhämtats vid stup-

stocken.too

Ett gravt indicium på att lägraren hade något att dölja var att vittnen

kunde intyga att han hade befunnit sig nära brottsplatsen vid gärnings-

tidpunkten. Om mannen nekade men inte kunde bevisa varför han hade

befunnit sig där hölls han för misstänkt. Domaren måste dock ta fram

materiella bevis på detta för att kunna väcka åtalet, t.ex. att mannen hade

lämnat efter sig något på gärningsplatsen.ypp Domstolen följde till punkt

och pricka denna rättsprocess mot lägrarna, men lägrarens position i hus-
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601 Nr 21, 46, 79. Jfr om våldtäkter. Hassan Jansson 2002, s. 95–99.
602 Dödsdomar; nr 6, 46, 56, 99; Fängelse på vatten och bröd: nr 21 och 79; Spö och fäst-

ningsarbete: nr 73.
603 Bilagd tabell 6: Delaktiga efter relation till barnamörderskan 1723–1801. Nr 3, 72, 98,

209, 256.  
604 I endast ett fall krävdes ett alibi av lägraren. Nr 230. Urtima koncepttingsprotokoll i

Vånå och Janackala 10.1.1800. Cc2, f. 30v–31: ”inte kunnat uppgiva någon sannolik
orsak, eller i övrigt [därom] vidare förklara”.

605 Nr 15, 39, 57, 61, 80, 81, 86, 89, 91, 93, 120, 224, 225, 230 och 254.   

hållet skapade olika möjligheter för en husbonde och en dräng att undvi-

ka åtal. 

Husbönderna kunde lätt skaffa sig förevändningar. Deras makt och

myndighet att styra hushållsmedlemmars arbete skapade också tillfällen

att begå barnamordsbrottet och sopa undan spåren efteråt.ypq Hus bonde -

väldet skyddade dem helt enkelt från angiveri, förtal och slutligen åtal för

delaktighet. Av denna anledning straffades endast åtta husbönder för del-

aktighet under undersökningsperioden. En frikändes. Långt flera verkar

ha varit delaktiga, av vilka åtminstone tre husbönder hade gjort sig skyl-

diga till en brottslighet som kan studeras närmare. Detta trots att de inte

åtalades för sin brottslighet. Av de straffade husbönderna fälldes fyra till

dödsstraffet och två till maximalt kroppsstraff i form av 28–30 dagars

fängelse på vatten och bröd. En straffades med spö och fästningsarbete

för att lägersmålet dessutom hade skett med en nära släkting i blod-

skam.ypw Resten frikändes, straffades med böter eller fälldes till korta

fängelsestraff på vatten och bröd.ype

Tröskeln att ange ogifta underordnade män, såsom drängar och inhy-

singar, var betydligt lägre då de vanligen saknade ett trovärdigt och av

vittnen bekräftat alibi.ypr Trots detta åtalades endast arton unga maktlö-

sa män för delaktighet.ypt Eftersom fattiga underordnade män utgjorde

två tredjedelar av barnamörderskornas lägrare och var lättast att åtala,

var de förmodligen sällan delaktiga i något mer än döljandet av lägers-

målet och av själva gärningen när den hade begåtts av barnamörderskan.
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606 Bilagd tabell 6: Delaktiga efter relation till barnamörderskan 1723–1801; Tabell III.
Barnamörderskornas lägrare 1702–1807.

607 Nr 230. KP i Vånå och Janackala 10.1.1800; Cc 2, f. 22v–24.
608 Nr 230. HD protokoll 24.7.1800. RP i justitieärenden 1800, senare delen, f. 335–336.

De var skyldiga till lindrigare grader av delaktighet, vilket som nämnt

inte beivrades i finska barnamordsbrott förutom i undantagsfall. Endast

en fattig ogift lägrare fälldes till 40 par spö. De andra frikändes i brist på

bevis eller straffades lindrigt med böter eller korta fängelsestraff på

vatten och bröd för döljandet av brottet.ypy

Drängen Gustav Mattsson hör till de få unga fattiga lägrare som genast blev
föremål för en delaktighetsutredning. Han ställdes också till svars under
samma rättegång som barnamörderskan, vilket var ovanligt. Orsaken till detta
var att pigan Ulrika Mattsdotter genast utpekade honom som huvudskyldig.
Gustav hade övertalat henne ”att på förehållan, enträget bestrida sig vara rådd
[…], och lofvat bringa hennes foster om lifvet antingen före eller efter föds-
len”. Ulricas bekännelse blev inte avfärdad som hämnd eller rättegångsförhal-
ning, eftersom även traktens bönder vittnade mot drängen. De ungas förtro-
lighet hade varit så uppenbar för dem alla att de uppmanade de för brottet
misstänkta ungdomarnas husbonde att konfrontera Gustav om han hade gjort
Ulrika med barn. Men Gustav hade nekat. Därefter hade bönderna och deras
hustrur kollektivt hållit ögonen på drängen. De kunde därför genast tala ut
mot honom under barnamörderskans rättegång.ypu

Det vidlyftiga angiveriet mot en ogift lägrare var oerhört sällsynt, men

räckte inte i detta fall för straff. 

Gustav nekade att det var han som ströp barnet. Domstolen kunde inte döma
honom utan att han medgivit brottet och lindrade istället Ulrikas lagenliga
dödsstraff (leuteration). Hon hade ”handlös blifvit lämnad i ett och samma
boningsrum med Gustaf, isynnerhet av honom hafver blifvit steg för steg ledd
och drifven till verkställande af detta brott”.ypi Delaktighetsbrottet ansågs allt-
så helt bevisat trots att det i praktiken inte gick att straffa den ogifta lägraren. 
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609 Detta har studerats runt lägersmålen. Aalto 1996, s 82–86 (1600-talet); Pohjola-Vilkuna
1995a, s. 104–109 (1800-talet); Telste 1993, kapitel 8 (1600-talet); Lövkrona 1999,
s.150–153 (1700-talet); Frykman 1993, s. 192–195 (1800-talet). 

610 Jfr Ylikangas 2000, s. 224; Lövkrona 1999, s. 126, 129.
611 Tabell III: Barnamörderskornas lägrare 1728–1807. Om orsakerna till barnamörderskans

tigande se kap. 3.5.

Vilka husbönder kunde då ställas inför rätta med så hög tröskel för åtal

och straff? Dessa män var som nämnt mål för den huvudsakliga offentli-

ga kontrollen av lägrare som själva tog livet av barnet. I praktiken var det

tillfälligheter som avgjorde om husbonden blev ställd inför rätta.

Skyhöga böter för horsbrottet kunde sätta hustru, barn och tjänstefolk

på bar backe och var en stor orsak till att horandet tystades ned. Skam -

mens ljus kastades också över hustrun som kunde misstänkas för att miss-

köta sina äktenskapliga plikter i sängkammaren. Intresse gemen skapen

fick hela husfolket att medverka i döljandet av husbondens hor och föran-

ledde det år 1750 utfärdade delaktighetsplakatet. Det är inte så konstigt

att det intill en viss gräns blev förlåtligt att husbönder hoppade över ska-

klarna, även om det inte var accepterat. Förhållandet fick dock inte bli

bevisbart genom tillkomsten av oäkta barn. Husbönder var därför benäg-

na att muta kvinnan de gjort med oäkta barn till tystnad. Det hände också

att husbonden försökte få en annan man att ta på sig faderskapet.ypo

De blivande barnamörderskorna som hade lägrats av sin husbonde

utsattes förmodligen som regel för olika former av tvång och förespeg-

lingar. T.ex. Heikki Ylikangas anser att dessa män krasst utnyttjade sin

maktposition och avhöll pigan från att prata bredvid mun. Detta var

inbyggt i det patriarkala hushållets logik.yqp Barnamörderskan teg dock

om saken under sin rättegång av rädsla för följderna av att dra in hus-

bonden i brottet. Det är därför inte så konstigt att de agrara husbönderna

var så få bland de namngivna lägrarna. Deras delaktighet går inte att stu-

dera närmare på grund av brist på källmaterial förutom i exceptionella

fall där husbonden av en slump stod till svars för sitt agerande.yqq

– 186 –



612 Nr 56. JR:s utslagshandlingar 22.4.1762, nr 21. Jfr nr 3, 46, 99. Dessa rättsfall skedde i en
kontext av dubbelt hor, som hade betydelse för åtalet och behandlas närmare i kap. 3.5.5.

613 Angiveriet av barnamörderskor studeras i huvudsak i kap. 6. Agrar ambivalens inför bar-
namördande?

614 Nr 89. HO:s utslag 15.10.1770. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 97, f. 534–539v. Jfr
nr 32, 84, 174. 

Tillfälligheter och ovanligt rigorös sedlighetskontroll uppdagade t.ex. soldat-
hustrun pigan Chatarina Johansdotters och hennes gifta husbonde landbon-
den Matts Henrikssons förehavanden i Lillkyro år 1762. På Chatarinas mors
begäran korresponderade prästerskapet i Korsholm och Lillkyro om Chata -
rinas sedlighet, vilket tvingade prästen till det knepiga uppdraget att ”ha där-
över tillsyn, att Chatarina, vilken modern hade hört vara rådd, ej måtte få
dölja sitt tillstånd”. Brevet kom dessvärre tretton dagar för sent. Liket låg
redan nedgrävt i skogen ca en halv kilometer från gården och på en halv
meters djup och hade aldrig hittats av ett gårdsfolk som var ute efter det ulti-
mata beviset. Men kaplanens utredning fick till stånd en snöbollseffekt. Bar -
na mörderskan erkände allting, senare också den barnamördande husbonden.
De fick båda sona brottet med sitt eget liv.yqw

För andra husbönder var grundförutsättningen för åtalet att liket av en

händelse hittats. Då kunde husfolket samla sig till att gemensamt ange

också husbonden.yqe

På detta sätt kom t.ex. den gifta husbonden välborne sergeant Hans Henrik
Brummer och hans tjänstepiga att hamna inför rätta. De misstänktes för bar-
namord redan år 1764, men drogs inför rätta först när liket efter det andra
mördade barnet uppdagades fyra år senare. Vittnen skrädde då inte på orden
om husbondens brottslighet. Han hade redan en gång tidigare skaffat undan
sitt och pigans oäkta barn och hade då setts gå med en näverkont från boden
där pigan misstänktes för att ha fött hans oäkta barn. Utan lik hade ändå ingen
vågat anmäla detta till länsmannen. Först ett lik gjorde det möjligt för omgiv-
ningen att agera.yqr

Ett funnet barnlik riktade alltid misstankarna mot alla fullvuxna män i

hushållet, där den homosociala maktordningen hade stor betydelse för
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vad fyndet ledde till. En lägrare med låg position i manshierarkin var

sårbarast, men av allt att döma sällan själva mördaren. Husbonden där-

emot kunde kräva tystnad av omgivningen, även om han hade svårt att

göra något åt skvaller. Husbönder var också skyddade av att domaren

förväntades beakta mannens stånd, position och rykte i sin bedömning

av maktmissbruket och gärningen. Till stöd för detta hade han tings-

nämndens utlåtande om de involverade. Överordnade husbönder, gifta

och ogifta, kunde ändå vara skyldiga till mer än bara döljandet av sitt

eget horsbrott och barnamörderskans brottslighet. De var bara svårast

att ställa till svars. I påföljande avsnitt exemplifieras den form av delak-

tighet husbonden i värsta fall gjorde sig skyldig till. Därefter studeras

vad husbondens maktposition betydde för avstraffandet samt sist men

inte minst hur rättvis själva rättsprocessen för mordet på det späda bar-

net var. 

Husbonden Belitz och hans gelikar
Ogifta tjänstepigan Margareta Eriksdotter var dotter till en avskedad

dragon. Hon dömdes 1765 till döden på hösttinget i Sääksmäki i Tavast -

land efter fulla bevis på att hon hade dolt sin graviditet, fött en levande

son i ensamhet och strypt honom. Liket hade hon slutligen gömt undan

i sin pigkista. Först i sin yttersta bekännelse inför bilan och bålet skil-

drade Margareta hur långt husbonden i verkligheten hade gått. Åbo hov-

rätt fastställde ändå hennes dödsdom och lät avstraffandet genast ske.

Detta trots att dödsstraffet lagenligt kunde ha uppskjutits för inkvisito-

riskt förhör med husbonden. Margareta avrättades en dryg vecka innan

husbondens brottslighet undersöktes på tinget.yqt

Margareta Eriksdotters bekännelse är unik eftersom de flesta av bar-
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616 Andrahandskällor är följebreven till dem och hänvisningarna till dessa under rättegån-
garna om delaktighet, som dessvärre var präglade av både prästers och häradsskrivares
tolkningar än den yttersta bekännelsen bevisvärde emot lägraren.

617 Utstruken del av texten i KP protokollet här markerad med (- xxx -). 

namörderskornas bekännelser vid stupstocken gick upp i rök i branden

som förstörde Åbo hovrätts arkiv.yqy Margaretas bekännelse återgavs

muntligt av prästerskapet på tinget i Sääksmäki och skrevs i sin helhet in

i konceptprotokollet under rättegången mot den ogifta husbonden på

Vähäanttila hemman i Huittula by, en kavallerivolontär vid namn Jacob

Johan Belitz som fyra gånger hade åtalats för lönskaläge men bara en

gång blivit straffad. Barnamörderskan bekände att hon blivit piga hos

Belitz vid mickelsmässan hösten 1763. Husbonden var en till åren kom-

men ungkarl och övertalade genast den 20-åriga formellt trolovade Mar -

ga reta till samlag. Han mutade henne med en guldkedja och några ring-

ar. Margareta påstod sig ha tvekat in i det sista men föll till slut till föga.

De inledde ett sexuellt förhållande under Belitz förespegling att de skul-

le gifta sig om Margareta blev gravid. Samlagen pågick i över två års tid.

I tron att Belitz skulle infria löftet bröt Margareta småningom sin tro-

lovning med en bondeson, förmodligen med sina föräldrars godkän-

nande. Vid midsommaren 1765 slutade Margareta menstruera. Belitz

fick genast veta om saken då han hade frågat henne: 

”om hon (-men-)yqu ämnade fostret låta lefwa eller och döda det? eller som
orden på finska lyda: meinatkos sitä (-et-) elättä taika kuoletta? och widare frågat
huru (-Margeta wille-) det i anseende (-til Mar-) därtill skulle blifwa med
Margeta sielf, Hwartill hon skall swarat: at jag blir såsom andra lägrade qwinnor
och föder fostret wid lif, hwarpå han skall sig utlåtit: menar du at jag på min ålder-
dom will bli fader til dit barn eller (- med dig-) löpa til tings för den skull; det blir icke
af, och derföre bedt Margeta undanskaffa fostret, samt hålla sitt tillstånd för-
tegat för alla mennieskior. (-I anm-) I anlednom såwäl och som Belitz (-äfe-)
äfwen efteråt altid yrkat derpå at fostret skulle mördas; och förbudit Margeta
at yppa sig för någon, samt hotat at bryta nacken af henne, om hon skulle
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618 KP i Sääksmäki 12.4.1766; 127a, f. 163v–164.
619 Detta avsnitt är överstruket i protokollet. A.a., 164v. 
620 KP i Sääksmäki 12.4.1766; 127a, f. 164v; KP i Sääksmäki 9.12 1765; 41, f. 498–499.

uptäcka sitt tilstånd, hwarken för föräldrar eller andra, så skall Margeta
Eriksdotter icke eller wågat det giöra, utom hålla det fördolt.”yqi

Efter detta blev Belitz enligt Margaretas yttersta bekännelse ”tvär och

kallsinnig” mot henne. Han förebrådde henne ofta för ” at andra än han

wore barnafader”. Däremellan hade han samlag med henne, men miss-

handlade henne varje gång han blev uppretad på henne och tog även till-

baka löftesgåvorna han trugat henne med. Belitz förbjöd dessutom

Margareta att äta ”torrmat och wägrat henne, at äta sked (-lik-) mat” så

hon inte ” måtte blifwa känder af sin tioklek”. Vice pastor Arvid Favorin

och sockenadjunkten Thomas Thoréen berättare vidare att 

”Margeta skall wäl ibland wist någon afsky för at mörda fostret, men Belitz,
skall (-ofta-) tilstyrkt henne därtill, och (-lofwa-) hotat henne swårt, ifall hon
skulle uptäcka sitt tilstånd, med hwillka hotelser henne ofta ansat.”yqo

På kvällen den 4 oktober 1765 misshandlade husbonden Margareta igen.

Då fick hon nog och flyttade hem till sina föräldrar på ett torp som låg

under Belitz hemman. Men förhållandet till husbonden gick inte att

bryta. Belitz, ”med hvilken hon påstod sig lefvat som ächta folk” rådde

henne ”att göra en lönngång över Anttila hemmans gärds hägnad” så att

hon i hemlighet kunde besöka honom nattetid också efter att hon avslu-

tat sin tjänst hos honom i oktober 1765.ywp

Margareta befann sig hos sina föräldrar när förlossningen började

den 4 december 1765 och hade då kunnat be dem om hjälp. Det gjorde

hon inte. Av rädsla för att bli upptäckt av en nyfiken grannhustru gick

hon tillbaka till Belitz. Väl inkommen i stugan hos honom satte hon sig

tyst på bänken vid dörren och satt ännu där när hennes mor dök upp: 
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Modern: ”säg nu min doter, huru det är fatt med dig, om du är så beskaffad,
såsom [grannhustrun] Brita Matsdotter sagt?” 
Margareta: ”det icke war sanning, mina plågor icke härröra af födslowånda. 
Belitz: (sakta viskande till Margareta) ”hvad giör denne här? [Be henne gå
hem].”ywq

Modern gick därefter hem i outrättat ärende. Då utväxlade Margareta

och Belitz några ord om att barnet tydligen var på väg. Margareta födde

kort därefter med Belitz hjälp ett levande fullt utvecklat gossebarn. Hon

försökte först själv strypa barnet, men vågade inte trycka till tillräckligt

hårt. Bedrövad gick hon ut ur kammaren för att söka värme vid spisen i

den kalla decemberförmiddagen och lämnade barnet i Belitz våld. 

Vad han sedan gjorde visste inte Margareta, bara att han en kort

stund därefter kom in i stugan där han lade sig på bänken och gömde sitt

huvud i sina händer medan han mumlade ”woi nu har jag förkäänt döden!”.

Barnet låg dött på en kista i kammaren. Också spåren efter förlossning-

en var undanstädade. Belitz lade liket i sin skriftlåda och bar ut lådan i

boden. Margareta gick därefter hem till sina föräldrar och berättade att

förlossningen var överstånden och att barnet blivit mördat av Belitz.yww

Modern återvände genast till Vähäanttila tillsammans med Margareta

och frågade barskt av Belitz ”hwad är här giort” och fick till svar ”här är

nu så giort at dööden förestår oss”.ywe Dagen efter mordet flyttade Margareta

fostret från boden till sin pigkista för att det inte skulle skadas av råttor

och ohyra. Detta blev det bevis som bekräftade att hon hade haft uppsåt

att dräpa barnet och fällde henne till dödsstraffet. 

Belitz grubblade för sin del på olika sätt att undvika straff och

menade att ”nog skulle jag edeligen wärja mig, som jag dermed slippa; men jag

wet eij huru det will gå”. Det första lägersmålsbrottet hade han undkommit

med tolv bofasta mäns stöd, men i de andra fallen hade han ensam fått

kämpa för att bli frikänd. Han övervägde också att rymma och ”i det
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afseende sielf lappat sine stöflar och kläder samt slädredskap, men han

har likwäl icke fört sig åstad”. Obeslutsamheten pågick tills kommissarie

Ingman tio dagar efter mordet kom för att gripa Margareta.ywr Då hade

Belitz ”i häpen- och hastighet bedt Commissarien så begå, at han kunde

få henne ächta” något som han fick förklara under sin egen rättegång och

då ihärdigt nekade.ywt

Margaretas bekännelse var ytterst graverande för hennes före detta

husbonde, men dessvärre samtidigt alltför skuldbefriande när det gällde

hennes föräldrar. Hon hade redan under sin egen rättegång förmanats av

domaren för det och ”at icke för hat eller afund bekänna annat än sanningen,

och at icke eller för vänskap eller kärlek till någon förtaga någons fel”.ywy Präs -

terna bedömde ändå att ”Margeta Eriksdotters bekännelse, icke kan mis-

tänkas för orichtig, isynnerhet som hon wäl beredd gått til döden, efter

menniskeligit utseende”.ywu Bekännelsen ledde till att Belitz häktades och

fördes till slottshäktet i Tavastehus där han fick sitta drygt tre månader

och släpptes fri först efter avtjänat straff.ywi

Domaren riktade sig in på att straffa försummelsen att uppdaga brot-

tet, medan själva mordet förblev den redan avrättade barnamörderskans

skuld och ansvar. Belitz försvarade sig i rätten genom att försöka överfö-

ra hela ansvaret för döljandet av brottet på Margaretas föräldrar, som han

menade ”derom nogsamt kundskap haft”, medan han själv påstod sig ha

fått kunskap om mordet först av byalaget.ywoNekandet gjorde att det inte

gick att fälla honom för anstiftande till barnamordsbrottet eller själva

mordet. Underrätten dömde Belitz för försummelsen att ”såsom hus-

bonde och lägrare varit närmast skyldig, at förekomma, det hon varken i
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enslighet kunnat få föda och sitt onda uppsåt utöva” till en månads fäng-

else på vatten och bröd och att utstå en söndags offentlig kyrkplikt.yep

Hovrätten ändrade grunderna för domen, men fastställde själva

straf fet. Belitz hade varit delaktig i barnamörderskans brott, men kunde

inte fällas till att ha ”styrkt henne till barnamordets förövande och i själ-

va verket med henne deltagit”. Han kunde bara straffas för det han er -

kände och det var ”att han haft hennes tillstånd bekant” och att han ”bli-

vit av henne därom underrättad; men allt sådant dock inte upptäckt,

utan sökt det dölja”.yeq Vilket straff Belitz slutligen fälldes till spelade i

slutändan ingen för rättvisan. Margaretas aska låg redan strödd över

ovigd jord eftersom hon enligt barnamordslagen var den huvudsakliga

mördaren. Den barnamördande husbonden hade inget annat att befara

än en skamlig svältkur i kronans häkte. 

Kavallerivolontären Belitz var ogift men reagerade som det verkar

med panik då lägersmålet fick konsekvenser. Hans reaktion blir begrip-

lig först när flera omständigheter beaktas. För det första var det ovanligt

med oäkta barn i Huittula by. Mellan åren 1752 och 1767 föddes enligt

kyrkböckerna bara fem utomäktenskapliga barn inklusive Margaretas.

Sannolikheten att Belitz skulle bli dömd till äktenskap med Margareta

var överhängande. Detta grusade hans ambition att höja sitt eget anse-

ende. Farfadern Karl Belitz hade varit en betrodd nämndeman i socknen

och innehavare till den ansedda gården Saari. Även om släkten Belitz

genomlevt en nedåtgående ståndscirkulation efter stora ofreden fanns

minnen av släktens storhetstid kvar. Detta präglade hur Belitz uppfattade

situationen med pigan som han lurat till samlag under äktenskapslöfte

och barnet han inte ville ha.yew Ett äktenskap med en fattig torpardotter

passade inte i mannens självbild eller ambitioner. I bakgrunden spökade
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även de lägersmålsbrott han inte hade kunnat dömas för tidigare. Belitz

plan var att gifta upp sig i ståndshierarkin inte ned. Fyra år senare ingick

han äktenskap med mamsell Eva Speitz som födde honom en dotter fem

år efter att han hade mördat sin oäkta son.yee

Detta motiv till gärningen efterfrågades aldrig av domaren under rät-

tegången. Det var så självklart att Belitz som husbonde dolde sitt lägers-

målsbrott för att skydda sin heder att det inte behövde sägas eller gjorde

honom speciellt misstänkt för mord. Först när barnamörderskan tog bla-

det ur munnen då hon skulle avrättas blev domaren intresserad av hans

andel i brottet. Där heder och skam drev Belitz till mordet hade Marga -

reta ett helt annat motiv än det för barnamörderskor i barnamordslagen

påstådda motivet att en ogift kvinna skaffade undan beviset på sitt

lägersmål för att undvika offentlig skam och vanära. Hon ville mer än

gärna ha Belitz till make och hade gärna haft barnet kvar för att med den

lilla sonens och föräldrarnas hjälp tvinga mannen att fullborda äktenska-

pet. Detta är den enda rimliga förklaringen till att Margareta inte satte

sig upp mot den misshandel hon utsattes för utan födde barnet hos sin

lägrare. En annan rimlig förklaring är att föräldrarna var införstådda

med äktenskapshandeln mellan dottern och Belitz på vars torp också de

höll till. De såg gärna sin framtid tryggad genom dotterns giftermål med

husbonden och befordrade saken så gott de kunde. Detta stod dem dyrt

i form av straff för försummelse att hindra brottet.yer

Den lägersmålskontext som lättast gjorde ogifta pigor till barnamör-

derskor var en relation med husbonden. Detta oavsett om han var gift

eller ogift. Mot honom stod kvinnan, och som i fallet med Margareta

också föräldrarna, maktlös. Hon kunde till och med dömas till döden för

det mord han begick. Husbonden fälldes däremot sällan till annat straff

för delaktighet än försummelsen att hindra brottet i sitt hus. Även hus-
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bönder som inte var det mördade barnets far blev straffade för det. De

straffades dock i mindre utsträckning än husmödrarna som i rättssalarna

fick bära det huvudsakliga kontrollansvaret.yet

Den finska sedlighetskontrollen var i praktiken mera könsintegrerad

och kopplad till överordnad manlig hederskonstruktion.yey Finnarna

levde dessutom i en verklighet där maktskillnad mellan elit och folk stän-

digt reproducerades genom språk och kultur. Detta synliggjorde orättvi-

sor på ett handgripligt sätt i vardagen och kan ha gjort människorna

mera känsliga för också andra husbönders än bara lägrande husbönders

maktmissbruk. Försummelsestraff över husbönder blev en följd av detta

och motiverades i relation till manlighet och husbondeskap. Detta på

grund av de rättsliga begränsningarna att rättvist straffa nekande delak-

tiga lägrare. Straffen statuerade då få exempel på icke godtagbart manligt

beteende som gick att fälla över de delaktiga lägrarna i barnamordsbrot-

ten.yeu Varför tog man då inte till tumskruvarna mot dessa män? Att bok-

stavligen göra så var helt tillåtet fram till 1772 då tortyren avskaffades.yei

Lagen gav också som nämnt domaren rätt att med andra medel tvinga

mannen att bekänna sitt brott. 

Barnamörderskans bekännelses bevisvärde
Barnamörderskans dubbla bekännelse d.v.s. att hon erkände ett under sin

rättegång och något annat inför dödsstraffet undergrävde domstolens

möjligheter att straffa mannen. Då lägraren angavs först när dödsstraffet

skulle verkställas fick domstolen en laglig anledning att skjuta upp av -

rättningen för att utreda mannens andel genom ett inkvisitoriskt förhör.
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De skyldiga korsförhördes då samtidigt för att blottlägga lögnerna.

Sådana förhör var ändå sällsynta. Barnamörderskans dödsstraff hann

som regel verkställas, precis som Margaretas, utan att delaktigheten hade

blivit utredd.yeo Skälet till detta låg i överhetens val av kriminalpolitik.

Barnamordsbrott skulle enligt den bekämpas med flitigt fällda döds-

straff. Av samma skäl tillämpades en lagstridig rättspraxis när det gällde

delaktighetsbrottet som innebar att de medskyldiga undslapp inkvisito-

riskt förhör. De delaktiga fick inte heller sin brottslighet prövad av Kung -

lig Majestät vilket delaktighetslagstiftningen förutsatte.yrp Att det var

just kriminalpolitiken som styrde visar en ovanlig inkvisitorisk utredning

av lägrarens delaktighet i barnamordsbrottet som bödeln stod i beråd att

avrätta ogifta hemmaboende bondedottern Cajsa Johansdotter för.

Åbo hovrätt uppsköt Cajsas avrättning för att slottspastorn skulle få hålla ett
inkvisitoriskt förhör med henne och hennes lägrare i Tavastehus slottshäkte.
Så var också gifta soldaten Lindelöfs brottslighet ovanligt allvarlig. Caisa
påstod att han hade tvingat henne att mörda deras två oäkta nyfödda barn
1746 och 1749. Andra vittnen hade redan på tinget gått i godo för att så hade
varit fallet och medgivit att de inte hade angivit de skyldiga eftersom liken
aldrig hittades. Fallet fick hovrätten att ta tillfället i akt. Man gick till grunden
med det tidigare ostraffade barnamordsbrottet som i Laukas hade skadat
lokal samhällets syn på lag, rätt och barnamordsbrott.yrq

Barnamörderskan teg vanligen om husbondens delaktighet så länge det

gick. Brottets sociala omständigheter försvann därmed ur siktet och bar-

namörderskorna framstod inte som särskilt ångerfulla i rättssalen.yrwDen
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rättspraxisen var gynnsam för mannen som ville dölja sin andel och

rädda sitt skinn. Det räddade som regel också vittnen från att behöva av -

slöja obekväm kunskap. Barnamördandet blev istället ett kvinnligt brott

mot liv. Kvinnan hann dessutom tystas för gott innan delaktigheten blev

helt utredd. Åtalen för delaktighet blev få och straffen lindriga. Endast i

de fall där barnamörderskorna ihärdigt nekade och bevisen mot henne

var för otillräckliga för dödsstraff riktades domarens intresse genast mot

andra personers delaktighet eller så remitterade Åbo hovrätt målet till-

baka till tinget för en närmare undersökning. 

Barnamörderskornas tigande i rättssalarna synliggör flera andra

fenomen än bara själva rättsprocessen. Beteendet återspeglar den skam

och skuld barnamörderskorna faktiskt kände för brottet som berördes i

kapitel två eller att brottet hade skett under ett maktmissbruk. Barna -

mörderskan axlade också ett ansvar för mycket mer än bara sin egen

heder och hemlighet. Hon såg det som sin uppgift att skydda hushållets

rykte, husbondfolkets och föräldrarnas sinnesfrid och lägrares hemlighe-

ter. Som underordnade kvinnfolk iscensatte barnamörderskorna en loja-

litet med dem. Det lönade sig också sällan att utmana det patriarkala

samhällets dubbla standard om barnamordsbrott. Det är inte heller

säkert att barnamörderskorna själva förstod att lägrarna hade gjort sig

skyldiga till ett brott då de tvingade dem till tystnad.  Detta sades ju inte

ut i det från predikstolarna offentliggjorda plakatet om barnamord och

delaktighet däri. Det maktmissbruk som hade präglat brottsförloppet

kunde istället ostört fortsätta under rättegången. 

Rädslan för den anstiftande gifta lägraren framgår tydligt i flera barnamords-
brott, men exemplifieras här med hjälp av Valborg Valborgsdotters och gifta
grannhusbonden jägarreserven Petter Wocks brott. Tingsrätten fällde döds-
straffet över en tigande Valborg, men Åbo hovrätt återremitterade saken till
tinget för några vittnens spontana utfästelsers skull. Paret sattes på ett ovan-
ligt inkvisitoriskt förhör. Domaren frågade då Valborg om lägraren hade rått
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643 Nr 224.  KP i Loppis 29.10.1798; Cc:1, 149v–153.
644 Framgår tydligast i nr 79 och 141. Jfr om tvingandet till tystnad i våldtäktsmål. Hassan

Jansson 2002, s. 118.
645 Dylikt sker även i incestfall se Bell 1993, s. 60–71. Jag brukar mig analytiskt av Foucaults

förmoderna juridisk-diskursiva respektive moderna disciplinerande maktutövningsbe-
grepp, som jag menar sammanföll i maktrelationerna mellan husbonden och pigan i bar-
namördandets kontext. Foucault 1990, s. 88–91. Jfr Keskinen 2005, s. 44–53.   

646 Jfr Peltonen om hämndlösa bekännelser inför dödsstraffet under inbördeskriget 1918.
Självmordsmeddelande kan däremot vara fyllda av anklagelser. Peltonen 2003, s. 37–48.

henne att ta livet av barnet, men då ”förblev Walborg förvånad utan att svara
något”. Domaren visade genast ut Wock, väl medveten om att barnamörder-
skan var rädd för honom, och frågade henne vänligt på nytt samt förmanade
henne att hon inte borde tiga om vad lägraren gjort sig skyldig till. Då berät-
tade Valborg att Wock en dag kort före jul hade stämt träff med henne vid ett
uthus för att få ryktet om att hon väntade barn bekräftat eller förkastat. När
hans farhågor besannades hade ”Wock å tumanna hand rådt Walborg at för-
göra sitt foster eller bringa det om lifwet”. Varje gång de råkades manade
mannen henne till tystnad och att barnet måste skaffas undan. Detta var enligt
Valborg drivfjädern till att hon som själv var av oäkta börd och redan hade ett
tre år gammalt oäkta barn tog livet av just detta barn.yre

Något uttryckligt tvingande till tystnad behövde husbönder inte nöd-

vändigtvis tillgripa. Också barnamörderskorna hade ett intresse att tiga.

De ville skydda mindre skyldiga delaktiga i hushållet från att också bli

indragna i brottet av den hämndlystne lägraren. Priset de betalade var att

inte ens lägraren blev straffad.yrr Husbönderna behövde också sällan

bruka våld för att få barnamörderskorna att tiga under och efter brottet.

Det räckte med att först förbjuda och sedan följa upp det förbudet med

påminnelser och disciplinerande hotfulla blickar.yrt

Det påtvingade och ofta helt integrerade lojalitetsbandet med lägrare

och övrigt husfolk bröts först vid stupstocken. Då förklarade barnamör-

derskan ingående hur det hela hade gått till. Hon medgav också att hon

ångrade sina val som hon nu skulle sona.yry Beredelsen till ”en sannfär-

dig bekännelse och rättfärdig ånger” som föranledde dessa bekännelser
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647 Jfr Foucault 1980, 76–81.
648 Liliequist 1988, s. 143–170. Om dödsmeddelandenas mångtydiga budskap. Peltonen

2003, s. 52–53, 60–61.
649 Jfr Bergman 1996, s. 133–134. Beredelseprästerna hade en trekluven roll i förhållande till

överheten, kyrkan och till den dömde. I slutändan måste prästen välja sida.
650 Nr 100. Citat ur beredelseprästerna Gustav Kurenius och Elias Paldanius utlåtande om

barnamörderskan Helena Tolatar. Leppävirta 18.1.1774. Borgå domkapitel, inkomna brev
februari 1774. PTA Eb: 83, f. nr saknas. Jfr Petersen 2001, s. 188–209.

betjänade många syften. Det gällde dels att befästa den lagliga sanning-

en om barnamordsbrottet och att rättvisa faktiskt skipades. Det gällde

också att legitimera dödsstraffet för åskådarna oavsett de rättsliga be -

gräns ningarna att utreda sanningen om vad som hade hänt.yru Bekän -

nelsen tjänade också som den skyldigas botgöring. Enligt den kristna tra-

ditionen fick de skyldiga syndernas förlåtelse genom att de erkände brot-

tet och accepterade dödsstraffet. Den processen löste barnamörderskan

från jordelivets bojor och plågor.yri

Försoningsritualen inför prästerskapet blev befriande för barnamör-

derskan och graverade husbonden. Döljandet av det som dittills inte fått

eller kunnat sägas blev inför evigheten irrelevant och uppgiften besvärlig

för beredelseprästerna som såg brottet i en ny dager.yro Prästerna mötte

mot förmodan en dödsdömd som t.ex. 

”förvissade [dem], om hennes alfvarliga ånger och upriktiga omvändelse, blef
det sedermera för oss et lät göromål at föreställa det henne ådömde och af
henne välförtjänte dödsstraffet, såsom lät, söt och liufligit […] såsom en för
henne salig och glädjerik sak, den hon med största beredvillig- och frimodig-
het gik til mötes.”ytp

Barnamörderskorna beskrev sig inför dödsstraffet som en människa som

hade valt fel i ett sammanhang utan val. De försökte trösta sina närmas-

te och varna andra för att gå i samma fälla. 

När barnamörderskan Kirstin Jacobsdotter avrättades i Loimijoki den 3 april
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651 HisKi. Länger över begravda i Loimjoki församling 3.4.1732.
652 Skillingtryck 1755, 1764, 1778. Bergman 1996, s. 182–183, 188–190. 
653 Inger 1994, s. 35, 97–98; Koskivirta 2001, s. 125.
654 Nr 11. HO: s utslag 8.6.1735. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 16, f. 74.

1732 skrev kyrkoherden i längden över begravda: ”hon gick välberedder och
frimodig till döden och höll ett mycket långt tal på bålen till menigheten att
de af henne måtte taga exempel och att Gud inte hade behag att förehålla dem
syndens svårhet och sin rättfärd värdig”.ytq

Dylika avskedstal av barnamörderskor har inte bevarats. Kirstins i kyrk-

boken kort återgivna tal innehöll dock samma teman som förekom också

i skillingtrycken. Talets form och innehåll var styrt av att det fick hållas

endast ifall den brottsliga uppvisade en ”tröstande frimodighet i själva

döden” och inte missbrukade tillfället att klandra andra för att offentligt

lindra sin egen skuld.ytw Den verkliga bekännelsen inför någon enskild

präst vid stupstocken eller på dödsbädden kunde vara en helt annan. 

Den yttersta bekännelsen ansågs vara det närmaste man kunde

komma sanningen. En döende förväntades inte för sin själs salighets

skull ljuga eller hämnas en oskyldig. Som bekännelse inför döden räk-

nades också en bekännelse under förlossningen då t.ex. ogifta mödrar

bekände vem som var far till det oäkta barnet. Sådana bekännelser skul-

le därför tillskrivas ett högt bevisvärde, trots att den gavs utanför dom-

stoleyte Hur farlig var då den sannaste av alla bekännelser för lägraren

som ditintills hållits utom alla misstankar? Åbo hovrätt ansåg att 

barnamörderskan Sofia Simonsdotters bekännelse vid stupstocken inte ”med
någon omständighet graverade [hennes ogifta husbonde Anders Thomasson
och hans mor Lisa Jöransdotter], at hafva därutinnan på något sätt sig delak-
tige gjort” […], därför att ”den är stridande emot Sophia Simonsdotters vid
rannsakningen om dess begångna barnamord, skedde utlåtelser”.ytr

Barnamörderskans yttersta bekännelse kunde paradoxalt nog undergrä-

vas av tigandet under rättegången och var värdelös. Också rättslitteratu-
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655 Nehrman 1759, VI: § 22, s. 81.
656 T.ex. nr 39, 79, 100, 178. Nehrman 1759, X: § 39, s. 177. Inger 1980, s. 118, 197–199. 
657 Nr 61, 78, 88. Andra liknande fall nr 11, 18, 24, 79, 91, 100, 230.
658 Se orsakerna till det närmare i kapitel 7.
659 Borgå domkapitels brevkoncept och missivbok 10.4.1776, Da:13, f. nr saknas: ”[…]

beträffande åter den som föröfvat hor och barnamord och undergådt därföre straff som
svarar emot dödsstraff [d.v.s. 30 par ris, en söndags uppenbar kyrkoplikt och tukthusar-
bete] samt efteråt sin synd frivilligt bekänt och ångrat, så bör den till följe af förenämnde
lagrum [7 cap 4 § i Kyrkolagen] af prästen få aflösning, och icke angifvas eller besväras
med vidare undersökande i samma mål”. 

ren varnade domstolen för det ändrade erkännandet, som mot förmo-

dan kunde vara en hämnd för att dra lägraren i fördärvet eller ett des-

perat försök att skjuta upp dödsstraffet.ytt Det ändrade erkännandet

betecknades som opålitligt och gav bara domstolen en skälig anledning

att förhöra de misstänkta.yty Barnamörderskorna vågade dock ange de

delaktiga läg rar na först när det var för sent. Därför kunde den sannaste

av bekännelser inte fälla karlarna för den delaktighet de hade gjort sig

skyldiga till. Soldathustrun Kerstin Nykätär erkände, när hon skulle

sändas till tukthuset i Stockholm, att hennes lägrare hade tvingat henne

att dölja allting. Ogifta pigan Lisa Staffansdotter Niskanen erkände i

väntan på dödsstraffet att hennes gifta husbonde hade förbjudit henne

att yppa något och misshandlat henne för att framkalla missfall. En lik-

nande historia berättade ogifta pigan Caisa Isaksdotter om sin gifta hus-

bonde.ytu

Det ringa värde barnamörderskornas ändrade erkännande tillskrevs

förklarar praxisen att låta avrätta barnamörderskan innan lägraren ställts

till svars. Cirkelgången osynliggjorde delaktigheten och ledde på sin höjd

till lindriga försummelsestraff för dem som slutligen åtalades. Tvingan -

det vandrade ännu längre in i tystnadens historia efter 1750-talet, då bar-

namörderskans dödsstraff allt oftare började lindras till ris och tukthus-

arbete i Stockholm.yti Från 1770-talet blev det rentav förbjudet för präs-

ter att besvära barnamörderskor som fått dödsstraffet lindrat med ytter-

ligare frågor om brottet och dess kontext.yto
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660 Se straffpraktiken närmare kap. 7.4.1. och 7.5.
661 Bergenlöv 2004, s. 276–290. 
662 Marklund 2004, s. 205–220. 
663 Östman 2001, s. 67–87; Liliequist 2001, s. 88–123; Hassan Jansson 2002, s. 302–309.
664 Ylikangas & Kekkonen 1982, s. 60.

Delaktigheten som enligt delaktighetsplakatet från 1750 allt nog-

grannare skulle undersökas förblev bara en ambition. Barna mörder -

skorna teg som förr av rädsla för sina lägrare och domstolarna fällde sina

domar lika snabbt under hela seklet. Det ändrade erkännandets svaga

bevisvärde och en ny straffpraktik för barnamörderskorna från seklets

mitt skapade en allt tätare tystnad runt lägrarnas delaktighet under

1700-talets senare hälft.yyp Eva Bergenlöv hävdar att de gifta straffade

lägrarna var fler i södra Sverige under tidigt 1700-tal än under sent 1700-

tal.yyq Annan forsk ning uppvisar att horsbrottet samtidigt blev allt vanli-

gare och att det uppfattades som ett allt allvarligare brott.yyw Uppen bar -

ligen gick det allt bättre att dölja den horande husbondens brottslighet

mot seklets slut, vilket förklarar de få gifta delaktighetsstraffade husbön-

derna. Trenden är förenlig med att också parrelaterat våld och sexuellt

våld i hushållet kom att uppfattas som en privat angelägenhet.yye

Barnamördandets rättspraktik reproducerade ståndssamhällets lag-

stiftade dubbla standard och omsatte detsamma i delaktighetsbrottets

straffpraktik. Att det förhöll sig så är helt logiskt. Blotta tanken på att

makthavare skulle kriminalisera och tillämpa en mot deras intressen stri-

dande lag förefaller orimlig.yyr Detta är följaktligen den sista orsaken till

att barnamörderskorna teg om den överordnade mannens delaktighets-

brott. Det tjänade helt enkelt inget till att misstänkliggöra husbonden.

Det var bättre att underordnade sig och förbereda sig för det värsta. I sin

sista bekännelse erkände barnamörderskorna ändå allting och alla lög-

nerna för att få förlåtelse för deras andel i gärningen. 

Barnamörderskan Helena Tolatars yttersta bekännelse utmålade hennes hus-
bonde gifta kaplanen Mathias Landanus och hans ämbetsbröder som den vär-
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665 Nr 100. Beredelseprästerna Kurenius och Paldanius brev 18.1.1774. Borgå domkapitel,
inkomna brev 1.1.– 30.6.1774. PTA, Eb: 83, f. nr saknas; Borgå domkapitels brev till
kaplanen Landanus 5.2.1774. Borgå domkapitels brev- och missivbok 1772–1776, Da: 13,
f. nr saknas.

666 Nr 100. Vasa hovrätts utslag 17.12.1778. Hovrätternas brev till Borgå domkapitel
1769–1783. Ea: 7:4, f. 57–58.

sta sortens rövarband i Kuopio på 1770-talet. På avrättningsmorgonen den 15
januari 1774 besöktes Helena i häktet av sina bröder. Hon uttryckte då glädje
över att slippa leva i sin faders ”ogudaktiga hus”. Det Helena syftade på var en
uppgivenhet inför att inte ens fadern hade vågat föra talan mot dessa makt-
fullkomliga prästmän under dotterns barnamordsrättegång. Kaplanen hade
nämligen tvingat henne att dölja havandeskapet och senare med ämbetsbrö-
dernas hjälp försökt få henne att ljuga om faderskapet och skylla på en annan
man. I bekännelsen angav hon prästmännen för fylleri, horande, tjuveri och
brännvinsbrännande som hela bygden länge haft ”nogsam kundskap” om och
plågats av.yyt Angiveriet fick kuopioborna slutligen att sätta stopp för det i
systemsatta maktmissbruket som också barnamörderskan fallit offer för.
Kaplanen Landanus drogs inför rätta men kunde inte dömas för delaktigheten
i barnamordsbrottet. Han fälldes istället för en lång rad andra brott, medan de
andra prästmännen fick en varning av Borgå domkapitel.yyy

Barnamörderskan hade tillsynes makten att få de överordnade männen

satta på plats, men kunde inte hjälpa sig själv. Det kunde däremot vitt-

nena göra.

Maktpositionen bryts av kollektivt angiveri
Makten att få lägraren straffad låg hos människorna i hushållet och byn,

inte hos den utsatta kvinnan. Husbondeväldet och den rigida sociala hie-

rarkin i hushållet gjorde det ändå svårt att kollektivt motarbeta och beiv-

ra maktmissbruket. Barnamörderskornas liv hängde på om hushållsmed-

lemmarna hade mod nog att utmana husbondeväldet och dra fram san-

ningen i dagsljuset. Detta var allt annat än lätt, särskilt om husbonden

var känd för sitt maktmissbruk.
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667 Jfr Cavallo & Cerutti 1990, s. 88–90. Crawford 1994, s. 96. Telste 1993, s. 167.
668 Lindstedt Cronberg 2005, s. 23–46. Tidtypiskt för sent 1700-tal. Liliequist 2001, s.

88–123. Om äktenskap och ägande. Ågren 2006, s. 23–25.
669 Se närmare om angiveriet i kap. 6.3.
670 Nr 58. HO protokoll 15.10.1763 i JR:s utslagshandlingar 12.1.1764, nr 22. RP i justi-

tieärenden 1.12.1763, f. 830v–838v. K. Maj:ts  utslag 12.1.1764. JR:s registratur 1764,
förra delen, f. 20–22. 

De horande husbönderna, i det föregående en gift präst, blev föremål

för rycktesspridning om deras brottslighet. Skvallret var indirekt och ett

tentativt vapen mot dem. Alla visste, men ingen vågade knysta om saken

till myndigheterna, av rädsla för att ett angiveri skulle drabba dem själ-

va.yyu Liknande mekanism har studerats angående våldsamma äkta män

under 1800-talet. Särskilt manliga vittnen behövde ha klara bevis på hus-

trumisshandeln för att föra saken vidare. I grunden handlade detta om

könsmaktordningen inom äktenskapet, där det som nämnt var hustruns

ansvar att upprätthålla frid och endräkt. Detta ansvar reducerades först

när andra personer blev övertygade om att husagan gick för långt.yyi

Mönstret gäller också i barnamordsbrotten och innebar att barna-

mörderskan fick oväntat stöd för det maktmissbruk hon hade utsatts för.

Särskilt gifta husbönder som inte hade levat efter det normativa husbon-

deidealet drabbades av ett kollektivt och samstämmigt angiveri. Det

behövdes då inte ens ett lik för att driva målet mot dem.yyo Angiveriet

målade upp den person i lokalsamhället som för allas bästa måste bli satt

på plats. T.ex. en kaplanshustru reste från hus till hus på barnamörder-

skan Brita Chatarina von Qvantens mor Gertrud Wargklos gård för att

uppvigla till angiveri mot att löjtnantshustrun dolde att dottern hade

mördat sitt oäkta barn med gaffel och syl.yup

Den gränsöverskridande husbonden var extremt svår att hantera för

både domstolen och lokalsamhället. En hårdsint och våldsam husbonde

bröt mot idealet som förespeglade att en husbonde skulle vara gudfruk-

tig, arbetsam och rättrådig. En husbonde skulle också vara ödmjuk inför

sin maktfullkomlighet i relation till sina underlydande. Han måste vara
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671 Jfr att gifta husbönders horeri i Norge var något byns folk såg mellan fingrarna på trots
att ryktet gick. Telste 1993, s. 166–168. 

672 Fallet kan ha varit uppe vid sockenstämman, vilket inte har undersökts.
673 Nr 78. KP i Ackas 21.8.1765. 127 a, f. 147. 

det för att ett agrart hushåll förutsatte samarbete för att fungera. Gifta

husbonden Matts Mattsson Kakalis förtrytelse på tinget i Ackas över att

han tvingades stå till svars för delaktigheten i sin pigas barnamordsbrott

visar att en husbonde i det agrara samhället kunde uppfatta sin roll som

suverän. 

Kakali ansåg det vara ”hans egen sak, huru han hushållar […] vilket han för-
mente föga böra gifwa anledning till sådan misstanke, som han öfwat
sammanlag med sin tjänstepiga, oaktat hon slik osanning updiktat”. Kakali
stod inför rätta redan under barnamörderskans rättegång. Han hade då hun-
nit avla två oäkta barn med pigan som i fyra års tid varit värdinna på hemma-
net, medan hustrun varit utstängd ”ifrån all styrsel i huset”. Något åtal för
horandet hade inte väckts.yuq Den kränkta hustrun vågade inte ”i fruchtan att
blifwa af mannen illa handterad, allmänt göra Caisas tilstånd”.yuw Hon spred
istället ut ryktet om hur det låg till med värdskapet på gården. Barna mör dan -
det blev droppen som fick bägaren att rinna över. Förtrytelsen över åratal av
kränkande behandling blev bränslet till ett kollektivt angiveri av sällan skådat
mått mot en inblandad gift husbonde. Hustrun och hela byn ville helt tydligt
bli av med den man som de uppfattade som ett rötägg genom att få honom
halshuggen och steglad för delaktighet i barnamordsbrottet.yue

De många vittnesmålen var ändå sällan tillräckligt bevis för domaren.

Om ingen hade sett husbonden handgripligen medverka till brottet och

liket var försvunnet kunde domaren inte ingripa. Brott som skedde inom

hushållets fyra väggar kunde endast bevisas av jävigt underordnat tjän-

stefolk som i princip inte fick bära edlig vittnesbörd mot sin husbonde.

Detsamma gällde en hustrus vittnesmål emot maken, såvida han inte var

misstänkt för ett brott mot liv. I sådana fall hördes husfolket utan ed, vil-

ket innebar ett lägre bevisvärde. Vad en person hört sägas av andra var

inte heller ett nog starkt bevis mot lägraren som kunde skjuta över bevis-
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674 RB 17: §§ 24, 25, 32, 37. Lagen och rättslitteraturen såg däremot brott mot liv mot
överordnade personer som särdeles grova brott och förtjänade kvalificerat dödsstraff.
Nehrman 1759, § 30, s. 209, § 29, s. 66 och § 52, s. 150.

bördan på honom. Bara efter vittnesmål av vittnen som själva hade sett

den brottsliga gärningen ske kunde han fällas till en oavslutad dom på

framtiden eller spärras in på bekännelse på obestämd tid. Lagarna om

brott mot liv förbjöd nämligen vittnesmål som byggde på hörsägen och

rykten.yur Endast i barnamordsmålen saknade de misstänkta kvinnorna

detta skydd mot ryktesspridningens godtycke.

Bevisteorin satte än en gång käppar i hjulet i barnamordsbrottet som

involverade gifta bonden Kakali. Domstolen verkar ändå medvetet ha

drivit rättssaken mot denna allmänt föraktade man, eventuellt för att

trygga tingsfreden och domstolens trovärdighet. Trots detta tvingades

domaren ändå frikänna honom till slut. Misstankarna mot denna hus-

bonde var dock så starka att det fick följder för hur barnamörderskans

brottslighet värderades. Tingsrätten tillämpade lagstridigt den legala

bevisteorin också på hennes brottslighet. Trots att det fanns ”mera än

halfva skiäl emot henne” att hon ljög om barnets fullgångenhetsgrad när

hon påstod sig ha fått missfall lämnades domen på framtiden, tills mera

bevis mot de skyldiga fanns tillhands. 

Åbo hovrätt ändrade barnamörderskans lagstridiga dom och utver-

kade att också husbonden fälldes till ett avskräckande straff inom lagens

gränser. 

Kakalis straffades som huvudsaklig baneman med stöd av de många vittnes-
målen mot honom. Hovrätten fann det nämligen beklagligt att låta en uppen-
bart brottslig och horande husbonde undkomma allt straff. Det förutsatte
dock kreativitet av hovrätten att fälla mannen. Man kom på idén att tolka
Kakalis på tinget visade ”förnöjsamhet” med straffet som ett delerkännande
på delaktigheten. Till delaktighetsbrottet kunde han ändå inte fällas eftersom
han nekat brottet. Han straffades istället som gift husbonde för andra resans
enkla horsbrott och för att det skett med hans ogifta piga. Straffet blev 240
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675 Åbo hovrätt ansåg att han ”även själv derigenom angifvit sig skyldig til saken, att han
efter utslagets afkunnande, ehuru han först velat besfära sig, men sedan förklarat sig
därmed nögd”. HO:s utslag 30.10.1766. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 89, f.
416–416v (citatet), 424–427. KP i Ackas 21.8.1765. 127a, f. 146. KP i Jämsä 21.7.1765.
Utah 0057063, f. 417v.

676 HO:s utslag 18.10.1765. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 89, f. 122-126 (citatet f.
125).

677 MB 15: § 2: Bär någon upsåteliga hugg och slag å sin husbonda, eller matmoder, äntå at
han eller hon ej theraf död liuter; straffes med tretijo tu par spö, tiugu fyra par ris, eller
tiugu fyra dagars fängelse wid watn och bröd. Sker thet af hastigo mode; straffes tå med
arton par spö, fiorton par ris, eller sexton dagars fängelse wid watn och bröd.

daler silvermynt i böter eller 40 par spö, tre slag av paret, och kyrkböter på
fyra daler silvermynt. Straffet var så hårt att de ruinerade antingen hans kropp
eller hushåll.yut Även Caisas straff revs upp. Hon fälldes av hovrätten för
egentligt barnamordsbrott (§ 1 mom. 1), men fick straffet lindrat (leuteration)
för den outredbara delaktighetens skull till 30 par ris och en söndags uppen-
bar kyrkoplikt med varningen att hon ”för slik och all annan vanart sig till
vara taga, så kärt henne är ett svårare straff undvika”.yuy

Det vore lätt att tolka denne mans straff som att maktmissbruket för en

gångs skull blev synliggjort och att barnamörderskan blev sedd som ett

offer. Straffen var också extremt hårda med tanke på att liket saknades,

att lägraren teg och att barnamörderskan påstod att hon fått missfall.

Bar na mörderskans hårda straff kom dock framförallt av att hon också

hade gjort sig skyldig till husmors ofredande när hon med jämna mellan-

rum med hugg och slag tvingade bort denna från hushållsbestyren.

Brottet som var grovt innefattades i straffet för barnamordsbrottet och

förtjänade enligt lagen mellan 16–24 par ris eller mellan 16–20 dagars

fängelse på vatten och bröd.yuu

Sanningen om barnamordsbrottet i Ackas år 1765 förblir dold. Det är

nämligen möjligt att husbonden inte alls var skyldig till den delaktighet

han utpekades för och att han därför var så uppstudsig mot domaren.

Barnamörderskan hade nämligen den här gången ett klart motiv för att

hämnas på sin husbonde. Hennes dagar som värdinna på hemmanet var
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678 Caisas utlåtelse till den nya unga pigan på gården när hon bad om att få husets vagga var
enligt ett vittne: ”du din hora […] har nu fått Kakali Matts hor klädsel och skall bli
värdinna på Kakali”. KP i Ackas 21.8.1765; 127 a, f. 417v.

679 Kongl. May:ts förbud emot Barnamord, och delaktighet däruti 12.7.1750; Modée 1756, s.
2955.

slut. En ung ny piga hade kommit till gården och blivit föremål för hus-

bondens intresse. Kanske lät Caisa med avsikt sin husbonde och lägers-

man grillas i rättssalen för delaktighetsbrottet han var helt oskyldig till.

Kanske undslapp hon på detta sätt dödsstraffet för barnamordsbrottet

hon hade begått helt uppsåtligt och ensam.yui

De sällsynta delaktighetsåtalen mot överordnade lägrare visar fram-

förallt att både lägrade kvinnor och omgivningen hade blivit visa. Det

lönade sig inte att misstänkliggöra en helt vanlig beskedlig husbonde. Ett

kollektivt angiveri var att vänta först när vittnen såg en egenvinning med

angiveriet. Och husböndernas maktmissbruk krävde ett kollektivt angi-

veri för att rasera den skyddsmur som omgav husbondeväldet i lag, rätt

och socialt hänseende. Bara traktens rötägg drabbades av lokalsamhällets

ilska och drogs inför rätta för ett av de gravaste brotten i lagboken och

som kunde sluta med dödsstraff. 

Det finns också en annan orsak till att husböndernas delaktighet säl-

lan ledde till vittnesmål mot dem. Det handlade om att delaktighetspla-

katet från 1750 pålade samma människor som skulle ange sin husbonde

för delaktighet ansvaret att hjälpa ogifta havande kvinnor så att de inte

blev mörderskor. Det kan sägas att möjligheterna att få anstiftande och

tvingande husbönder ställda till svars kringskars av att vittnesmålen mot

dem fick en dubbel betydelse i rättssalen. Om vittnena i hushåll och by

erkände i rätten att de vetat om att husbonden hade haft ihop det med

barnamörderskan, erkände de indirekt sig skyldiga till ”försummad upp-

sikt” eller ”underlåtenhet att uptäcka”. Erkände de i rätten att de vetat

om att ett oäkta barn skulle komma att födas, riskerade de straff för del-

aktighet ”då de ej sökt förekomma missgärningen”.yuo Angiveriet stod
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680 Ylikangas 1976, s. 206–251; Koskivirta 2001, s. 140–151,188–195, 245–253.
681 Se närmare kap. 6.5.
682 Jfr Shapiro 1996, kap.3; Wrightson 1982, s. 2.

och föll på om angivarna ville dölja sina försummelser att hindra brottet.

Försummelserna gav dem goda skäl att vara försiktiga med hur de lade

sina ord om husbonden och pigan. Det hela kunde sluta med att de själ-

va blev straffade för delaktighet. 

Husbönderna behövde av dessa anledningar inte använda sig av

någon vittnesterror i barnamordsbrotten, vilket var vanligt i andra brott

mot liv i 1700-talets finska våldshärdar. Det låg i allas intressen att del-

aktigheten inte undersöktes så noga. Tigandet var i själva verket en

garanti för att ingen annan i hushållet blev ställd till svars. De potentiel-

la vittnena gaddade istället ihop sig med lägraren och fick barnamörder-

skan ensamt fälld och saken ur världen. Detta är förmodligen orsaken till

att Åbo hovrätt inte tummade på bevisföringsreglerna mot lägrarna i

barnamordsbrotten som i andra brott mot liv under senare hälften av

1700-talet. Mord och dråp hotade nämligen bli helt ostraffade om bevis-

teorin inte förbisågs.yip Det var också så lätt att straffa barnamörderskor.

Domar fick fällas utan att ens ett barnlik bekräftade brottet som ett fak-

tum, också i det sena 1700-talet. Dödsstraffet kom dock inte längre i

fråga i sådana fall. Barnamörderskan blev bara bortsänd från trakten till

tukthuset i Stockholm.yiq

Genom barnamörderskans straff kunde rädslor och ångest inför den

dolda brottsligheten kanaliseras, utan att det kinkiga maktmissbruket

specifikt behövde bli utpekat.yiw Delaktighetsstraffen över lägrarna för-

blev därför ovanliga trots planerad skärpt social kontroll och allt hårdare

rättsliga tag mot dem. Endast en viss grupp barnamördande husbönder

kunde straffas mera rättvist av ståndssamhällets rättsväsende. 
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683 Berörs närmare i kap. 5.5. Jfr 1900-talets barnamordsbrott. Holm 1937, s. 41.
684 Nr 2, 46, 56, 99.
685 Nehrman 1756, III: § 6, s. 42, V: § 20, s. 274, II: § 44, s. 233. Jfr Göta hovrätts brev till

K. Maj:t 4.7.1749. JR:s registratur 1749, senare delen: 4.7.1749, f. 7v–9v.

Dödsstraff vid dubbelt hor 

Barnamordslagen utgick från att barnets mor var huvudskyldig. Lägraren

kunde endast vara delaktig. En delaktig kunde dock i princip dömas till

hårdare straff än barnamörderskan.yie Detta kände vare sig barnamör-

derskor eller deras vittnen till. Erfarenheten från barnamordsbrott var

snarare den att bara barnamörderskan blev straffad på tinget. 

En förutsättning för att kunna studera hur rättvist straffen fälldes är

att lägraren erkände sitt brott. Detta var fallet endast i de dubbla hors-

brotten som slutade med att det oäkta barnet satte livet till genast vid sin

födelse.yir En annan förutsättning var att barnamörderskan vägrade ta på

sig ansvaret i rättssalen, ett lika sällsynt fenomen som erkännande lägra -

re. Straffskalan för delaktighet hängde dessutom på rättens möjligheter

att fastslå uppsåtet hos den delaktiga, vilket var svårt. En delaktig kunde

ha begått missgärningen av hämndlystnad, en annan ha deltagit av egen-

nytta, en tredje av obetänksamhet utan att veta att det var en straffbar

gärning. Var och en skulle därför straffas efter sin gärning och saken

underställas Kunglig Majestäts prövning, vilket som nämnt sällan sked-

de från Åbo hovrätt. De som hade haft samma uppsåt att dräpa barnet

som den huvudskyldiga barnamörderskan eller uppsåtligt befordrade

missgärningen så att den begicks skulle dock straffas lika hårt som bar-

namörderskan.yit

Även om alla förutsättningar fanns för att straffa den delaktiga rätt-

vist, blev det i praktiken svårt att kringgå barnamordslagen för barna-

mörderskan. Det kinkiga var att delaktigheten lagligen var underordnad

barnamörderskans brottslighet. Var hon uppenbart mindre skyldig, skul-

le hon straffas som delaktig i sin lägrares nidingsmord. Barnamörderskan

var samtidigt den huvudskyldiga i barnamordsbrottet. Barnamordslagen
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686 Se närmare kap. 5. 5. De dödsstraffade se bilagd tabell 6: Delaktiga efter relation till bar-
namörderskan 1702–1807.

687 MB 56: § 1: Giör gift man hor med annars mans hustru; miste både lifwet. Sundin reg-
istrerade inte ett enda dubbelt horsbrott i sin undersökning om brott och rättsskipning i
södra Sverige under 1700-talet. Sundin 1992, s. 335–340. Jfr Lindstedt Cronberg 1997,
s.164–166.

688 Marklund 2004, s. 208.

gjorde således att en mindre skyldig barnamörderska blev minst lika skyl-

dig till barnets död som lägraren som hade utövat de dödande slagen.

Hennes straff hängde bara på hur överrätten uppfattade det skedda.

Straffet kunde lindras på förmildrande omständigheterna, som prövades

i relation till föreställningar om barnamörderskor och deras lägrares

stånd, status och rykte. 

I praktiken kom lägrarens ansvar att bli underordnat barnamörder-

skans lagstiftade huvudansvar. Barnamörderskans egen mor löpte där-

emot en stor risk att straffas som huvudskyldig och mötte på grund av sitt

kön en betydligt strängare skuldvärdering än de delaktiga lägrarna. Rätten

tillämpade en könandets rättspraktik i delaktighetsbrottet som lagligen

skulle drabba kvinnor och män lika.yiy

Varför erkände endast dubbelt horande gifta husbönder sin andel i

barnamordsbrottet? Dubbla horsbrott var nämligen sällsynta rättssaker

på tingen. Horsbrottet förtjänade i princip dödsstraff fram till 1779, men

detta straff fälldes sällan i praktiken på grund av samma bevisningspro-

blem som förekom mot husbönderna i barnamordsbrotten. Ruinerande

böter utmättes och omvandlades, om böterna inte kunde betalas, till ett

vanärande kroppsstraff för både kvinnorna och männen.yiu Att begå

dubbelt hor var således inte alls så allvarligt som lagen förutsatte. Av

dessa skäl är det märkligt att de dubbelt horande husbönderna faktiskt

erkände sin andel i barnamordsbrottet. Orsaken var att barnamörder-

skorna i egenskap av hustrur hade minst lika mycket att förlora som hus-

bönderna. Såväl kyrka som världslig rätt såg nämligen horsbrottet som

en laglig skilsmässogrund.yii De gifta barnamörderskorna gjorde därför
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689 Nr. 46. K. Maj:ts  brev till Åbo hovrätt 29.5.1754. Justitierevisionens registratur
29.5.1754, f. 527v–528v.

690 Förordningarna 12.4.1753, 11.11.1756 och 25.2.1762. Jusléen 1751, s. 51–56. Jusléen 1787,
s. 63. Koskivirta 2001, s. 117.

691 Keskisarja 2006, s. 67–78; Koskelainen 2001, s. 118–124, 146.

allt för att skjuta över skulden på de gifta männen.

Några år efter att barnamordsbrottets delaktighetsplakat hade utfär-

dats dräptes ett nyfött oäkta barn i Limingo i Norra Österbottens dom-

saga av gifta pigan Margareta Johansdotter Säisä som på många sätt var

en ovanlig barnamörderska. Margareta sände genast en nådeansökan till

kungen för att få tingets dödsdom upphävd. I nådeansökan uttryckte hon

sin oskuld till gärningen och beskrev ingående husbondens tvingande,

våld och mördande. Detta hade hon resultatlöst för hennes del också

gjort på tinget och då fått husbonden dömd till döden för hans delaktig-

het. Saken kunde inte behandlas av Kunglig Majestät eftersom målet

ännu inte hade avgjorts av Åbo hovrätt. I en bisats lät justitierevisionen

Åbo hovrätt förstå att man skulle fälla dödsstraff över Margareta och inte

skjuta upp avstraffandet med onödiga ansökningar om nåd.yio

Brevet bör inte tolkas som ett ställningstagande för Margaretas ome-

delbara skuld. Det hänvisade snarare till rättegångens förkortande och

arbets fördelningen mellan kung och hovrätt som förorsakade flera nya

förordningar om leuteration vid seklets mitt. Bara Kunglig Majestät fick

efter år 1753 lindra straffet för ett fullständigt bevisat barnamordsbrott

och då kunde strafflindring ges endast på ”besynnerliga” omständighe-

ter – skäl som låg utanför det lagstiftningen definierade som ett barna-

mordsbrott – t.ex. kvinnans ålder och sociala utsatthet.yop

Justitierevisionens brev till Åbo hovrätt om Marga retas brottslighet.

var också en följd av att justitierevisionen fann det befogat att ge hovrät-

ten en uppsträckning för dess rättspraxis. Straff skalan var i praktiken lin-

drigare än vad lagen krävde i åtminstone grova stölder och tidelag.yoq I

barnamördandets rättspraxis hade Åbo hovrätt flitigt vänt sig till Kunglig
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692 Åbo hovrätts hemställningspraxis och dess följder se närmare kap. 7.4.1. 
693 Nordenheim, 29.1.1726, p. 10. Samlingsvolym A. I.1; Anners 1965, s. 139–140.
694 Nr 46. HO:s omröstningsprotokoll 27.5.1754; HO:s betänkande 27.5.1754. JR:s

utslagshandlingar 26.6.1754, nr 30.

Majestät innan slutlig dom fälldes. Detta väckte irritation vid högsta

domsrätten. Hovrätten skulle följa den nya barnamordslagen av år

1734.yow

Margareta fann dock dödsstraffet för hårt. Hon hade inte mördat

barnet. Det var gifta husbonden Henrik Hataja som var den rätta barna-

mördaren. Hårt pressad hade även han slutligen erkänt detta.

Barnamords brottet på Hataja hemman som inlett denna undersökning

utfördes dessutom av husbonden på ett drakoniskt sätt. Han skadade det

levande flickebarnet till livet genom att sticka en spik bakom örat och

kvävde henne till slut på höskullen i stallet, när stinget inte var dödande.

Mordsättet var, enligt barnmorskeläraren och obstetrikern Johan Nor -

den heim, ett av de mest sofistikerade sätten att barnamörda på. Kunskap

om sättet fick under inga omständigheter spridas genom domarens frå-

gor om mordsättet under själva rannsakningen.yoe

Margareta straff blev det stora tvistemålet vid hovrätten och slu-

tade på Kunglig Majestäts bord. 

Barnamörderskan ansågs av justitierevisionen ha överträtt barnamordslagens
alla grader ”både förr, under och efter födseln döljt, samt fostret lagt å lönn,
ock gjort sig skyldig till dödsstraffet”. Döds straffet var ändå orättvist.
Margareta hade nämligen inte ”lagt hand å fostret”. Hon hade istället lämnat
det levande barnet på ett ställe där gårdsfolk efter vittnesmål hade hört det
skrika. Detta kunde tolkas som ett uttryck för att Margareta hade försökt göra
motstånd mot husbondens planer att dräpa barnet. Hon förtjänade dock
dödsstraffet för att även hennes uppsåt att döda var fullt bevisat genom att
hon hade dolt lägersmålet, graviditeten och förlossningen. Tre av hovrättens
ledamöter ville straffa husbonden Hataja med dödsstraff för ett lömskt s.k.
nidingsmord, medan Margareta enligt dem borde straffas lindrigare för barna-
mordsbrottet och sin andel i mordet ”för det hon slikt befordrat”.yor
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695 A.a., RP i justititeärenden 26.6.1754, f. 906–910; K. Maj:ts  utslag 26.6.1754.  JR:s regis-
tratur 1754, förra delen, f. 575–577.

Justitierevisionen biföll lindringen av Margaretas dödsstraff för att barna-
mordslagen inte gick att kringgå. Allting tydde också på att Margareta hade
haft samma uppsåt som sin husbonde. Hon försökte dessutom förhala rätts-
behandlingen med att till allra först neka. Enligt justitieråden var en barna-
mörderskas motiv, egennyttan, alltid kristallklart och behövde inte utredas.
Att lägraren hade samma egennytta för ögonen och därför kunde vara huvud-
skyldig var inte alls lika självklart för dessa domare. Detta måste prövas från
fall till fall. Om husbonden hade tvingat kvinnan till att dölja brottsförloppet
kunde detta bara lindra barnamörderskans enligt lagen helt rättmätiga döds-
straff. Margareta fälldes slutligen till 30 par ris, tre slag av paret, en söndags
offentlig kyrkplikt och livstids tukthus i Stockholm. Husbonden Hataja
sonade brottet med sitt eget liv.yot

Resonemanget vid justitierevisionen synliggör att en barnamörderska

aldrig sågs som oskyldig till brottet som begicks av lägraren, inte ens när

hon försökte rädda barnets liv. Det enda det manliga tvingandet innebar

för barnamörderskan var att hennes dödsstraff kunde lindras av moralis-

ka skäl.

Hur förstods då den erkännande lägrarens andel i mordet om det

kunde bevisas i rätten att barnamörderskan var den huvudskyldiga? En

sällsynt diskussion fördes vid Åbo hovrätt om detta år 1762. Fallet rörde

den dubbelt horande landbonden Matts Henriksson i Lillkyro som inte

hade utövat de dödande slagen. Han hade dock kontrollerat barnamör-

derskan så hårt under graviditeten och förlossningen att hon inte hade

något annat val än att dräpa barnet vilket han hade uppmanat henne att

göra. Rättssynen på Matts Henriksson skuld visar hur lätt maktmissbru-

ket uppfattades som kvinnans eget fel för att hon inte hade motarbetat

det. 

Soldathustrun pigan Catharina Johansdotter erkände våldet hon hade utövat
på sitt nyfödda levande oäkta flickebarn och fälldes till dödsstraffet på basis av
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696 Nr 46. HO protokoll 18 och 19.2.1762 i JR:s utslagshandlingar 22.4.1762, nr 21.
697 MB 61: § 1.
698 ”Den som gifvit råd till att dräpa någon, och det därigenom sker, hulpit till, eller hållit

den som dräpen blev, vist dråparen tilfälle, eller vitterligen lånat vapen eller verktyg där-
till, eller skyndat honom till faran, som där dräpen blev, han mister livet, även som drå-
paren själv. Sammaledes den som bjudit annan att dräpa.” Nehrman 1756, kap. II: § 29.
Jfr Rättegångsbalken i 1734 års lag (RB) 24:3–4.

699 Nehrman 1759, kap. II: § 77, s. 238.
700 Anners 1965, s. 237, 290.

detta erkännande och provinsialläkaren Hasts intyg om att barnet bevisligen
hade levat och blivit mördat med grovt våld. Åbo hovrätt kunde däremot inte
enas om det straff Matts Henriksson förtjänade för sin delaktighet.
Tvistigheterna ledde till att ärendet hänsköts till Kunglig Majestät som hade
befogenhet att döma Matts på de moraliska grunder som ansågs föreligga.yoy

Det moraliska dilemmat man stod inför är märkligt. Mats borde enligt

delaktighetslagen ha fällts till dödsstraffet eftersom den lagen belade

tvingande till att mörda med dödsstraff, dock under förutsättning att

också barnamörderskan fälldes till dödsstraffet för sin brottslighet vilket

skedde i detta fall.you En person som såg till att mordet kunde ske i lönn-

dom var enligt Nehrman lika skyldig som om han själv hade utövat de

dödande slagen.yoi

Diskussionen vid hovrätten visar att det inte bara var lagarna som

satte käppar i hjulet för rättvisan i barnamordsmålen. Också en rättslig

förförståelse hindrade att rättvisa blev skipad. En barnamörderska antogs

enligt rättslitteraturen av egennyttan ha blivit så förblindad att hon dolde

sitt sedlighetsbrott genom att föröva en ”svårare ogärning”.yoo Lag  kom -

mis sio nen ansåg 1777 att ”den kallsinnighet mot barnen och deras upp-

fostran, som sådana [dubbla hors]brott medföra” krävde att det avskräck-

ande dödsstraffet kvarstod i lagen för att stävja dubbelt hor och hindra

att kvinnorna blev barnamörderskor.upp

Justitierevisionen ansåg inte att Matts var mindre skyldig än Catha -

rina. Barnamordsbrottets delaktighetslag tillämpades till fullo mot lägra-

ren. Detta är det enda fallet då så skedde av alla barnamordsmål i 1700-
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701 NR 46. RP i justitieärenden 22.4.1762, f. 346, 351v–355v. HO:s protokoll 18 och
19.2.1762 i JR:s utslagshandlingar 22.4.1762, nr 21, f. nr saknas.

702 Ytterligare två andra har hittats men eftersom rättshandlingarna saknas har de inte kun-
nat studeras närmare. Nr 2 och 99.

703 Jfr andra former av avskräckningsstraff nr 46, 72, 79.  

talets Finland som ingår i denna undersökning. Matts fälldes till samma

dödsstraff som barnamörderskan för att ha tvingat henne till tystnad, att

föda barn i ensamhet och att slutligen verkställa mordet. Till hans brott

hörde dessutom att han hade mottagit och nedgrävt barnets lik.upq

Avskräckningsstraffen över dessa två uppsåtliga gifta österbottniska

husbönder Henrik Hataja och Matts Henriksson är unika.upw Domarna

som fälldes vid seklets mitt gav justitierevisionen anledning att låta män-

nen statuera avskräckande exempel för att disciplinera alla husbönder att

avhålla sig från barnamordsbrott. Disciplineringen riktades också mot

Åbo hovrätt som skulle läras att uppenbar delaktighetsbrottslighet för-

tjänade samma straff som barnamörderskan. Detta hade man inskärpt i

det då relativt nya delaktighetsplakatet av den 12 juli 1750.upe

Avskräckningen var nödvändig. De finska domstolarna var alltför

slapphänta med lägrarna i barnamordsbrotten och lagarna utnyttjades

inte tillfullo. Normen var snarare den att kända banemän gick helt fria

eller straffades lindrigt för försummelse att hindra brottet. Orsaken till

detta var framförallt det finska agrarsamhällets kontrollkultur, som stu-

deras i påföljande kapitel. Den patriarkala stånds- och manssolidariteten

var dessutom ett faktum vid Åbo hovrätt som 1765 medverkade till att

tysta ned hela utredningen av en lägrarens andel i ett barnamordsbrott.  

Barnamörderskan Anna Andersdotter vägrade först namnge sin lägrare på
tinget i Hattula år 1765. Hårt pressad svävade hon på målet om en kringre-
sande ståndsperson. Detta fick domaren att misstänka att Anna försökte skyd-
da sin lägrare, men han kom ingen vart med barnamörderskan. Domaren
vände sig slutligen till Åbo hovrätt för vägledning. Till hans förvåning lät hov-
rätten saken bero ”utan vidare utlåtande”. Bakom detta låg att lägersmannen
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704 Nr 72. HO:s utslag 14.2.1765. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 87, f. 79–80. Jfr nr
262: ogifta pigan Lena Eriksdotter och kronobefallningsman Nils Wiander år 1805, där
barnamörderskan straffades med 14 dagars fängelse på vatten och bröd för att ha
lönnlagt ”dess klena och siukliga” foster som ”icke kunnat oaktadt then noggrannaste
wård, länge lefwa”. HO:s utslag 8.5.1805. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 169, f.
285.

705 Lövkrona har som nämnt fokuserat kopplingen mellan manlig heder och unga kvinnors
utsatthet gentemot den gifta husbonden och barnamördandet. Lövkrona 1999, s. 95,
120–126.

var ingen mindre än den gifta länsmannen Hahl, och han misstänktes för att
vara skyldig till mer än bara sitt enkla horsbrott. Saken var så pinsam för hela
domstolsväsendet att den tystades ned. Anna dömdes till ett ovanligt lindrigt
straff på bara 10 par ris och en söndags uppenbar kyrkoplikt. Faderskapet för-
blev däremot helt outrett.upr

3.6. Kvinnan huvudansvarig

Barnamördandet har vanligen ansetts vara en följd av lägrade kvinnors

skam inför tanken att bli ogift mor och deras rädsla för ett liv i misär och

vanära. Strukturförtrycket av ogifta mödrar och oäkta barn har utmyn-

nat i tolkningen att barnamordsbrottet primärt var de agrara kvinnornas

problem. Hustrurnas ansvar för sedlighetskontrollen befordrade barna-

mördandet, medan deras försummelser att övervaka barnamörderskan

ledde till straff för delaktighet. Barnamördandets dolda historia belyst

genom delaktighetsbrottet lyfter manlig hederskonstruktion och hus-

bondeväldet i centrum för döljandet, i vissa fall även för själva barna-

mördandet. Dessa två samtidiga orsakssammanhang har inte tidigare

uppmärksammats i denna utsträckning i barnamördandets historieskriv-

ning.upt

En ogift lägrare svek för att den olovliga förbindelsen och äkten-

skapshandeln bakom husbondens rygg rubbade den homosociala makt-

ordningen, vilket drabbade hans heder och framtida möjligheter. Den
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706 Historikern Lindstedt Cronberg anser att Åbo hovrätt företrädde den nya misogyna
rättssynen på lägersmålsbrotten under beredningen av 1734 års lag. Lindstedt Cronberg
1997, s. 62. Se kap. 3.1.

överordnade husbonden hade rätt att bestämma över parbildningen i

hans eget hus och den absoluta makten att ställa allting till rätta eller att

förvärra saken. I hans händer låg makten att tvinga lägraren till ansvar

eller äktenskap och likväl att driva honom på flykten. I egenskap av bar-

namörderskans far kunde husbonden idka barnamordsunderbyggande

sedlighetskontroll. Han kunde driva dottern till döljande, ibland i

maskopi med modern. Som lägrare hade husbonden makten att tvinga

barnamörderskan till samlag och att tvinga henne att dölja graviditeten.

Han hade makten att styra och ställa så att brottet kunde ske och att

mörda barnet till och med mot kvinnans vilja. En husbondes makt gick

så långt att han kunde få barnamörderskan straffad med döden för ett

mord han själv hade begått. 

Husbondeväldet ter sig således som den avgörande faktorn bakom

fenomenet barnamord. Brottet framträder som ett till den agrara man-

nen och agrar manlighet knutet fenomen, vars följder kvinnfolket över

hela seklet fick bära ansvaret som barnamörderskor eller som straffade

för delaktighet. Fenomenet har stora likheter med upplysningsfilosofer-

nas syn på barnamördandets orsaker, men kan tyda på finska särförhål-

landen.  Hedersrelaterad manlig social kontroll har nämligen inte kon-

staterats på annat håll i tidigmoderna Norden. Åbo hovrätt anses även ha

varit den kvinnofientligaste av rikets hovrätter, åtminstone vid bered-

ningen av 1734 års lag.upy Framtida forskning om andra hovrätters straff-

praktik får visa om så var fallet.

Lägersmålet och dess barnamordsunderbyggande kontext var en helt

sekundär sak för domstolen att utreda. Inte heller delaktighetslagen till-

lämpades tillfullo mot lägrarna. Normen var den att lägraren gick fri från

all misstanke så länge han erkände lägersmålet. Av denna anledning har
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707 Berördes i inledningen till detta huvudkapitel.

lägersmålets kontext och dess betydelser för barnamördandet endast gått

att studera ur de exceptionella fallen som föranledde angiveri. Angiveriet

tog dock fart först då husbondefolket i det enskilda hushållet eller hela

lokalsamhället hade kränkts av lägrarens beteende. Med stöd av dessa fall

har det gått att belysa hur lagar, rätt och folk omkonstruerade barna-

mördandet till den ensamma kvinnliga missgärning som brottet antogs

vara enligt gällande lag. Lägrarens obevisbara delaktighet lindrade på sin

höjd barnamörderskans straff.

Orsakerna till detta är mångfacetterad. Här lyfts de huvudsakligaste

faktorerna fram. Åbo hovrätt stod tandlös inför barnamörderskans

ändrade erkännande i samband med straffets verkställning. Hovrätten

kunde inte heller ingripa mot det parrelaterade döljandet av lägersmålet.

Även de ojämlika lagarna och deras olika bevisteorier undergrävde rätt-

visan. De åtalade ogifta kvinnorna medverkade i praktiken till att all

skuld blev lagd på dem. De tog för det mesta på sig ansvaret för barna-

mordsbrottet. Det lönade sig inte heller för dem att neka eller att hävda

att lägraren hade varit delaktig eftersom de mördande eller tvingande

lägrarna oftast nekade sitt brott. Istället gick barnamörderskorna i döden

för att de försökte skydda hushållets rykte, husbondfolkets och föräldrar-

nas sinnesfrid och lägrarnas hemligheter. Deras inställning hade stora

likheter med upplysningstidens litterära syn på barnamörderskor som

hjältinnor.upu

Detta blev satt i system av domstolarna. För att möta den kriminal-

politiska ambitionen att avskräcka andra kvinnor i samma situation

straffades barnamörderskorna snabbt. Med hjälp av den delaktiga lägra-

rens vittnesmål om lägersmålstiden kunde domaren gradera straffet efter

barnets fullgångenhetsgrad och mannen undslapp straff för försummelse.

Kriminalpolitiken undergrävde på så sätt rättvisan. Lägraren kom istället

att ha en de facto makt att avgöra barnamörderskans straff. Om en del
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lägrare ljög för att få barnamörderskorna avrättade ligger utom alla möj-

ligheter att studera. 

Delaktighetslagen tillämpades i sin helhet endast mot husbönder

som gjort sig skyldiga till dubbelt hor. Att så var fallet berodde inte på ett

rättsligt särintresse för just denna brottskontext. Orsaken låg i att endast

gifta barnamörderskor vägrade ta på sig hela ansvaret för barnets död.

Barnamordslagen satte dock käppar i hjulet för rättvisan också i dessa

barnamordsbrott. Barnamörderskan var alltid skyldig till barnets död,

må så vara att hon hade blivit tvingad av lägraren att mörda eller hade

hindrats av honom att söka hjälp för att rädda barnets liv. Lägrarens

uppenbara maktmissbruk gick därför inte att straffa helt rättvist. Straffen

varierade beroende på om domaren ansåg sig kunna ta på sitt ansvar att

fälla barnamörderskan till dödsstraff på sådana grunder. 

De ogifta potentiella äkta männen dominerade bland barnamörder-

skornas lägrare. De var ändå sällan delaktiga i själva mordet. Inte heller

var det vanligt förekommande att de bofasta ogifta lägrarna tvingade

barnamörderskorna att tiga under hot och förespeglingar. De flesta av

dem var mer eller mindre skyldiga till att inte ha informerat andra män-

niskor om lägersmålen och kvinnans eventuella graviditet men fälldes

ändå bara i undantagsfall till rättmätigt straff för det. I bakgrunden spö-

kade barnamordslagen med dess individualiserade och till kvinnokönet

knutna syn. 

Genom lägrarnas ostraffade delaktighet kom social verklighet att

omformas till den lagliga synen som utgick ifrån att en barnamörderska

dolde och mördade för att undvika offentlig skam. De för barnamords-

brott åtalade kvinnorna kom att under rättssituationen framstå som de

kvinnor som mest månade om sin heder av alla ogifta kvinnor som födde

oäkta barn. Detta kan dock inte avläsas ur barnamörderskornas beteen-

demönster kring döljandet av lägersmålet trots att deras förtvivlan inför

framtiden och för lägrarens makt över dem var helt reell. Rädslan för
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offentlig skam lämpar sig uttryckligen för de unga ogifta männen som

var det mördade barnets far. Domare och tingsmenighet valde dock att

se mellan fingrarna med deras andel i brottet trots att det normativa

lägrarsveket befarades öka barnamördandet och förorsakade att Åbo

hovrätt efterlyste hårdare tag mot männen. Man kan eventuellt ha varit

medveten om att barnamördandet inte enbart hängde på att den ogifte

lägraren var delaktig i döljandet, den allra vanligaste referensramen för

1700-talets finska barnamordsbrott. Även andra faktorer hade sin andel i

att brottet kom att ske.
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708 Collinder 1698, s. 45. Skriften Nödig tröst och undervisning för äkta havande och födande kvinnor
var en sammanställning av anonyma religiösa texter och utgavs av komministern Jo han
Collinder vid Klara församling i Stockholm år 1698, med stöd av några borgarhustrur.

709 Lempiäinen 1978, s. 313–329. Pentti Lempiäinen anser att omsorgen om det döda bar-
nets själ präglade finska kvinnoböner i jagform, medan de svenska rörde fostrets väl och
ve. Bönerna ändrade småningom karaktär även i Finland. Från förra delen av 1700-talet
blev det vanligare med kvinnoböner som inskärpte moderns ansvar för det väntade bar-
net och att undvika missfall. Skillingtrycken var avsedda för en bred allmänhet vilket
begränsade offentliggörandet av det tabubelagda temat.

4. Hemlighetsmakeri och döljande av graviditeten

En Qwinna som utom Guds förordning, 
utom eller inom äktenskapet, 

Barn aflat hafver, hon har dubbel wånda. 
Först: then utwärtes wedermöda, 

som plågar hennes kropp, 
Sedan: then inwärtes Samwets Pinan, 
som gör Själen tröstlös och förtwiflad, 

ja aldeles fördömd, 
ther Guds ande i sitt ord ej kommer till hjelp

Okänd författare 1698upi

4.1. Döljandet – kontrollens utmaning

Förmoderna havandeskap var ett tabubelagt område som genom barna-

mordsbrotten blev offentligt. Agrara kvinnors graviditet är för övrigt

föga undersökt. Ämnet förbigicks som regel i t.ex. den rättsliga litteratu-

ren om barnamordsbrott och i skillingtrycken om barnamörderskor.

Källorna som beskriver förmoderna graviditeter är vanligen av normativ

karaktär och förekommer flitigast i medicinsk och religiös kontext,

såsom i kvinnoböner. Bönernas innehåll tyder på att rikets östra halva

var fattigare och mera glest befolkat än rikets kärnområden. Riskerna för

missfall och att barnet dog odöpt var överhängande då folket var fattigt

och avstånden stora.upo
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710 Bergenlöv 2004, s. 294. 
711 A.a., s. 291, 299, 302.
712 Detsamma har även Bergenlöv konstaterat. Bergenlöv 2004, s. 302.

Barnamordslagen utgick från normen att en lägrad kvinna skulle vara

öppen om sin graviditet för att undvika dödsstraff om barnet tog skada

och dog. Eva Bergenlöv som har studerat barnamordsmålens rättsproces-

ser i Göta hovrätt under senare delen av 1600-talet och efter 1780 anser

att det i praktiken ändå fanns ett tolkningsutrymme i kriteriet om döl-

jandet av havandeskapet.uqp Ett rättsligt helt acceptabelt tillkännagi-

vande var att kvinnan muntligen tillkännagav graviditeten för en, helst

flera välbetrodda gifta kvinnor. Helst skulle bekännelsen göras inför en

präst eller barnmorska. Fram till förra delen av 1700-talet räckte det dock

för strafflindring, att kvinnan hade berättat om graviditeten för sin

lägrare, under förutsättningen att han stod fast vid löftet att gifta sig med

henne.uqq

Detta förekom inte i Finland, trots att Åbo hovrätt i övrigt ställde

helt samma krav på uppdagandet som Göta hovrätt. Om en kvinna teg

eller förnekade att hon var med barn då hon frågades, ansågs hon aktivt

ha dolt sin graviditet. Om kvinnan däremot muntligt erkände för flera

personer att hon var gravid eller hade bett få hjälp vid förlossningen av

en barnmorska som inte hann fram i tid tolkades det oäkta barnets död

som en olycka av domaren. Denna praktiska regel för lagtillämpningen

skärptes betydligt under århundradets lopp. I slutet av seklet räckte det

inte för strafflindring att bara fästmannen eller husmor hade fått veta om

graviditeten. Offentliggörandet måste ske tydligt och inför flera vittnes-

gilla personer i hushållet för att fungera som ett hållbart försvar i rät-

ten.uqw Orsaken till detta låg i barnamördandets kriminalpolitik, vilket

berörs framöver (kap. 4.3.). 

En förutsättning för att kvinnan framgångsrikt kunde dölja havan-

deskapet var att hon bytte vistelseort. Få barnamörderskor sökte sig dock

till ett annat hushåll under brottsförloppet. De utmanade istället den

sociala kontrollen genom att envist stanna kvar. Straffstatistiken domi-
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713 Jfr Huumarkangas 1995, s. 72; Ervasti 1994, s. 76–78.
714 Bilagd tabell 9: Barnamörderskornas sociala status och vistelseort vid barnamordsbrottet

1702–1807. Bytte tjänsteställe: nr 84, 153, 154 och 167; Blev lösdrivare: nr 5, 19, 262;
Försökte bli entledigad: t.ex. nr 108, 122, 128; Reste hem: t.ex. nr 34, 119, 132. I många
fall går det inte att utreda mordplatsen i relation till var lägersmålet skedde. Detta är en
följd av att man i rättspraxis fäste föga vikt vid saken, förmodligen dels för att sådant
inte behövde utredas för en tingsmenighet som visste hur det låg till och dels för att det i
huvudsak var mordplatsen och kontrollförsummelserna i detta hushåll som undersöktes,
inte hela brottsförloppet. Det innebar att hovrätt, justitierevision och Kunglig Majestät
kunde bli förda bakom ljuset om de verkliga försummelserna.

715 MB 16 § 1: ”Kona som af oloflig beblandelse warder hafwande, och thet ej uppenbarar
förr födslen[…]. ”

716 Tillier 2001, s. 300–301, 304–305, 309; Gowing 1997, s. 90–91. 
717 De drack kvicksilver utblandat i källvatten, band sig hårt om magen så att barnet

klämdes ihjäl i livmodern. De slog sig på magen med trä, sten eller knytnävar, kastade
sig med flit på magen eller ”spänna ut benen och stupa kråka etc.” Nordenheim 1726, nr
1, 13–14, 19.

neras av fall där tjänstepigornas graviditeter borde ha blivit uppdagade

också utan ett medgivande.uqe Av kvinnorna som blev barnamörderskor

bytte endast fyra pigor avsiktligt tjänsteställe, medan tre pigor blev lös-

drivare. Tio reste hem för att få hjälp av sin mor. Betydligt flera försökte

bli entledigade från sin tjänst för att kunna resa hem. Åttiotre av 136 stu-

derade fall lägrades och blev barnamörderskor på samma tjänsteställe.

Trettiosju gjorde det hemma hos sina föräldrar eller släktingar.uqr

Barnamordslagens grundantagande var att barnamörderskan aktivt

dolde sin graviditet för att sedan kunna mörda. Detta tills annat kunde

bevisas.uqt Enligt domstolsprotokollen använde sig barnamörderskorna

av alla tänkbara knep för att undvika upptäckt. De bar kjolar på lager,

rullade upp förklädet över magen och gick avsiktligt framåtlutande i byl-

siga tröjor.uqy Även 1700-talets rättsmedicinare ansåg att barnamörder-

skor uppsåtligt dolde sin graviditet. Lägrade kvinnor försökte också på

olika sätt abortera fostret.uqu

I förmoderna religiösa texter framställs dock graviditeten som en

problemfylld tid. Människorna i den havande kvinnans omgivning för-

väntades därför stöda och vårda henne. Medkänslan för havandeskapet
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718 Collinder 1698, s. 1–2. 
719 Ulbricht 1988, s. 120; Schulte 1984, s. 93; Lövkrona 1999, s. 92; Jackson 1996b, s. 62;

Nielsen 1980, s. 3:25.
720 Huumarkangas 1995, s. 72.
721 T.ex. Beattie 1986, s. 117; Ulbricht 1997, s. 238; Ulbricht 1988, s. 120; Lövkrona 1999, s.

154–170; Ervasti 1994, s. 52–53. Undantaget är Nielsen som anser att den som verkligen
hade uppsåt att barnamörda också lyckades dölja allting. Nielsen 1980, s. 3: 76.

722 Gowing 2003, s. 51, 117, 122, 138, 147.  

hörde till en grundläggande kristen värdering.uqi Men vittnen i barna-

mörderskans omgivning var endast passiva observatörer.uqo Pigorna blev

barnamörderskor för att ingen verkade misstänka något havandeskap.uwp

De var socialt minst övervakade och därför mest utsatta. 

Resonemanget om det aktiva döljandet uppvisar dock en stor diskre-

pans. Å ena sidan antas det i forskningen att graviditeter var svåra att dölja

i äldre tiders kollektiva hushåll. Å andra sidan visar forskningen att hus-

folket i regel visste vem de genast skulle misstänka för att vara en barna-

mörderska när ett barnlik hittades i byn. Detta har utmynnat i tolkning-

en att den dolda barnamordskriminaliteten bör ha varit låg och straffsä-

kerheten hög.uwq En obesvarad fråga är varför brottet då var så svårt att

hindra. Detta särskilt om döljandet av graviditeten var ett resultat av en

utomäktenskaplig förbindelse mellan gårdens ogifta piga och ogifta

dräng, en brottskontext som var lättare att ingripa mot än om husbonden

själv var involverad. Den brottskontexten gällde i de flesta barnamords-

brotten och studeras i detta huvudkapitel utgående från barnamörder-

skornas graviditeter och de åtgärder man vidtog för att uppdaga dem. 

Två faktorer antas ha underbyggt döljandet av barnamörderskans

havandeskap: osäkerheten om vem som var barnafadern och svårigheten

att fastställa graviditeter utan ett erkännande. Att uppdaga fertila kvin-

nokroppars hemligheter engagerade hela lokalsamhället. Barnafödandet

hade en så central funktion i hur kvinnors auktoritet, rykte och identitet

konstruerades att man höll noga uppsikt över kvinnokropparna, inte

minst för att fastställa gränsen mellan heder och vanrykte.uww
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723 Nr 121, 122, 126, 135, 139, 267, samt i fallen där husbonden var delaktig. Intresse- och
auktoritetskonflikter fick hela brottsutredningen att stupa på konflikfyllda berättelser,
havandeskapets tvivelaktighet, det försvunna barnliket och husbondfolkets desperata
försök att tysta ned saken. Gowing har studerat samma fenomen i 1600-talets England.
Ansvaret att uppdaga saken låg på hustrurna och förorsakade auktoritetskonflikter mel-
lan dem varvid brottet hotade att bli ouppdagat. Gowing 1997, s. 92.

724 Fall där barnamörderskan ansågs ha uppdagat sitt havandeskap nr 94, 224, 254, 258, 262,
268. 

Ett märkligt barnamordsfall i Laukas och Keurus får här tjäna som

exempel på att ett stort intresse för om kvinnan var gravid inte behövde

innebära att man systematiskt försökte kontrollera kvinnan för att hin-

dra barnamordsbrottet. Istället kunde auktoritetskonflikter om vems an -

svar det var övervaka pigan leda till det motsatta, trots till och med en helt

regelrätt tillkännagiven utomäktenskaplig graviditet.uweUtom  äkten skap -

liga graviditeter kunde skapa konflikter och bara för den sakens skull sluta

med ett barnamordsbrott.uwr

Den 16-åriga soldatdottern vallpigan Sofia Thomasdotter stod åtalad för döljan-
det, trots att hon muntligen hade erkänt för husmodern att hon väntade barn
med hennes ogifta son och hade tagit på sig en horluva till kyrkan. Allmogen i
Keuruu hade därefter noga följt med Sofias kroppsliga förändringar och skvall-
rade allmänt om vem som kunde vara far till barnet. Någon tillstymmelse till
uppsikt över flickan kan dock inte skönjas under den tid hon var gravid. Det för-
höll sig snarare tvärtom. Sofia, som fick gå från sitt tjänsteställe när graviditeten
uppdagades och därefter vistades som inhysing i olika hushåll övervakades inte
av någon. Hon försvann spårlöst från trakten vid tiderna för barnets födelse,
enligt henne själv för att söka skydd hos släktingar i Laukas. Ett halvt år senare
spred de i Keuruu boende släktingarna, som inte hade sett Sofia på evigheter, ut
ryktet att Sofias sista husbonde bonden Johan Göransson på Kaukasenmäki i
Keuruu hade ätit upp henne under hungersnöden som då härjade. Detta fick den
utpekade husbonden att vintertid leta efter henne i socknarna runt Keuruu i
flera veckors tid. Han fann henne slutligen när han redan hade gett upp jakten
på henne och var på väg hem. Då var Sofia redan en barnamörderska. 
Orsaken till att fallet uppdagades hade inget med själva barnamordsbrottet

att göra. Det var för att en bonde ville rentvå sig från ryktet om kanniba-
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725 Nr 19. KP i Keurus 2.10.1741. 10, f. 563–574v, f. 570–570v. HO:s utslag 9.2.1742. Nylands
och Tavastehus länskansli. Ea 28, s. 73–73v.

726 Lag om delaktighet i missgärningar MB 61: § 4: Hwar som witterliga hyser och döljer
någon grof missgierningsman; böte förtio daler, eller mera, som saken är til.

727 Nr 19. KP i Laukas 16.3.1741.127 a, f. 19–20. HO:s utslag 9.2.1742. Nylands och
Tavastehus länskansli. Ea 28, s. 73–73v. Hovrätten hänvisade till K. Maj:ts  brev om lego-
hjon och tjänstefolk 21.8.1739, artikel 1 § 4–5. Detta skedde 14 år före tjänstefolk måste
uppvisa prästbevis för att lagligen kunna anställas. Det blev då även straffbart med 5
daler silvermynt att försumma att kräva ett sådant eller att uppvisa ett dylikt dokument.
Kungligt bref om prästbevis för allmoge och tjänstefolk 19.2.1768. Bredberg 1785, s. 164. 

728 Kongl. Mayts Förbud emot Barnamord, och delaktighet däruti 12.7.1750. Modée 1756, s.
2955.

729 MB 61: § 3.
730 Jag avser här informell havandeskapskontroll. Formell havandeskapskontroll infördes i

Finland först 1861. Pulma 1987, s. 52–53. Delaktighetsåtalen förblev trots detta sällsynta
av orsaker som inte har studerats närmare och som ligger utanför min forskningsuppgift.
T.ex. Hyvönen 1989; Ervasti 1994; Leijavuori 1980. Sedlighetskontroll var som nämnt
närmast utomäktenskaplig reproduktionskontroll. Det var det oäkta barnet som var
problemet, inte nödvändigtvis äktenskapshandeln, begäret eller sexualiteten.

lism.uwt Domaren reagerade över den kollektivt försummade kontrollen över
en gravid ogift piga som bara kunde försvinna utan att någon visste var hon
tagit vägen. Till och med kyrkoherden förhördes på tinget. Straff för försum-
melse att hindra barnamordsbrottet hotade halva befolkningen i Keuruu. De
kunde dock inte straffas för sin delaktighet vilket hade kostat var och en av
dem 40 daler eller mer.uwy Istället dömdes de bönder som hade låtit Sofia
övernatta hos dem till böter på 10 daler silvermynt för att ”en dag hyst en
misstänkt person” utan att anmäla henne för sockenprästen. Dessa män kunde
dock inte veta att den främmande flickan var en barnamörderska.uwu

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.uwi Kontrollförsummelse skulle medföra

åtminstone ett bötesstraff.uwo Havandeskaps- och förlossningskontroll

skulle uppdaga döljandet, medan sedlighetskontroll skulle hindra lägers-

mål. När en ogift kvinna redan var gravid låg det också på sedlighets -

aktörerna att ro äktenskapet i land mellan barnets föräldrar.uep Lyckades

inte detta skulle havandeskapskontrollen ta vid och den kontrollen var i
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731 Jacobsen 1986, s. 120ff; Lövkrona 1989, s. 175. 
732 Gowing 2003, s. 80; Lövkrona 1999, s. 165–170; Frykman 1993, s. 55–64.
733 T.ex. Lövkrona 1999, s. 126–127; Bergenlöv 2004, s. 276–327; Gowing 1997, s. s. 90–98;

Nielsen 1980, s. 9: 27. Nielsen 1982, s. 42; Beattie 1986, s. 117; Ulbricht 1988, s. 120.
734 Om ”oupplysta” unga kvinnor som inte begrep att de väntade barn se t.ex. Kaspersson

2000, s. 175–176; Dülmen 1991, s. 96; Schulte 1984, s. 83; Schulte 1989, s. 138, 279–281.
Nordiska barnamordsforskare brukar dela upp barnamörderskorna i ”aktiva” och ”passi-
va” mörderskor, där den senare gruppen innefattar kvinnor som förnekade havan-
deskapet eller inte begrep vad som höll på att ske. T.ex. Huumarkangas 1995, s. 69–73;
Telste 1993, s. 213–214; Nielsen 1980, s. 3:76.

grunden könskodad. Ansvaret låg på hushållens gifta kvinnor.ueq Deras

uppgift var att tolka tecken på kvinnokroppen hos anställda och besläk-

tade ogifta kvinnor. Den mest intima och konkreta kontrollen var att

beröra den misstänkta kvinnans mage och bröst.uew Det är osäkert hur

långt man gick för att uppdaga döljandet och om det överhuvudtaget var

möjligt. En öppen fråga är också huruvida försummad havandeskaps-

kontroll beivrades i 1700-talets Finland. Framöver ställs kontrollen av

kvinnokroppar och hur man tolkade kroppen i relation till hur barna-

mörderskorna betedde sig under graviditeten vilket förklarar varför de

uppdagade barnamordsbrotten inte hade gått att hindra. 

4.2. Föreställningar om havandeskap

Tidigare forskning har utgått från att barnamörderskorna uppsåtligt och

medvetet dolde sin graviditet.uee Det har även diskuterats i vilken mån

barnamörderskorna visste om att de väntade barn.uer Kroppen kunde

faktiskt föra en kvinna bakom ljuset. Medicine doktorn kungliga livläka-

ren och direktorn för jordekonsten (obstetrik) Johan von Hoorn definie-

rade år 1719 i sin handbok för barnmorskor de tecken som endast jord-

gummor och barnmorskor kunde uttyda och de allmänna graviditets-

tecken som alla husmödrar kände till. De senare var illamående, kräk-

ning, utebliven menstruation, svällande bröst och växande mag. Hoorn
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735 Föreställningen om att upphörd månadsrening inte var detsamma som en graviditet bygg -
de för medicine professor Haartman på att ”naturen hos [Fruentimren] war månad plägar
wara wan at afhjelpa öfwerflödig Blod”. Upphörde månadsreningen, innebar detta att
blodmängden var i balans eller att överloppsbloden redan hade utflutit genom t.ex. åder-
låtning, ett öppet sår eller någon tärande sjukdom. Haartman 1765, § 102: Månads -
främmande, fruentimmers räkning eller rening (Menses, Waimoiset menot), s. 271–272,
citat s. 271. Lövkrona nämner en barnmorska i Uddevalla som antog att magen växte av
förstockad månadsrening ju längre tillståndet varade. Lövkrona 1999, s. 89–90.

736 Hoorn 1777, kap. I, s. 11–12. Jfr Kiernander 1776, kap. I: § 6, s. 7, ”små rev och knip-
ningar under naveln, värk över länderna, vämjelse, äckel, kräkning, häftig smak eller lyst-
nad till något otjänligt, yrsel, rysningar, ovanlig trötthet och matthet, trängningar på vatt -
net, tröghet att gå till stols, ansiktets blekhet och ibland ljus- eller mörkbruna fläckar i
ansiktet”. 

737 Särskilt hos kvinnor ”som försöker dölja sina känningar och inte ger den upplysning,
varigenom sanningen kan utletas”. Kiernander 1776, kap. I: § 5, s. 6. Kiernander byggde
långt sitt havandeskapsavsnitt på Hoorns texter.

738 Även moderna läkare kan bli förda bakom ljuset av en kvinna som helt förnekar att hon är
gravid. T.ex.Wessel, Endrikat & Kästner, 2003, s. 48–53; Vallone & Hoffman 2003, s.
223–230. Se närmare om förnekelsen kap. 4.6.

frågade sig ändå: ”[ä]ro dessa [allmänna] tekn utan all nytta?” och kom

till att ”[e]huru osäkre de anses at vara, såsom äfven gemensamma med

hvariehanda siukdomar, böra de dock icke föraktas”. Havandeskap

kunde till en början också tas för symptom på en sjukdom. Även men-

struationen kunde utebli p.g.a. sjukdom.uet Det var helt enkelt svårt att

till en början fastställa om kvinnan var sjuk eller med barn.uey

Liknande tankegångar företrädde läkaren Jonas Kiernander år 1776:

”thet merendels inte är så lätt, med visshet och full säkerhet kunna yttra

sig uppå frågan, om någon är med barn rådd eller ej, som mången torde

sig föreställa”.ueuDet hade hänt att även läkare och barnmorskor tagit fel.

Endast kvinnan själv visste om att hon var gravid. Hon måste därför fås

att erkänna det.uei Att veta detta var dock problematiskt för förstföder-

skor som inte hade upplevt tidigare graviditeter. Flera sjukdomar fick

magen att växa såsom vattusot, utebliven menstruation trots att kvinnan

inte var gravid s.k. ”förstockad månadsrening” och en ”mola” d.v.s. en

utväxt i livmodern. Teg kvinnan om vad som felades henne var det enda

raka för omgivningen att se tiden an, tills det ena eller det andra besan-
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739 Kiernander 1776, kap I: § 9, s. 11–20. Jfr om att vänta och se tiden an. Hoorn 1777, s.
11–12; Gowing 2003, s. 121; Rublack 1996, s. 86, 109; Rowlands 1997, s. 184–185. 

740 Kiernander 1776, kap. I: § 9, s. 13–17.
741 A.a., kap I: § 23, s. 26.
742 T.ex. Johan Haartman anför kräkningar, matleda, lust för ovanliga ting, tand-, höft- eller

huvudvärk, svindel, värk i brösten, hosta, magspänning, svullnad, diarré och hjärtklapp -
ning. Haartman 1765, § 59, s. 192–193.

743 Kiernander 1776, kap I: § 7, s. 10.
744 A.a., kap I: § 6, s. 9. 
745 Hoorn 1777, kap V, s. 79. Mjölkproduktionens fysiologiska neurohormonala reflex kon-

staterades först 1942. Enligt den stiger mjölken hos alla föderskor på andra eller tredje
dygnet efter förlossningen. Numera är det också känt att reflexen kan uppkomma även
hos adoptivmödrar till spädbarn, om barnet ammas. Pang & Haartman 2007, s. 213–214,
220.

nades. Ett havandeskap innebar att kvinnan småningom blev helt åter-

ställd, trots att magen fortsatte att växa.ueo

Endast en barnmorska kunde fastställa saken ”med tämmeligen säker-

het” genom en underlivsundersökning efter ”kvickningen” d.v.s. de första

av den gravida kvinnan registrerade fosterrörelserna. Då kunde även kvin -

nan själv vara helt säker på att hon väntade barn. Eftersom tiden för kvick-

ningen varierade mellan fjortonde och nittonde graviditetsveckan var det

omöjligt att räkna ut födslotiden med någon större säkerhet.urp Havan de -

skapet kunde fastställas med säkerhet av utomstående bara när det var

långt framskridet, såvida kvinnan inte själv hade erkänt faktum.urq

Ett annat sätt att uppdaga havandeskap var att följa med kvinnans

beteende. Kvinnorna fick under hela graviditeten dras med alla möjliga

mångtydiga krämpor.urw Säkrare tecken var åderbrock, andtäppa, tydliga

blod ådror på brösten som var svullna och mörknande bröstvårtor.ure

Mjölken troddes flyta ur brösten under graviditeten och förebåda barnets

livsduglighet. Mycket mjölk tydde på ett svagt barn, lite mjölk på ett livs-

kraftigt.urr Mjölk i brösten togs allmänt för ett säkert bevis på dolt

havandeskap, trots att vissa läkare var mera tveksamma om den saken.

T.ex. Johan von Hoorn antog att mjölken steg först efter förlossningen

och ibland behövde hjälp för att rinna till.urt Barnamörderskor anses
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746 Jfr Jackson 1995, s. 149, 153. Det framgår dock inte ur hans forskning om mjölkningen
skedde före eller efter barnets födelse.

747 Telste 1993, s. 214–215. Jfr Frykman som inte är säker på syftet med mjölkandet.
Frykman 1993, s. 110. 

748 Fallen refereras i kapitel 4.5. och kap. 6.4. Nielsen anger att endast 7 barnamörderskor av
89 mjölkades i 1700-talets Danmark för att uppdaga brottet. Nielsen 1980, s. 3: 37. Jfr
Lövkrona som anser att ”den sociala kontrollen, undersökningen av den misstänktas
bröst […] förefaller ha varit helt satt ur spel innan mordet var ett faktum”. Lövkrona
1999, s. 129.

749 Kiernander 1776, kap I: § 13, s. 35–36. Beskrivningar av dylika fall förekommer även i
modern tid. Under 2000-talet har i asiatisk media rapporterats om en 90 årig kinesisk
kvinna och en 81 årig thailändska ha burit liket av ett foster i livmodern i 58 år, en
marockansk i 46 år. Se Weird Asia News 11.6.2007. 

enligt forskningen ha varit rädda för att bli mjölkade.uryMan har antagit

att mjölkning av den misstänkta kvinnan kunde uppdaga döljandet. Det

är dock oklart hur systematiskt man mjölkade misstänkta kvinnor i det

förmoderna samhället. Lika oklart är det om mjölkandet var en kon-

trollmetod för att uppdaga dolda havandeskap, eller om det tillgreps bara

för att uppdaga barnamörderskor.uru Barnamörderskorna mjölkades inte

i Finland förrän barnet var fött. Detsamma gäller för svenska och danska

barnamörderskor. De mjölkades också ganska sällan för att uppdaga bar-

namordsbrottet.uri

Under förmodern tid var det svårt att fastställe en graviditet innan

den var långt framskriden. Jonas Kiernander frågade om någon då kunde

vara havande utan att veta om det: ”Ja; utom de händelser, som man här

och der hör omtalas; så kan sådant jämwäl bestyrkas med observationer;

[…] hustrur, som ej wetat, at de warit hafvande, förrän barnet hos dem

af förruttnelse bortgådt och de sielfwa sedan måst sätta til lifwet.”uro

Medicineprofessor vid Kungliga Akademin i Åbo Herman Diedrich

Spöring (1701–1747) diskuterade 1744 ett sådant fall. En gift kvinna i

Åbo trakten hade burit ett dött fullgånget barn i 13 år, vilket enligt ho -

nom visade att graviditeter kunde vara osäkra till och med för en hustru

som, likt den i fråga varande kvinnan, hade fött flera barn. Han hade

genom en framgångsrik operation lyckats avlägsna benranglet från hen-
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750 Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens handlingar, vol. 5: 1744, s. 102–115.
751 Jfr Gowing: “Most women took the uncertainty of early pregnancy for granted. […] for

most women to “think” was enough.” Gowing 2003, s. 119.
752 Bergenlöv 2004, s. 423.
753 Helsti 2000, s. 254–283; Keinänen 2003, s. 112–115. Jfr Thatcher Ulrich 1991, s. 127–147;

Gowing 2003, s. 114.753Helsti 2000, s. 254–283; Keinänen 2003, s. 112–115. Jfr Thatcher
Ulrich 1991, s. 127–147; Gowing 2003, s. 114.

nes livmoder. I princip ansåg omgivningen att en uppsvälld mage alltid

var ett tecken på graviditet när kvinnan var gift.utp Förhållandet bör ha

varit det motsatta för ogifta kvinnor. Deras krämpor togs för en sjukdom,

tills havandeskapet småningom kunde bekräftas. Detta antog lä kar na om

alla graviditeter. Det rådde rentav en stor acceptans för kvinnokroppens

mysterier under hela graviditeten.utq Ovissheten väntades ut tills sjukdo-

men eller barnet besannades. 

Barnamordslagens syn på döljandet av graviditet som något som före -

bådade ett uppsåtligt barnamordsbrott inskärpte idealet att en kvin na

skulle vara öppen om sitt tillstånd.utw Kravet ställdes dock om något man

inte kunde vara säker på. Delaktighetslagen krävde i sin tur att andra skul-

le förhöra kvinnan om hon inte talade om orsaken till graviditetssymto-

men. Det saknades dock en social grund för ett muntligt uppdagande eller

nyfikna frågor i 1700- och 1800-talets finska kultur. Snarare underbyggde

normerna ett hemlighetsmakeri för både barnamörderskor, gravida agra-

ra hustrur och kontrollens aktörer. 

I agrarsamhället betonades det äkta barnets betydelse. Uppdagandet

av graviditeten var dock konfliktfyllt. Missfall och ofruktsamhet var näm-

ligen skamliga för en hustru. Hon avvek då från fruktsamhetsidealet.

Normen var därför ett hemlighetsmakeri med graviditeter också inom

äktenskapet och uppdagades sällan genom ett muntligt erkännande.

Kvinnan tillkännagav graviditeten indirekt med kulturbetingade koder

som sedan tolkades som ett meddelande av närmiljön. Att den gifta

kvinnan inte skiljde häst från vagn, bara åt viss sorts mat, inte besökte

kyrkogårdar och sjuka eller hanterade lik m.m. var tecken på att ett foster

växte i hennes mage.ute
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754 Helsti 2000, s. 255–260. Jfr Duerr som daterar höjdpunkten för skammen och genansen
för den ”den tjocka magen” till det borgerliga 1800-talet, även om han anför exempel på
döljandets vanlighet även under tidigare sekel. Duerr 1996, 96–99.

755 Niiranen 1996, s. 56–58.
756 Keinänen 2003, s. 88–92. Jfr Starck–Arola1998, s. 142–147.
757 Duerr 1996, s. 206–207.

Hilkka Helsti har funnit att havande hustrur ännu på 1800-talet till-

verkade spädbarnskläder i smyg. Så tabubelagda var graviditeter. Att föra

sina misstankar om en eventuell graviditet på tal med en hustru var lika

skamfyllt för den som dristade sig till att fråga som för hustrun.utr Fre -

k venta havandeskap var också skamliga för både kvinnan och mannen

som var far till barnet av rent ekonomiska skäl. Den första utbildade

barnmorskan i Padasjoki i Tavastland hävdar i sina memoarer, som om -

spänner åren 1885–1935, att många barn i fattiga hushåll kastade en skug-

ga över hushållningsförmågan.utt Folklivsstudier antyder samma feno-

men. Barnafödandet var inte enbart positivt laddat. Att bli gravid och

föda barn var hustruns plikt och ansvar. Tillståndet var samtidigt värde-

laddat och lämnade inte heller barnafadern oberörd. För många barn sågs

som tecken på skamlig sexuell aktivitet, medan för få gjorde både hustru

och make till löje. Tolkningsföreträdet till vad som sågs som lämpligt

eller begabbades låg hos det övriga folket i byn.uty

Hans Peter Duerrs teori om kroppsskammen, d.v.s. att kvinnokrop-

pen och dess processer är och alltid har varit skamliga, verkar överförbar

på hur 1700-talets agrara kvinnor uppfattade havandeskap. Han anser att

redan något så oskyldigt som att se en naken kvinnokropp var skamligt i

en patriarkal värld och kunde likställas med en stöld av en annan mans

(faders eller äkta mans) egendom. Skammen motverkades av kvinnlig

blygsel, självbehärskning och anständighet genom ett hemlighetsmakeri

kring kvinnokroppen som är snarlikt med döljandet som var kriminali-

serat i barnamordsbrotten.utu Tankegången objektifierar kvinnor och gör

dem till offer för en kultur som sexualiserar kvinnokroppen. Den är ändå
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758 Se närmare kap. Pigkroppen i hushållet.
759 Jfr Duden 1993, s. 62–66; Lövkrona 1999, s. 90. Om ovissheten om det som låg under

huden. Duden 1993, s. 157–170.
760 “Gradual stages by which pregnancy announced itself could be a journey of denial:

without the social and economic status that validated pregnancy, becoming a mother
was hard to imagine, and easier to refuse”. Gowing 2003, kap. 4: The Child in me, s.
111–148, citat 114.

761 Berördes i kap. 3.4. Jfr danska och norska barnamörderskor under 1600- och 1700–talet.
Nielsen 1981, s. 6:14; Nielsen 1982, s. 145; Telste 1994b, s. 139.

762 Starck–Arola 1998, s. 142–144.

överförbar på en praxis som syftade till att idka kroppskontroll över kvin -

nor i en patriarkal heteronormativ värld som värderade kvinnlig heder

och skam i relation till sedligheten.uti

Kravet att utomäktenskapligt havande kvinnor måste uppdaga sin

graviditet ter sig minst sagt konfliktfyllt. Agrara havandeskap konstrue-

rades i själva verket på ett sätt som stred mot barnamordslagen. Ett

munt ligt erkännande om graviditeten var rentav paradoxalt. Både samti-

da hustrur och läkare ansåg att säker kunskap om graviditeten inte var

möjlig, förrän i ett långt framskridet stadium. Skeendet kunde dessutom

lätt förträngas, misstolkas eller övertolkas av alla berörda parter.uto En

ogift kvinna kunde missförstå ett havandeskap, utan att hon medvetet

dolde det. Det var snarare omöjligt att dölja eller erkänna något man inte

förstod eller visste säkert.uyp Många av de i denna undersökning stude-

rade barnamörderskorna blev inte heller genast gravida. Fortplant ningen

var snarare ett stort mysterium för många av dem.uyq Även om man var

medveten om att barn blev till i samlag mellan en kvinna och man var

själva konceptionen och hur den gick till ett mysterium. Både fertilitet

och barnbegränsning manipulerades med magi. De olika ritualerna som

nedtecknats i centrala Finland och Karelen berör, enligt folkloristen

Laura Starck-Arola, lika ofta fertiliteten som barn begräns ning.uyw

Öppenhetskravet i barnamordslagen placerade de finska kvinnorna i

en svårare situation än t.ex. de danska kvinnorna. Många av de danska

barnamörderskorna hade tillkännagivit sin graviditet för någon, medan
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763 Nr 12: änka; nr 23: änka; nr 112: bondedotter, modern straffad för delaktighet; nr 269:
torpardotter som fått missfall. Nielsen 1982; s. 42: ”Det viser sig i praksis, at kvinden i
en lang ræcke tilfælde faktisk havde åbenbaret sin tilstand for en eller flere personer.
Dette förhindrede dog ikke domfældelse, hvis fødslen senere var resulteret i et dødt
barn.”

764 Åbo hovrätts cirkulärbrev 16.7.1728. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 4, f.
225–225v.

sådant verkar ha varit ovanligt i Finland. Endast fyra finska barnamör-

derskor hade berättat om graviditeten på ett för rätten helt hållbart sätt.

Det betydde att de som fått ta del av tillkännagivandet också på tinget

gick i godo för att så var fallet.uye Brottet blev då tolkat som ouppsåtligt

och domarna lindrade barnamörderskornas straff. 

4.3. Kriminalpolitikens mål: 
kontroll av ogifta kvinnokroppar 

Social kontroll över utomäktenskapligt gravida kvinnor ter sig som

omöjlig i 1700-talets Finland. Därför var förmodligen just Åbo hovrätt

tidigt ute med ett cirkulärbrev om hur döljandet av graviditet skulle han-

teras. Ansvariga personer i hushållet skulle

”å tienligit sätt förehålla den således misstänkte, de där till förordsakade
omständigheter [d.v.s. vem som var lägeraren och om äktenskapet kunde
ingås], samt sökia förmå henne till bekännelse, utan och hafwa öfwer henne
ett så noga inseende, att hon eij måtte få tillfälle något befarat oråd, under sitt
så fatte tillstånd, att wärkställa.”uyr

Att stoppa kontrollförsummelserna var fram till upplysningstiden i

centrum för kriminalpolitiken. Döljandet skulle uppdagas genom kon-

kreta frågor till de misstänkta kvinnorna och hård övervakning av dem,

oavsett hur aktivt kvinnan försökte dölja sitt tillstånd. Ett lyckat döl-
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765 K. Maj:ts  utslag 4.7.1749. JR:s registratur 1749, senare delen, f. 7v–9v.
766 Lagkommissionens odaterade konceptprotokoll. ÄK16: IV, 1748–1751, f. nr saknas.  
767 Kongl. Maj: ts Förbud emot Barnamord, och delaktighet deruti 12.7.1750, R. G. Modée

1756, s. 2955.

jande blev därmed ett potentiellt indicium på bristande social kontroll.

Åbo hovrätts ställningstagande hade ett tydligt disciplineringssyfte. In -

rotade brottsunderbyggande sedvanor och hemlighetsmakeriets kultur-

mönster måste motarbetas enligt hovrätten för att råda bot på barna-

mördandet. 

I sitt brev till Kunglig Majestät såg även Göta hovrätt döljandet som

kollektivt betingat.”[O]försvarliga husfäder och annat folk” undvek att

blanda sig i saken ”intill dess olycka med det späda fostrets plötsliga

omkommande påföljt”.uyt I utkastet till delaktighetsplakatet uttryckte

lagkommissionen tanken att kontrollförsummelserna rentav var avsiktli-

ga:”husbönder och matmödrar, anhöriga och husfolk eller andra som

hafva kunskap om någon med barn rådd konas tillstånd, varken förut det

upptäckt, eller bragt sig om att förekomma […] mindre att de som det

åstadkomma kunna, i sådant tillstånd räcka henne en hjälpande hand,

och således söka hindra modern at utöva något ont uppsåt, och fostret

ifrån någon våldsam åtgärd, eller med hjälp och biträde understöda bar-

naföderskans svaga krafter.”uyy

Betänkandet om barnamord och delaktighet däri inskärpte ett all-

mänt kontrollansvar, men lämnade osagt att brottsrepressionen också

krävde att kvinnan fick hjälp med att tolka kroppstecknen och vid för-

lossningen. Tystnaden på denna punkt berodde av allt att döma på att ett

för stort ansvar kunde bli överfört på omgivningen, med följden att bar-

namörderskans rättsprocess och avstraffandet blev undergrävt. Eftersom

barnamörderskans straff var viktigast att fälla, förbigicks denna kunskap

om barnamördandet i det slutliga barnamordsplakatet som gavs offent-

lighet den 12 juli 1750.uyu

I lagkommissionens diskussioner ansågs en fungerande social kon-
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768 Tabell II: Delaktighetsstraff i barnamordsbrott inom Åbo hovrätts jurisdiktion
1702–1807.  

769 Anners anför det motsatta. Enligt honom företrädde lagkommissionen juristkårens kon-
servativa uppfattning ”att tvinga (eller locka) kvinnan att uppenbara havandeskapet.
Hon kunde då övervakas så att hon inte fick tillfälle att döda fostret eller lägga det å
lönn”. Anners 1965, s. 224. 

troll vara tredelad. Havandeskapet måste först och främst bli bekräftat

genom en konfrontation med kvinnan ifråga. Misslyckades detta skulle

kontrollen utsträckas till så sträng övervakning av den potentiella barna-

mörderskan att hon mot sin vilja fick hjälp vid förlossningen så att bar-

nets liv kunde räddas. Försummelser att hindra brottet blev därför efter

1751 den vanligaste formen av delaktighetsbrott.uyi

Det kollektiva och helt normativa hemlighetsmakeriet med gravi-

diteter gick inte att stävja. Döljandet togs följaktligen åter upp i den kri-

minalpolitiska diskussionen inför Ändringar i allmänna lagens rum 1779.

Nya åtgärder föreslogs och kom att undergräva det dittills utvidgade

ansvaret att bekämpa barnamördande med rigorös kontroll.uyo Eftersom

barnamordsbrott antogs bero på att havande kvinnor inte ”tidigt och

ordenteligen uppenbarade sitt tillstånd” ville lagkommissionen den 14

november 1777 återinföra den fram till 1750 helt på kvinnan lagda för-

pliktelsen att uppdaga graviditeten för husbondfolk och föräldrar. Man

föreslog ett nytt reglemente som innehöll ett formellt system för tillkän-

nagivande av utomäktenskapliga havandeskap, minskad publicitet kring

bestraffandet av lägersmål mellan två ogifta personer och enkla horsbrott

mellan en gift och en ogift person, spridning av kostnaderna för oäkta

barns försörjning på hela lokalsamhället och integrering av ogifta mödrar

och oäkta barn. 

Tillkännagivandet av havandeskapet skulle enligt förslaget som aldrig

antogs ske muntligen av kvinnan inför vittnesgilla personer inom sex

månader från det hon förstod att hon var gravid. Detta skulle dessutom

skriftligen dokumenteras av myndigheterna för att gardera kvinnan mot

barnamordslagens följder om barnet av en händelse dog. Som morot för
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770 Anners 1965, s. 211–214. Ett liknande reformförslag var på tapeten i England först 1862.
Homrighaus 2001, s. 353

771 Ang. Barnamord 14.11.1777. Lagkommissionens utlåtanden 1774–1784 ur Anners 1965, s.
214.

772 Anners 1965, s. 215, 224. Vilka övriga orsaker som avsågs framkommer inte explicit.
Lindstedt Cronberg har tolkat detta som ”den strängt fördömande synen på lägersmålen
som gav upphov till barnamord”. Lindstedt Cronberg 1997, s. 66. 

uppdagandet tjänade efterskänkningen av kronans tredjedel av böterna

för lönskaläget eller det enkla horet som var orsaken till graviditeten.

Den kvinna som inte kunde visa upp ett bevis på att hon erkänt att hon

var gravid utom äktenskapet skulle däremot straffas som barnamörder-

ska om fostret omkom. Skedde ett missfall utan bevis på ett formellt till-

kännagivande skulle kvinnan förtjäna ris, fängelse på vatten och bröd

eller allmänt arbete i hemsocknen. Var missfallet en följd av fosterför-

drivning förtjänade hon dödsstraffet. Kunde kvinnan bevisa att missfal-

let var helt naturligt påkommet skulle hon straffas efter omständighe-

terna endast för döljandet av graviditeten och fosterämnet. Skedde miss-

fallet innan sex månader hade förflutit från det kvinnan hade förstått att

hon var gravid skulle hon straffas bara för lägersmålet.uup En skärpt ton-

gång mot delaktighetsbrottet ingick även i lagkommissionens förslag.

Det förnyade plakatet om barnamord och delaktighet däri skulle läsas

upp fyra gånger per år i kyrkorna – vid jul, midsommar samt första och

sista bönedagen – istället för de tidigare tre gångerna.uuq

Lagkommissionen företrädde en helt ny syn på döljandet av utom-

äktenskapliga graviditeter och hur de borde bekämpas. Gustav III kunde

inte omfatta förslaget. Enligt kungens uppfattning dolde barnamörder-

skor avsiktligt sin graviditet av ”räddhågan att bli upptäckt som är stör-

sta skälet hos henne till barnets mord och läggande å lönn”. Han fick

medhåll av rådet som ansåg att döljandet av utomäktenskapliga gravi-

diteter bara var en av många orsaker till barnamordsbrotten.uuw Kritiken

mot den planerade formella förpliktelsen visar att man kände till inne-

hållet i den samtida franska debatten som riktade hård kritik mot en lik-
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773 Antell III, 1895, s. 45. Antell menar att Gustav III informerades om debatten om dekla-
rationskravets avskaffande av Madame de Stael, som upprätthöll en salong i upplysnings -
tidens Paris. Den franska debattens stora betydelse för humaniseringen av barnamords -
lagstiftningen under senare hälften av 1700-talet är väl underbyggd i forskningen. Den
spred sig som en löpeld i upplysningstidens europeiska intellektuella kretsar och var
grunden till en liberalare lagstiftning mot barnamörderskor på olika håll i Europa. Se
Antell, IV, 1896, s. 14; Nielsen 1982, s. 166–171.

774 Om lagarnas anda av Charles Lois 1757 ur Strömholm 1998, s. 338. 
775 Antell IV, 1896, s. 14–15.

nande förpliktelse som blivit införd i Frankrike redan 1556 under benäm-

ningen ”déclaration de grossesse” och som återinskärptes år 1708. Till

skillnad från den planerade svenska förpliktelsen skulle franska utomäk-

tenskapligt gravida kvinnor tillkännage sitt havandeskap hos lokala myn-

digheter såsom domaren eller prästen. Tillkännagivandet registrerades i

allmänna liggare för ett offentliggörande vid behov. Detta skulle ske lika-

så inom sex månader från det kvinnan begrep att hon väntade barn.uue

Den franska kritiken angrep förpliktelsen på flera punkter. Dels hade

myndigheterna inte på detta sätt förmått stävja barnamördandet, dels

kränkte förpliktelsen de nya tankegångarna om varje individs rätt till

rätts säkerhet och frihet. Bl.a. Montesquieu ansåg att offentliggörandet

stred mot individens rätt till självförsvar och hävdade att det borde räcka

med att kvinnan tillkännagav tillståndet för sina närmaste kvinnliga

släktingar som sedan kunde vaka över henne så att barnet inte tog

skada.uur Än skarpare var Voltaire i sin kritik. Han ansåg att förnuft, rätt-

visa och mänsklighet kränktes av att en kvinna tvingades ge en för henne

nedsättande förklaring inför myndigheterna. Långt värre än detta var en -

ligt Voltaire att en kvinna antogs vara en brottsling om hon inte fullfölj-

de förpliktelsen. Nedkom hon sedan med ett dödfött barn dömdes hon

till döden för något som enligt Voltaire inte var annat än en obetydlig

för seelse. Liknande uppfattningar framfördes av kriminalfilosoferna

Cesa re Beccaria (1738–1794) och Gaetano Filangieri (1752– 1788).uut

Det gick inte att enas om ett liknande kontrollsystem för det svenska
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776 Anners 1965, s. 216, 220, 225. Först mot sommaren 1778 skärpte kungen tonen för
dödsstraffets avskaffande i barnamordsbrott. Jfr Bergenlöv 2004, s. 258.

777 Anners 1965, s. 246–247. Kungen kritiserade resultatlöst detta redan år 1772. Se Anners
1965, s. 232.

778 Bondeståndets riksdagsprotokoll 31.10.1778. Landahl 1986, s. 71.
779 RB 17: § 9: ” I de saker, som å lif gå, och andra svåra brottmål må domaren höra den, som

jäfvad är, utan ed, där anledning är, att där med ljus i saken få; dock ej föräldrar och barn,
äkta makar, eller syskon, emot varannan, där saken ej av synnerlig vikt och svårhet är.”

riket på 1770-talet. Orsaken till detta låg dels i att tiderna hade gått dyli-

ka kontrollsystem förbi, dels i att man försökte förena två helt oförenliga

ambitioner i en och samma barnamordslag: brottsrepression d.v.s. lin-

dring av stigmatisering av ogifta mödrar och avskräckning d.v.s. inskärp-

ning av barnamords- och delaktighetslag. Gustav III och hans bundsför-

vanter i frågan ville framförallt verka för att ogifta kvinnor inte begick

barnamordsbrott p.g.a. desperation, blygsel och fattigdom. För att hindra

detta krävdes sociala åtgärder. Detta var dock en helt annan sak än att

straffa bevisliga barnamörderskor. Där var brottsbekämpningen fort -

farande beroende av någon form av avskräckning som talade för hårda

skam-, livs- eller fängelsestraff.uuy

Gustav III kritiserade vid dessa tider också den rättspraxis som var

bruklig i grova brott och som innebar att domaren såg mellan fingrarna

med delaktighetsbrotten för att med stöd av de medskyldiga få den

huvudskyldiga brottslingen fälld. Den rättsliga prioriteringen blev likaså

utsatt för hård kritik av upplysningstidens kriminalfilosofer.uuu I sin pro-

position om ”moraliteten” i lagen, som gavs samma dag som propositio-

nen om dödsstraffets avskaffande i barnamordsbrottet, riktade kungen

stark kritik mot att ”en angifware skulle undgå straff för delaktighet i ett

brott, för det han sin medbrottslige uptäkte […] föräldrar och barn, man

och hustru, syskon och syskon äro af lagen likasom twungne at bereda

hvars annars olycksfall […].”uui

Stadgandet stred enligt kungen mot ”ärligheten och förtroendet i

umgänget” och borde uteslutas ur lagen.uuo Lika omoralisk var gällande
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780 Anners 1965, s. 246. Det omoraliska i att angiveriet prioriterades framför straff för delak-
tighet diskuterades i rådskammaren i anslutning till brännvinsbränning men berörde i
högsta grad barnamordsbrottet och dess bevisföringssystem.

781 Till samtelige Hofrätter ock Öfverrätterne, at ingen dödsdom må verkställas, innan den
blivit Kongl. Mayt i underdånighet hemstäld 1.11.1778. af Ugglas 1780, s. 152.

782 Cirkuläret sändes till häradshövdingarna våren 1779. Åbo hovrätts bref [till de under
hovrättens jurisdiktion lydande underdomare] angående ytterligare utvägar till förekom-
mande av barnamord 14.4.1779. af Ugglas 1780, s. 147 ff. Modée 1783, s. 736–737.
Barnamordscirkuläret har felaktigt även kallat barnamordsplakatet (=lag). Om debatten
se främst Anners 1965, s. 300–317; Bergman 1996, s. 25–30; Bergenlöv 2006, s. 261–267. 

lag om att domaren kunde höra till och med ärelösa menedare för att

kasta ljus över grova brottmål. Detta stred likaså mot nya tankegångar

om rättssäkerhet och undergrävde överlag rättvisan.uip Saken förblev

olöst av att oenigheten var stor inom den lagstiftande församlingen.

Samma oenighet undergrävde ett förbud mot att prioritera angiveriet av

den huvudskyldiga på delaktighetsbrottens bekostnad. Istället infördes

två andra reformer av betydelse för barnamordsbrottet. Dels infördes

underställningsinstitutet som innebar att samtliga dödsdomar kom att

granskas av Kunglig Majestät varvid skäl som hade med brottsomstän-

digheter t.ex. försummad social kontroll kom att innebära strafflindring-

ar.uiq Dels gav Gustav III den 17 oktober 1778 ut cirkuläret Angående

ytterligare utvägar till förekommande av barnamordsbrott som innehöll delar

av det förkastade lagkommissionsförslagets socialpolitiska åtgärder och

uppvisade stora likheter med de reformförslag som samtida franska intel-

lektuella kom med för att hindra barnamordsbrotten.uiw

Cirkuläret förtydligade och förenhetligade hur utomäktenskapligt

havande ogifta kvinnor skulle behandlas av myndigheterna i lokalsam-

hället och ansvarspersonerna i hushållet. Detta innebar att brottets bre-

dare sociala grunder kom att beskrivas som aldrig förr. Sådant kunde

som nämnt inte uttryckas i själva lagtexten från 1750 därför att den i av -

skräckande syfte var avsedd att spridas från predikstolarna. Detta kunde

allra minst ske i och med att ogifta mödrar och oäkta barn tillskrevs en

av lagstiftningen, kyrkan, fattigvården och domstolen given extremt svår
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783 ”Vad Kongl. Maj:t i ovanberörda måtta i nåder förordnat, därom jämväl Kongl. Maj:ts
nådiga skrivelse till sina befallningshavande och konsistorier utfärda låtit, varder N.N.
till underdånig efterrättelse härmedelst kundgjord”. Modée 1783, s. 

784 Punkt 9: ”Anser Kungl. May:t jämväl nödigt, att så ofta förbudet mot barnamord å
predikstolarna uppläses, prästerskapet därefter gör allvarsam föreställning om denna syn-
dens grovhet, med tjänlig och bevekande förmaning att därför sig till vara taga.” Modée
1783, s. 737.

785 Modée 1783, s. 736–737. 
786 Bergenlöv 2004, s. 262.

position. Faran var att man då skulle skapa missförstånd om hur allvar-

ligt barnamordsbrottet var. Cirkuläret från 1778 som öppet påtalade

många av brottsorsakerna var avsett för en sluten krets. Landshövdingar,

häradshövdingar och konsistorier skulle ansvara för sociala reformer för

att hindra barnamordsbrott. Själva cirkuläret skulle inte offentliggöras

för allmänheten i landet.uie Barnamordsplakatet från år 1750 tjänade

fortfarande det ändamålet.uir

Ansvaret att uppdaga graviditeten lades i cirkulärets sjätte punkt

enbart på den kvinnan som bar på ett utomäktenskapligt barn. Enligt

den punkten skulle det räcka med att hon tillkännagav graviditeten

endast för en person, såsom man hade resonerat i den franska upplys-

ningsdebatten. Denna eller dessa personer skulle ”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”. Böter

infördes för den som yppade hemligheten för en bredare krets eller kom

med skällor och förebråelser mot kvinnan, eftersom sådant antogs under -

bygga brottet. Cirkuläret gick till och med längre än så. De ogifta gravida

kvinnor som ”av fattigdom eller andra omständigheter, inte uti allt kunna

eller vilja denna skyldighet fullgöra” fick inte ”lastas” av att de i all hast

födde barn i ensamhet och först därefter avslöjade situationen och bar-

net.uit

Eva Bergenlöv har med rätta hävdat att cirkuläret vände upp och ned

på tidigare inskärpta krav på social kontroll.uiy I cirkuläret gavs inte döl-
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787 Om pliktpallens avskaffande för lönskaläge och enkelt hor 18.11.1741. Modée 1749, s.
1807–1810.

jandet av havandeskap den avgörande betydelse för barnamordsbrottet

som man tidigare hävdat. Man gick från krav på offentlighet till att

acceptera ett begränsat hemlighetsmakeri i tanke att kvinnor begick bar-

namordsbrott av skam över sin utomäktenskapliga graviditet. Döljande

fick förekomma så länge det oäkta barnet inte dog. Försummelsestraff

bör rimligtvis inte ha gått att fälla efter detta utan att vittnet erkände sitt

misstag. Det faller sig självt att vittnen knappast självmant tog risken att

bli straffade för delaktighet. Husbondfolk och föräldrar, för övrigt också

prästerna, förväntades ändå följa cirkulärets stadganden. 

Prästernas passivitet och döljande av graviditet
Det första ställningstagandet som påtalade att prästernas agerande

kunde leda till barnamördande var Svea Hovrätts brev Om Plickte-pallens

afskaffande för Lönska-läge och enfalt hor från den 2 december 1741 som av -

skaffade ogifta mödrars offentliga kyrkoplikt inför hela församlingen. Den

s.k. uppenbara skriften innebar att kvinnan fick sitta och skämmas på det

man kallade för plikt- eller horpallen, medan prästen offentligt medde-

lade i kyrkan vad hon dömts för, tills hon bekände sin synd och slutligen

fick syndernas förlåtelse av prästen samt tillgång till nattvarden.

Förfarandet antogs dock vara så skamligt för kvinnor att de i värsta fall

hellre skulle dölja sin graviditet och dräpa barnet i hemlighet för att slip-

pa bli offentligt begapad och utskälld av prästen. För att råda bot på detta

problem föreslog man på riksdagen 1741 ett sexårigt försök med en s.k.

enskild skrift och avlösning i sakristian. Den innebar att kvinnan bara inför

några utsedda vittnen förmanades och fick syndernas förlåtelse av präs-

ten istället för under högmässan. Statistik över den nya kyrkpliktens

inverkan på mängden barnamordsbrott skulle samlas in under försökets

gång och utfallet analyseras innan slutligt beslut fattades.uiu Huruvida
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788 ”Att ej någon för sådan förbrytelse må utestängas från församlingens gemenskap eller
hindras ifrån Salighetsmedlens nyttjande antingen målet vid Domstolen är anhängigt
eller afgiordt”. Kongl. Svea hovrätts brev om ytterligare utvägar till förekommande av
barnamord 12.4.1779, p. 2.  Modée 1783, s. 729. 

789 Förutsättningslös rätt till nattsvardsgång för brottslingar gällde bara sista smörjelsen.
Keskisarja 2006, s. 89.

790 Lindstedt Cronberg 1997, s. 89–92. Hon går inte in på hur nattvardsförbundet användes
av präster under sent 1700-tal.

detta skedde är dock oklart. Någon statistik har inte hittats. Försöket

som blev beständigt togs veterligen inte heller upp för ny behandling av

riksdagen efter det. 

Det andra stadgandet ingick i barnamordscirkuläret från 1778 som

förbjöd prästerna att neka ogifta mödrar rätten att gå till nattvarden om

de redan hade fått syndernas förlåtelse i sakristian, en form av kyrkotukt

som ändå kvarstod i kyrkolagen in på 1800-talet.uii Utestängning från

nattvarden var en kyrkligt lagstiftad påtryckningsmetod allt sedan år

1686. Den metoden användes bl.a. för att tvinga ogifta kvinnor att erkän-

na en utomäktenskaplig graviditet eller vem som var far till barnet.uio

Nattvardsförbud var flitigt använt av prästerna i södra Sverige, åtmins-

tone under förra delen av 1700-talet. Det innebar att ogifta mödrar var

utestängda från nattvarden och hela församlingsgemenskapen medan de

väntade på att lägersmålet avgjordes på tinget.uop Rättsprocessen kunde

dock dra up på tiden för att lägrarna undvek att bära ansvar för barnets

försörjning.

Prästerna hade en dubbel roll när det gällde att bekämpa barnamords-

brott. De skulle dels stigmatisera lägersmål för att avskräcka från osed-

lighet och dels verka för att dolda utomäktenskapliga graviditeter blev

uppdagade så att det unga ogifta paret gifte sig innan barnet föddes. Det

dubbla ansvaret lämnade stort utrymme för prästens eget gottfinnande.

I praktiken blev det också svårt för överheten att entydigt definiera präs-

terskapets roll i brottsbekämpningen. Snarare uppstod konflikter mellan

den roll lagstiftaren ville föra på prästerskapet och den roll de själva ville
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791 K. Maj:ts  resolution och förklaring uppå de allmänna besvär och ansökningar, som
prästerskapet i Sverige och Finland vid förslutne riksdag andragit 20.11.1786. Modée
1803, s. 467–471. 

792 Bergenlöv 2004, s. 298–299, 302; Lövkrona 1999, s. 161–165.
793 Rublack 1999, s. 179. Koss 1994, s. 82. Jfr danska förhållanden. Nielsen anger endast ett

fall där prästen förhörde barnamörderskan om havandeskapet. Nielsen 1980, s. 3:63.
794 Jackson 1996b, s. 64.

axla. Prästernas motstånd mot barnamordscirkuläret både före och efter

dess tillkomst är ett exempel på detta. Klagomålen under 1786 års riks-

dag mot cirkuläret som antogs öka sedernas fördärv besvarades av

Kunglig Majestät med ett brev om barnamordsplakatets ”rätta förstånd”

och där förbudet att använda nattvardsgången som stigmatiserings- och

påtryckningsmetod underströks.uoq

Prästen har i svensk forskning getts en nyckelroll i kontrollen av gra-

vida ogifta kvinnor. Han anses ha varit en pålitlig person att uppdaga

graviditeten för särskilt om kvinnan ville gardera sig mot att bli straffad

som barnamörderska ifall barnet dog. Prästens roll var stor framförallt

när det gällde att hitta och förhöra barnamörderskan efter mordet.uow

Svensk barnamordsforskning berör dock inte den praktiska prästerliga

kontrollen som idkades innan brottet skedde. Det gör däremot tysk

forsk ning. 

Präster kallade i 1600-talets tyska städer in den misstänkta kvinnan

för förhör, dock först i graviditetens slutskede, för att någon i det omgi-

vande samhället hade angivit kvinnan för prästen. Förhöret gick ut på att

prästen läste upp barnamordslagen och varnade kvinnan för det världsli-

ga och eviga straffet som skulle fällas över en barnamörderska. Tyska

präster var rentav närgångna med sina frågor om kvinnokroppen och

känningarna av barnet i livmodern.uoe I England var det framförallt fat-

tigvårdsmyndigheterna som i nära samarbete med prästen tog på sig

ansvaret att få den misstänkta kvinnan att erkänna, i hopp om att få bar-

nafadern utpekad och fälld till försörjningsansvar.uor

Det saknas belägg för en sådan graviditetskontroll i Finland. Präs ter -
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795 Jfr samma företeelse i tidelagsbrottet där endast en tidelagsfixerad präst var extremt 
rigorös i sin kontrollpraktik. Keskisarja 2006, s. 92, 164–169.

796 Nr 175. KP i Vånå och Janakkala 23.9.1789. 10, f. nr saknas; Nr 230. KP i Vånå 10.1.1800,
CC:2. f. 29v. Jfr nr 19, 258. 

797 T.ex. nr 5, 219, 224.
798 T.ex. nr 119, 121, 269. 
799 Nr 121. Ordinarie tingsprotokoll i Kisko och Kiikala 10–11.11.1779. JR:s utslagshandlin-

gar 24.11.1780, nr 72. Jfr nr 90: om kontrollförsummelse som ledde till att den misstänk-
ta barnamörderskan kunde låta kyrkta sig i ”fel” församling.  

na var snarare passiva utredare tills barnamordsbrottet blev fört till ting-

et.uot De intog inte en aktiv roll ens när ett rykte om en utomäktenskap-

ligt gravid kvinna nådde deras öron. Enligt prästbevisen gick kvinnor

som ”ögonskeligen varit havande” tills de avsmalnade och varit beryk-

tade barnamörderskor ändå ”hinderslöst” till nattvarden. Orsaken till

detta var att måttstocken för nattvardsgång var ”otillvitelig levnad” och

”försvarlig kristendomskundskap”, inte obevisat skvaller.uoy Vissa av

dessa blivande barnamörderskor kom överhuvudtaget inte till tals med

prästen. De uppfyllde inte ens minimikraven för nattvardsgång d.v.s. de

kände inte till de centrala kristendomsstyckena i katekesen, trosbekän-

nelsen och vissa böner.uou Andra blivande barnamörderskor idkade en

planerad självkontroll. De undvek att ta nattvarden under graviditeten

och lyckades dölja den också när prästen konfronterade dem om den spo-

radiska kyrkogången.uoi

Ryktesspridningen och närmiljöns efterforskningar om den 25-åriga bonde-
dottern Valborg Henriksdotters misstänkta graviditet i Somero 1778 föranled-
de inte några åtgärder av kyrkoherden Christopher förrän han tvingades där-
till av rättens tjänstemän. Trots att ryktet spreds som en löpeld, både före och
efter att ett fullgånget barnlik hade hittats, undvek kyrkoherden veterligen att
skrida till några åtgärder. Först när länsmannen skriftligen hörde sig för via
expeditionsfogden om denna kunde ordna så att kyrkoherden började höra sig
för om saken kallade kyrkoherde Christopher in ryktesspridarna för att få
kunskap om vem det ryktades om och vad som sades.uoo
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800 Undantaget som bekräftar regeln är nr 100. Åbo hovrätt föreslog för Borgå domkapitel
en disciplinering av prästerskapet i Kuopio.

801 Nr 34. HO protokoll 25.2.1751. JR:s utslagshandlingar 7.8.1751, nr 14.

Prästen hade genom sitt agerande underbyggt döljandet inte bara av gra-

viditeten utan hela barnamordsbrott. Detta väckte ändå ingen uppmärk-

samhet vid domstolen. Orsaken till det låg i att den världsliga rätten inte

hade någon myndighet över präster. Endast några prästers delaktighet i

döljandet av den rätta lägersmannen föranledde en reprimand av hovrät-

ten i 1700-talets Finland.ipp Präster nas passivitet kommer därför bara i

förbifarten till synes i de rättsliga källorna. 

Bondedottern Maria Simonsdotter förbereddes till en sannfärdig bekännelse
om moderns delaktighet i barnamordsbrottet i Mouhijärvi 1751. För att när-
mare utreda trovärdigheten i Marias bekännelse om att modern var helt oskyl-
dig kallades hon in till förhör vid Åbo hovrätt. Hovrätten var då intresserad av
Marias nattvardsgång för att utreda hennes insikter i hur allvarligt brott hon
hade begått och om hon begrep vad det betydde för hennes själ att begå
mened. I förbifarten framgår därför församlingsprästernas kontrollförsum-
melser över Maria. Hovrätten konstaterade att ”ingen präst hos henne i berör-
de ort varit, och att hon sista gången förleden vår gått till den Heliga
Nattvarden, då hon ej heller för prästen upptäckt att hon vore havande”.ipq

Vad berodde då prästernas passivitet på? Flera barnamordsfall visar att

prästerna inte satte tilltro till lösa rykten och att de försökte undvika att

blanda sig i konflikter i enskilda hushåll eller mellan flera hushåll. Det

vanliga var också att de blivande barnamörderskorna fyllde de formella

kraven för nattvardsgång. De fick då inta nattvarden oavsett ryktet om en

eventuell utomäktenskaplig graviditet. 

Kyrkoherden Hoflerus kallades ovanligt nog in till förhör på ordinarie tinget
i Laukas år 1741 för att förklara sitt agerande under den tid ogifta vallpigan
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802 Nr 19. KP i Keuruu 2.10.1741. Sääksmäki häraders ordinarie dombok 1740–1741. 10, f.
565–565v

803 Nr 19. KP i Laukas 18.6.1741. Sääksmäki domsaga, urtima ting 1724–1768. 127 a, f.
566–566v

804 Nehrman 1759, V: § § 16–19, 29, s. 6263, 66.

Sofia Thomasdotter gick havande. Han erkände då att han varit medveten om
ryktet om den 16-åriga flickan och känt till innehållet i skvallret om henne.ipw
Han hade konfronterat Sofia när hon vid midsommartiden ville ta nattvarden.
Eftersom Sofia då inte svarade på hans fråga lät han henne den sommaren
”obehindrat få salighetsmedlen” tre gånger. Enligt vittnesmålen hade hon
dock varit iklädd en horluva. Också ryktet var vida känt att Sofias tidigare hus-
bondes ogifte son var det väntade barnets far. Prästens agerande fick domaren
att kräva honom på en förklaring. Kyrkoherden försvarade sig med att han inte
kunnat veta om ryktet var sant. Eftersom Sofia läste utantill ”sin kristendoms
huvudstycken” kunde han inte heller hindra henne från nattvarden. Mellan
raderna går det att utläsa att kyrkoherden var införstådd med att det utpekade
husbondfolket svartmålade Sofia för att rentvå sonen. Konflikten fick kyrko-
herden att akta sig för att bli indragen i saken trots att gällande kyrkolag gav
honom all rätt i världen att utestänga Sofia från nattvarden för att på så sätt
pressa henne till det erkännande som behövdes för att komma åt att förhöra
den unge mannen närmare.ipe 

Prästernas möjligheter att idka kontroll över utomäktenskapliga gravi-

diteter hängde på att kontrollens aktörer meddelade honom om saken.

Prästerna lockades däremot inte till att döma misstänkta kvinnor på för-

hand. De krävde ett bevis på ett muntligt erkännande eller klagomål över

en misslyckad konfrontation med den misstänkta kvinnan för att skrida

till åtgärder. Deras agerande överensstämde därmed med samtida rätts-

litterära tankegångar om hur lite tilltro också domare skulle sätta till lösa

rykten.ipr Teg flickan om allting fanns inget annat råd än att behandla

henne som en ”vanlig” ung kvinna i hopp om att saken så småningom

skulle reda ut sig. 

Prästernas passivitet kan också ses som ett uttryck för kulturavstån-
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805 Furuhagen 1996, s. 191–197. 
806 Nr 215. KP i Vånå och Janakkala 4.5.1798. Sääksmäki nedre domsaga 1798. CC: 1, f.

237–238. Jfr nr 224.

det mellan folk och kyrka i 1700-talets Finland. Björn Furuhagen har

konstaterat att det folkliga livet kunde skilja sig en hel del från präster-

nas uppfattningar, särskilt när det gällde ordningsbrotten. På socken-

stämman mötte den kyrkliga kontrollambitionen en folklig kultur med

delvis andra normer. Det var två kulturer som stod i ett spänningsför-

hållande till varandra och kunde leda till att ett avstånd uppstod mellan

prästen och folket i församlingen. Det blev då svårt för prästen att själv-

mant ingripa i enskilda människors liv.ipt Kulturavståndet kunde ta sig

uttryck i konflikter mellan hur människorna i lokalsamhället uppfattade

den enskilda kvinnan som blev barnamörderska och prästerskapets upp-

fattningar om henne. 

När t.ex. bondedottern pigan Lisa Henriksdotters brott behandlades på ting-
et i Hausjärvi år 1798 konstaterade vice pastor Nils Rignell i sitt prästbevis att
hon läste ”rent i bok”, kunde sin kristendom, förde ett klanderlöst leverne och
obehindrat hade gått till nattvarden. Nämndemännens syn på saken var dia-
metralt motsatt. Lisa hade både ett hårt sinnelag och hade dessutom några år
tidigare varit föremål för rykten om barnamord som då inte kunnat ledas i till-
räckliga bevis för en tingsföring.ipy

Domprosten Johan Möller ansåg 1796 att kontrollansvaret i första hand

låg på föräldrar och husbondfolk. De hade ansvaret att få den gravida

kvinnan att erkänna att hon var med barn. Misslyckades detta samti-

digt som det var allt tydligare att kvinnan var gravid skulle man vända

sig till prästen. På hans ansvar låg då att förhöra den tigande eller

nekande kvinnan för att utreda vem som var far till barnet hon bar. Ju

tidigare prästen fick kännedom om det väntade oäkta barnet, desto

mera kunde han göra för att få mannen att ta sitt ansvar för kvinnan
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807 Möller 1796, § 17, s. 37.
808 A.a., § 17, s. 38.
809 A.a., § 17, s. 40. 
810 A.a., § 22, s. 46. Sedlighetskontroll var en integrerad del av prästens ämbetsuppgifter,

som inte fick ses som betungande eller något som präster kunde undandra sig från. En
präst skulle enligt Möller ”skatta sig lycklig” om han kunde uträtta något gott för flickan
och för det hushåll som ansvarade för henne. 

811 Prästernas aktivitet varierade förmodligen mycket. Jfr Keskisarja 2006, s. 86–91.
Församlingens geografiska storlek och folks benägenhet att be prästen om hjälp i
utredandet hade också betydelse för ingripandet. 

och barnet.ipu Utomäktenskapliga förbindelser var dock svåra saker att

utreda också för präster. De skulle gå varsamt fram vid förhöret med

den ogifta kvinnan och ”henne enskilt spörja om hon sagt sanningen

eller ej, med ömhet och tillika allvarligen föreställa henne sakens vikt

och hennes ansvar inför Gud, om hon for med osanning”.ipi Kunde

inget uträttas med flickan och hade hennes hopp om äktenskap helt

gått i kras var faran för att hon skulle begå barnamordsbrottet över-

hängande. Då fanns det skäl för prästen att kalla in hennes husbondfolk

eller föräldrar till förhör och att förmana dem ”att på henne hafva

behörigt uppseende”.ipo

Domprosten Möller var väl insatt i den samtida tyska barnamordsde-

batten som han själv förmodligen deltog i genom att skriva denna skrift

men som dock inte publicerades för en bredare publik. Kontroll systemet

som han förespråkade hade också stora likheter med den typen av förhör

som de tyska prästerna brukade hålla med utomäktenskapligt gravida

kvinnor. Prästens roll var enligt Möller att verka som en förmedlare mellan

ansvarspersonerna i hushållet och den potentiella barnamörderskan. Han

skulle genom all möjlig ”omtanke, försiktighet och allvarlig sorgfällighet”

göra allt som stod i hans makt för att få tillstånd ett äktenskap mellan de

unga personerna som väntade barn. Detta var det bästa sättet att hindra

barnamord.iqp Kunde ett äktenskap inte ingås var det husbondfolkets

ansvar att hindra att det nyfödda barnet föll offer för ett barnamordsbrott. 

Det är möjligt att prästernas passivitet under brottsförloppet som

den framträder i domstolsprotokollen är skenbar.iqq Prästerna fick inte
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812 Nehrman 1732, § 13, s. 230: ”Präster böra wara sparsame med sine witnes börder; på thet
the icke måge blifwa fördiupade uti wärldslige saker […] Men likwäl kunna the, äfwen
så wäl som andra, twingas til at witna, när nödwändigheten sådant fordrar och sanning -
en eij på annat sätt kan komma i dagsljuset. Med mindre någon wille af Prästen weta,
hwad i Bichtstolen bekiänt wore; hwilket han för ingen uppenbara bör”. Inger 1994, s.
108–109.

813 Rublack 1999, s. 180; Geyer-Kordesch 2002, s. 116–117.
814 Inger 1994, s. 175–176. Med rättsprocessen avses även förundersökningen och åtals -

prövningen. 

yppa bikthemligheter. Prästens förhör med kvinnan och med andra

berörda personer hade karaktären av bikt. Domstolen skulle också vara

försiktig med att kalla in präster som vittnen. Även om präster kunde

tvingas att vittna inför rätta när omständigheterna krävde det, fick detta

aldrig undergräva prästens auktoritet eller överskrida förbudet att yppa

bikthemligheter.iqw

En annan möjlighet är att alla berörda parter teg i rättssalen under

barnamörderskans rättegång om det misslyckade prästförhöret. Brottet

hade ju inte gått att förhindra. Det verkar inte helt troligt eftersom hus-

folket borde ha haft ett intresse för att berätta om att de hade gjort sitt

yttersta för att kontrollera barnamörderskans förehavanden och hade

involverat församlingsprästen. Delaktighetsstadgan började också spri-

das från predikstolarna år 1750 och gjorde allmogen mera medveten om

att det var straffbart att försumma sin plikt att övervaka och hindra bar-

namordsbrott.

Vittnesmål som skulle ha skuldbelagt prästen för hans passivitet sak-

nas dock i de djupstuderade barnamordsbrotten. Prästernas passivitet

verkar vara ett faktum. Inte ens den rigorösa prästerliga kontroll som

idka des i tyska städer kunde hindra barnamordsbrotten. Kontrollen gjor-

de det bara lättare för domstol och vittnen att utmåla barnamörderskans

döljande som uppsåtligt och skärpte brottets allvarlighetsgrad.iqe

Prästerna aktiverade sig först under rättsprocessen mot barnamör-

derskan. De blev då rättssystemets vapendragare med uppgiften att få

missdådaren att bekänna både före och under tingsbehandlingen samt

inför dödsstraffet.iqr Prästerna intog då rollen som den förmedlande län-
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815 Jfr Lövkrona 1999, s. 165.
816 Nr 111. HO:s betänkande 14.8.1779. JR:s utslagshandlingar 30.9.1779, nr 48. Jfr andra

liknande fall, där prästen vidtog åtgärder för när barnamordsbrottet uppdagades nr 19,
113, 119.

817 Kunglig förordning om prästbevis i grova brottmål 11.7.1753. Inger 1994, s. 175–176.
818 HO betänkande 2.12.1752. Lagkommissionens KP 19.6.1753. ÄK 16:5, f. nr saknas.

ken mellan lokalsamhället och domstolen, en roll som de oftast inte hade

axlat under gärningsförloppet.iqt

Först när soldatdottern Lisa Isaksdotter från Tenala misstänktes för att ha
begått ett barnamordsbrott gick adjunkten Alexander Laurén i Tenala försam-
ling till torpet på Kyrkbacken för att ”med anledning av uppkommit rykte”
förhöra Lisa om hon ”låtit sig hävdas och i enslighet fött”. Hans roll begrän-
sades till att pressa henne på bekännelsen under förundersökningen och att få
fram uppgiften om var liket låg, vilket han sedan meddelade länsmannen.iqy

Prästerna kallades enligt en kunglig förordning från 1753 alltid till rätte-

gångar i grova brott för att ge ett muntligt eller skriftligt prästbevis över

dem som var misstänkta. Det beviset innefattade uppgifter om den

anklagades ålder och släktförbindelser, huruvida personen i fråga hade

följt regler och normer och hade varit anklagad för något annat brott.

Prästbeviset låg sedan till grund för hur domaren bedömde trovärdighe-

ten i den misstänktas bekännelse.iqu

Förordningen var ”ett beställningsarbete” av Åbo hovrätt som år 1752

hade vänt sig till Kunglig Majestät för att det var så vanligt att domare fick

”enfaldiga och ofullkomlige svar, och at det stundom ej utrönas kunnat,

om then anklagade verkeligen varit så svag i kristendomen, eller han af list

och ondska stält sig mera okunnig än han varit, til at therigenom få lin-

dringar i straffet”.iqi Inte heller assessor Johan Ehrenmalm vid Åbo hov-

rätt hade mycket till övers för det finska folkets gudfruktighet i sin memo-

rial som han lämnade in till riksdagen om pliktpallens avskaffande år

1741. Allmogen var enligt honom varken ärlig, from eller gudfruktig vil-
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819 Åbo hovrätts assessor Johan Ehrenmalms memorial 11.2.1741. Frihetstidens utskottshan-
dlingar. Justitiedeputationen, R: 2771, f.321–342, särskilt f. 333–333v, 337–338.

820 Aalto 1996, s. 141. Ylikangas ser tandlös kyrklig kontroll i det sena 1700-talets Österbot-
ten som ett uttryck för att religiositeten och hotet om kyrkliga sanktionerna för norm-
brott mist sin tidigare effekt. Ylikangas 1976, s. 228

821 Keskisarja 2006, s. 91–92.
822 Nr 78. KP Ackas och Kalvola 21.8.1765. Urdiala tingslags dombok 1790–1793, f.

144–147v, 415–420.

ket resulterade i barnamördande, osedlighet, blodskam och tidelag.iqo

Åbo hovrätts uppfattningar om brottslingarnas svaga kristendoms-

kunskaper sammanfaller med det som är den rimliga förklaringen till

prästernas passiva brottsrepression bakom barnamordsbrotten i 1700-

talets Finland. Prästerskapet var inte lika aktivt som under 1600-talet då

kronan fungerade som domare och kyrkan som polis.iwp Liknande slut-

satser har dragits av bl.a. Teemu Keskisarja om tidelagsbrotten. Prästerna

var förvisso domstolens förlängda arm när brottet blivit uppdagat och

fört till rättsbehandling. Intill dess var de i främsta rummet församling-

ens själavårdare. Detta förutsatte goda relationer till församlingsborna

och gjorde att prästerna inte gärna blandade sig i enskilda personers eller

hushålls förehavanden.iwq

Prästernas kontrollförsummelse och dess betydelse för barnamör-

dandet framgår ur det tidigare omnämnda exceptionella barnamords-

brottet i Kalvola år 1765. Ingen präst hade då ingripit fastän den ogifta

modern pigan och blivande barnamörderskan Caisa Isaksdotter i flera års

tid hade levt tillsammans med sin gifta husbonde som gifta och dessut-

om hade avlat flera oäkta barn tillsammans under det den riktiga hustrun

var satt på undantag i en liten stuga på gården.iww Prästens inblandning i

osäkra utomäktenskapliga graviditeter var sällsynt också för att hemlig-

hetsmakeriet om graviditeterna var vanligt bland också gifta kvinnor.

Detta innebar att husbondfolk och föräldrar sällan bad prästen om hjälp

med utredningen av hur det var fatt med den unga kvinnan.

Detta är förmodligen förklaringen till att blivande barnamörderskor
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823 Jfr Nielsen 1982, s. 42; Bergenlöv 2004, s. 291–293, 299–302.
824 T.ex. nr 262. HD 2.6.1806 i RP i justitieärenden 1806, senare delen, f. 257–259. K.

Maj:ts utslag 26.6.1806. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 173, f. 3–5v. Jfr nr 267:
”erkänt sig vara havande”, men husbondfolket frikändes trots detta från allt ansvar för
försummelsen. HO:s utslag 13.10.1807. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 177, f.
491–497.

gick med allt tydligare tecken på en graviditet utan att ens prästen ingrep.

Eftersom det saknades en praxis kring angiveri av utomäktenskapliga

graviditeter, något som i sekler hade funnits i Mellaneuropa, visste inte

de som stiftade lagarna i riket att detta var fallet. Istället riktade man sitt

intresse mot att minska prästens makt att stigmatisera utomäktenskap-

ligt gravida kvinnor. De nya kriminalpolitiska strävandena var dock mal-

placerade i Finland. Passiviteten kunde här vara så stor att också begång-

na barnamordsbrott blev förbisedda av enskilda präster, tills domstolen

tvingade fram en undersökning. Kontrollen av utomäktenskapliga gravi-

diteter fungerade inte som sig bort. 

Ostraffade kontrollförsummelser 
Bristerna i kontrollen innebar i rättspraktiken att gränsen mellan

kvinnans tillkännagivande och döljande blev flytande. Till och med tvi-

velaktiga tillkännagivanden kunde med stöd av vittnen bli sedda av rät-

ten som ett fullgott uppdagande. Påstod barnamörderskan å andra sidan

att hon hade berättat om graviditeten för någon, kunde detta inte tas i

betraktande om ingen gick i godo för det.iweMärkliga rättsliga linjedrag-

ningar förekom om barnamörderskor som ”ej ordentligen uppenbarat sitt

rådda tillstånd” eller som av svårdefinierbar ”vårdslöshet eller illvilja”

förorsakade barnets död efter att kvinnan helt korrekt hade uppdagat sin

graviditet.iwr Detta för att döljandet alltid skedde diskursivt. 

Döljandet kunde betyda vidtagna men effektlösa kontrollåtgärder

eller att kvinnan hade försökt uppdaga sitt tillstånd i en normkultur där

man inte talade om graviditeter. Hur barnamörderskorna hade gjort

kommer att behandlas i slutet av detta huvudkapitel. Här är vittnena och
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825 MB 61: § 2. Är någor eliest til gierningen mindre wållande; plichte med spö, eller ris,
fängelse, eller arbete, efter som brottet är til. MB 61: § 3. Nu har han hwarken rådt, eller
hielpt til geirningen; men wetat förut, at then war å färde, och thet ei uppenbaradt; eller
ock, sedan gierningen är giord, fått therom kunskap, och hulpit den dölja; plichte efter
omständigheterna, med penningar, eller som förr är sagt. 

826 T.ex. nr 206, 254, 268. 
827 Cirkuläret var dessutom huvudsakligen avsett för ogifta mödrar som hämtade fram sitt

under kriminaliserade former levandefödda oäkta barn.
828 Detta framkommer tydligast om förlossningarna. Se kap.5.2.
829 Jfr Bergenlöv efter 1780. Bergenlöv 2004, s. 291, 294, 299 och 302.

deras kontrollförsummelser i fokus. Om ett vittne erkände att han eller

hon hade vetat om graviditeten, kunde vittnet straffas för sin försum-

made kontroll.iwt Barnamörderskans straff skulle då helt lagligen lindras

eftersom brottsbeskrivningen inte uppfylldes tillfullo. Dylika strafflin-

dringar verkar dock ha varit sällsynta i 1700-talets finska barnamords-

brott.iwy Vittnena vågade sällan erkänna sin bristande kontroll. Regeln

var snarare den att barnamörderskan utmålades som ensamt ansvarig.

Barnamordscirkuläret från 1778 omsattes inte heller i praktiken.iwu

Bakom detta låg att den enda person, nämligen husmodern eller modern,

som hade kunskap om graviditeten tenderade att bli ansedd av domaren

som delaktig i brottet.iwi Ju större vikt som fästes vid delaktighetsbrottet,

desto allmännare blev kravet på flera understödande vittnesmål för att

domaren skulle anse att det var bevisat att döljandet inte hade varit upp-

såtligt eller hade skett i samråd med en annan kvinna. Brytningen skedde

redan vid seklets mitt, då delaktighet i barnamordsbrott skulle beivras

med hårdare tag. Den tendensen förstärktes ytterligare i och med lagän-

dringen 1779 och de nya kriminalpolitiska ställningstagandena kring

1780.iwo

Cirkuläret som skulle stävja barnamorden fick således stor betydelse

för de delaktiga under barnamordsbrottens rättsprocesser. Eftersom kon-

trollansvaret enligt cirkuläret försköts från det kollektiva hushållet till

enskilda individer, blev det lättare att straffa försummelserna. Följden av

detta var att husmödrarna började redogöra för den resultatlösa kontroll
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830 Samma fenomen har studerats av Bergenlöv inom Göta hovrätt efter 1780. Bergenlöv
2004, s. 302.

831 Se fallen som berörs i kap. 4.4.
832 Nr 93. RP i justitieärenden 15.3.1771, f. 354–354v. Husmodern, bondehustrun Maria

Andersdotter i Lappo socken straffades 1770 till 12 dagars fängelse på vatten och bröd
efter eget erkännande och vittnens berättelser ”att hon av andra fått veta, att Lisa varit
rådd, men icke dess mindre underlåtit att få slikt tillfullo upptäckt, så att Lisa därmedelst
kunnat betagas tillfälle, att i enslighet föda”. Nr 223. HO:s utslag 26.11.1798. Nylands
och Tavastehus länskansli. Ea 151, f. 531–534. Soldathustrun Sofia Andersdotters mor
ställdes 1798 till svars för sin försummelse att upptäcka att dottern bar på ett oäkta barn
och straffades med 10 daler böter treskiftes eller fyra dagars fängelse på vatten och bröd
för sin försummelse. Även Nr 69 kan tolkas så: ogifta pigan Catharina Eriksdotters
lägrare gifta kornetten Carl Gustaf Uggla och drängen Erik Eriksson dömdes av Åbo
hovrätt för deras ”underlåtenhet att ha uppsikt över barnamörderskan under hennes
rådda tillstånd”. HO:s utslag 7.7.1764. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 85, f.
265–269v.

833 Nr 126. HO:s utslag 6.12.1780. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 116, f. 358–358v.
834 Jfr enligt Ervasti var 90 procent av barnamörderskornas havandeskap kända innan föd-

seln under 1800-talet, då delaktigheten inte heller blev undersökt. Ervasti 1994, s. 52.

som de faktiskt hade idkat. Detta för att minska risken för straff för för-

summad kontroll. Husmödrarna beskrev på tinget som aldrig förr sina

misslyckade försök att få graviditeten bekräftad, att de hade övervakat

kvinnan trots sin okunskap om hon faktiskt var gravid och förmanat

henne att akta fostret i livmodern.iep Beteendet återspeglar den ökande

rädslan för straff för försummelse att övervaka gravida ogifta kvinnor

som inte uppdagade att de var gravida.ieq

Husfolkets rädsla var dock helt obefogad. Bristerna i havandeskaps-

kontrollen gick inte i rätten att urskilja från ett uppsåtligt döljande. Straff

för ”bara” försummad havandeskapskontroll verkställdes endast i två,

möjligtvis i tre, fall i 1700-talets Finland.iewRegeln var snarare den att rät-

ten såsom Åbo hovrätt uttryckte det 1780 i ett barnamordsfall från Karis -

lojo fick lov att ”låta saken om husbondfolkets försummelser bero”. Detta

trots att t.ex. ogifta pigan Lisa Arvidsdotter i Karislojo ihärdigt hade häv-

dat på tinget att husbondfolket visste om att hon väntade oäkta barn.iee

Den slutsatsen kan dras även utifrån att rätten tog det för helt naturligt

att vittnena som hade känt till döljandet angav barnamörderskan.ier
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835 Jfr Nielsen 1980, s. 3: 26–27. Nielsen 1982, s. 42. 
836 Nr 121. UT i Kisko och Kiikala 10.11.1779, f.nr saknas, vittnet nr 1 och nr 6. JR:s

utslagshandlingar 24.11.1780, nr 72.

Man prioriterade således angiveriet av barnamörderskorna på

bekostnad av straff för försummelse. Kontrollförsummelse var dessutom

endast mindre förseelser i motsats till det grova barnamordsbrottet och

medskuld till själva mordet. Försummad kontroll sågs inte i rättsprakti-

ken som den brottsunderbyggande faktor man ansåg det vara i den kri-

minalpolitikiska debatten om ogifta kvinnors dolda havandeskap. En

annan förklaring är att kontrollförsummelser inte fick undergräva dom-

stolens möjligheter att fälla barnamörderskan till straff. Det domstolen

kunde göra med försummelserna var att beakta dem i barnamörderskans

dom. Hennes straff rättades som regel i dylika fall efter brottets art som

en slags arbitrering, emedan delaktighetsbrottet och hur det påverkade

barnamörderskans straff inte fanns inskrivet i barnamordslagen.iet För -

summelsen som trots allt hade befordrat barnamordsbrottet skulle aldrig

få undergräva rättens möjligheter att straffa den huvudskyldiga till bar-

nets död. 

Ett exceptionellt fall från Kiikala i sydvästra Finland får här tjäna

som exempel på de stora problem rätten stod inför när det gällde döljan-

det som ett kollektivt fenomen i ett hushåll. 

Misstankarna om 25-åriga bondedottern Valborg Johansdotters tillstånd för-
anledde en vidlyftig ryktesspridning bakom hennes rygg. Ryktet fick en nyfi-
ken volontär, skräddarsonen Johan Wingström, att beröra hennes kropp tre
gånger under en två veckor lång vistelse hos släktingar i byn i oktober 1778.
Innan Johan konkret kände på Valborgs kropp betraktade han henne noga,
såsom alla andra, i byns flitigt använda bastu och påpekade genast för sin vär -
dinna att flickan såg gravid ut och borde övervakas.iey Drygt ett år senare, då
fallet togs upp på tinget, påstod alla vittnen att man hade kontrollerat Valborg
genom både frågor och beröring samt att hon varit föremål för vidlyftigt
skvaller och nyfikna blickar. Någon klarhet i om hon var gravid hade ändå inte
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837 Förundersökningen fördes ovanligt först på tinget, då snaran med hjälp av tecknen på
Valborgs kropp drogs åt och hon utpekades som den rätta barnamörderskan.

gått att få eftersom Valborg och hennes familj dementerat allting. Saken hade
lämnats därhän, även i ett halvt år efter att ett barnlik kom i dagen i maj 1779.
Eftersom ingen barnafader fanns att misstänka vågade ingen ange Valborg.
Det krävdes att kronobefallningsmannen tvingade kyrkoherden till en utred-
ning och ledde till att en handfull vittnen var villiga att tala ut. Brottet blev
slutligen fört till tinget ett knappt år efter mordet.ieu
Utebliven menstruation, tjock mage så att kjollinningen stod öppen till 15

cm, fläckar i ansiktet som havande kvinnor brukade ha och levrat blod som
runnit ifrån den misstänkta vid tiderna för förlossningen kunde ändå bortför-
klaras med olika sjukdomar. Valborg och hennes släktingar skyllde på rödsot,
magsjuka och diarré. Någon läkare fanns inte att tillgå som kunde ha bekräf-
tat eller förkastat bortförklaringarna. Därför fick traktens jordemor och en
hjälphustru undersöka Valborgs kropp på urtima tingsrättens bevåg. De kunde
dock inte med säkerhet fastställa att Valborg ens hade fött något barn.
Tingsrätten stod ställd inför ett obevisbart barnamordsbrott p.g.a. det kollek-
tiva döljandet i hushållet. Man lämnade saken till framtiden i hopp om att
brottet senare skulle gå att bevisa. 
Åbo hovrätt var ändå ovillig att lämna dylika brott ostraffade. Oegentlig -

heterna i Valborgs hem och kontrollförsummelserna i byn uppfattades vara så
allvarliga. Man bad två edsvurna barnmorskor i Åbo stad att undersöka Val -
borg. Barnmorskorna intygade under ed att Valborg hade fött ett fullgånget
och stort barn. Födseln hade rentav slitit sönder hennes underliv. Den slutsat-
sen var graverande för Valborg. Hon försökte resultatlöst muta barnmor-
skorna till tystnad med en kvinnlig släktings hjälp och blev slutligen 1780 fälld
av hovrätten till 24 par ris och en söndags uppenbar kyrkoplikt för ett lindri-
gare barnamordsbrott (kap. 16: § 1 mom. 2).
Valborg besvärade sig hos Kunglig Majestät som krävde hovrätten på en för-
klaring till det hårda straffet på så lösa bevis. Åbo hovrätts svar till justitierå-
den genomsyras av ovanligt skarpa ordalag. Valborg hade både förhalat rätts-
processen med sitt hårdnackade nekande, trilskats med aktuarier och präster-
skap och till och med försökt muta barnmorskorna. En sådan uppenbar lög-
nerska och mörderska skulle fällas till ett hårt straff, oavsett de lösa bevisen,
hennes ihärdiga nekande och tigande vittnen. Men justitierevisionen och
kungen föll inte till föga för behovet av att inskärpa barnamordslagen i syd-
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838 I justitierevisionens förslag till K. Maj:t: ”allt detta emot Walborg för nekandet icke
utgöra fullt bevis emot henne, att hon därför kan fällas åt saken, synnerligen som de
tecken barnmorskorna uppgivit, efter deras eget vidgående icke äro ojävaktiga bevis till
någon föregången barnafödsel. Och som nära erfarenhet visat, att ofta på de mest sanno-
lika omständigheter och skäl emot den angivna, ändå man har misstagit sig på den
brottslige, varför och lagen i avsigt att ej den oskyldige måtte vara i lidande försatt, läm-
nats åt domaren rum att hellre fria än fälla”. RP i justitieärenden 6.11.1780, f. 1103. Åbo
slottshäktes fånglängder 1780, E III: cc: 122.

839 Nr 121. UT i Kisko och Kiikala 10.11.1779, f. nr saknas i JR:s utslagshandlingar
24.11.1780, nr 72.

840 Andra barnamordsbrott som dömdes på framtiden i överrätten: nr 20. På tinget ytterli-
gare endast nr 78.

västra Finland vid dessa tider. Eftersom bevisen på att brottet ens blivit
begånget var motstridiga, traktens jordemor och en hjälphustru vägrade svära
på att Valborg fött barn medan barnmorskorna gick ed på detsamma, fällde
justitierevisionen Valborg till en oavslutad dom på framtiden. Hon släpptes på
fri fot från fängelset på Åbo slott på nyårsafton 1780.iei

Valborgs ovanliga straff för ett barnamordsbrott utmättes då domsto-

larna enligt den nya barnamordslagen från 1779 skulle börja tillämpa allt

strängare bevisregler i barnamordsbrott. Det finns dock en annan mera

trovärdig tolkningsmöjlighet. 

Det ovanliga straffet fälldes för den obevisbara föräldradelaktigheten

och de kollektiva kontrollförsummelsernas skull. Delaktigheten blev

ändå inte överhuvudtaget förd på tal på tinget. Orsaken till detta var att

bevisbördan mot barnamörderskan var ovanligt svag. Misstankarna om

oegentligheter styrde ändå domstolarnas agerande. Bland annat försökte

tingsdomaren tvinga modern och mormodern att bekänna sanningen

om flickans kroppsliga skeenden under hot om ”straff för tigande”, ett

brott som inte alls förekom i lagboken. Faderns försök att ta fram tro-

värdig motbevisning förstods förmodligen likaså som ett desperat försök

att sopa undan spåren av ett i bondehushållet sanktionerat barnamords-

brott.ieo Den ostraffbara delaktigheten ledde till att Valborg straffades

med en i barnamordsbrott extremt ovanlig dom, i hopp om att sanning-

en senare skulle komma i dagen och även barnamörderskans faktiska

skuld.irp Fallet togs veterligen aldrig upp på nytt.
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841 Telste 2000, s. 224; Gowing 2001, s. 48, 51, 61; Lövkrona 1999, s. 174.
842 Lövkrona 1993, s. 35; Lövkrona 1999, s. 170–174.
843 Frykman 1993, s. 64–77; Lövkrona 1999, s. 161–162, 170–174; Telste 1993, s. 179–182;

Gowing 2001, s. 46–51. Dessa forskare gör dessvärre ingen klar skillnad mellan
kroppsvisitationerna före och efter mordet.

Detta helt obevisbara barnamordsbrott är det enda i sitt slag i rätts-

materialet som ingår i denna undersökning om barnamördandet i 1700-

talets Finland. Utredningen var även bland de vidlyftigaste, eftersom

brottet höll på att bli helt förbigånget fastän ett lik fanns tillhands.

Försummelserna och delaktigheten var dock straffbara gärningar även

om de inte gick att straffa i praktiken. Innan den fallerade kontrollen och

dess mekanismer behandlas närmare är det skäl att studera hur domsto-

len tenderade att fördela kontrollansvaret, i efterskott. Detta avgör näm-

ligen hur den information som källorna ger kan tolkas.

4.4. Kontrollideal och en realkontroll

Kontrollen av utomäktenskapliga graviditeter framhålls i studier om det

förmoderna samhället som huvudsakligen ett för husmödrarna vikt

ansvarsområde. Rädslan för husmodern anses följaktligen ha varit en

huvudorsak till att de ogifta kvinnorna dolde graviditeten. Kontroll -

ansvaret styrdes av att de gifta kvinnorna ansågs av rättsväsendet ha de

nödvändiga kunskaperna om graviditeter och kvinnokrämpor.irq I forsk-

ningen anses de också gärna ha tagit på sig uppgiften att verka som mora-

lens väktare i sitt hushåll. Ansvaret befäste deras position som husmor och

som en bundsförvant vid husbondens sida för den patriarkala hushålls-

ordningen.irw De unga kvinnorna övervakades inte bara för att man skul-

le kunna avslöja dolda havandeskap. Hustrur anses i forskningen också ha

velat manifestera att sexualitet och moderskap var vikna för gifta kvinnor

när de närgånget kontrollerade ogifta kvinnor i sitt hushåll.ire
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844 Frykman 1993, s. 120–130. Om kontrollen runt 1800-talets nordsvenska barnamords-
brott. Johansson 2006, s. 117–159.

845 Modée 1786, s. Åbo hovrätts cirkulärbrev 16.7.1728. Nylands och Tavastehus länskansli.
Ea 4, f. 225–225v. Kongl. Maj: ts Förbud emot Barnamord, och delaktighet deruti
12.7.1750, R. G. Modée 1756, s. 2955. 

846 Nehrman 1759, Kap. VI: § 47, s. 91. 
847 Angående ytterligare utvägar till förekommande av barnamord 17.10.1778, punkt 6: ” Att

när den hävdade upptäcker sitt tillstånd för fader eller moder, husbonde eller matmoder
[…]”. Åbo hovrätts bref [till de under hovrättens jurisdiktion lydande underdomare]
angående ytterligare utvägar till förekommande av barnamord 14.4.1779. Modée 1783, s.
736–737.

848 Östman 2001, s. 164–168, 200–204; Starck-Arola 1998, s. 191–192; Sulkunen 1991, s. 63.
849 Jfr Symonds 1998, s. 74–75.

Jonas Frykman anser detta vara ett särdrag för Sydsverige. Den socia-

la kontrollen var däremot betydligt kollektivare i mellersta och norra

Sverige, både när det gällde sedlighetskontrollen i allmänhet och kontrol-

len i samband med barnamordsbrotten.irr Finska barnamordsbrott antogs

1728 i ett cirkulärbrev av Åbo hovrätt bäst kunna stävjas med kollektiv

och könsintegrerad havandeskapskontroll. Denna bredare syn på kon-

trollansvaret förekom även i barnamordplakatet från 1750 som ju förut-

satte att alla personer i hushållet skulle samarbeta för att få döljandet upp-

dagat.irtUppgiften att eftermordet utreda och un der  söka barnets och den

misstänkta kvinnans kropp var däremot i rättslitteraturen en kvinnligt

kodad arbetsuppgift.iry Efter 1778 skulle lägrade kvinnor också uppdaga

sitt tillstånd för ansvariga kvinnor eller män i hushållet.iru

Hustrurna pålades helt klart huvudansvaret av rätten, vilket åter -

speglar ett socialt idealmönster om könsuppdelade arbets- och kontroll-

uppgifter.iri Det hörde helt enkelt till hustrurnas plikter att befatta sig

med barnamordsbrott, medan män började utreda saken bara om de

råkade på barnamörderskan eller liket.iro

En tidig morgon i maj 1779 drog 17-åriga drängen Johan Jacobsson ut på
andjakt och stötte på ett spädbarnslik i ån. Bestört över fyndet sprang han med
andan i halsen till närmaste by för att tala om vad han hittat för första bästa
människa han råkade på. Det råkade vara tre bönder som av okänd anledning

– 261 –

hemlighetsmakeri och döljande av graviditeten



850 Jfr Pitkänen 1985, s. 23.
851 Nr 121. HT i Kisko och Kiikala 10–11.11.1779 i JR:s utslagshandlingar 24.11.1780, nr 72.
852 Gowing 1997, s. 93.

stod samlade. Andtruten berättade Johan vad saken gällde och förde bönderna
till liket. Enligt bonden Matts Henriksson Röyhäs vittnesmål betraktade män-
nen det ruttna liket en stund och sände sedan iväg gossen efter några hustrur
för att besikta det, vilket visade sig bli svårt att få gjort. Hustrurna Marja
Mick els dotter Paka och hennes mor Marja Mattsdotter svarade på uppma-
ningen att ”den som upptagit fostret må och bese det”. Värdinnan på Prutis
hemman kunde inte ens titta på liket eftersom hon var havande och enligt
folktron då riskerade att skada sitt eget foster.itp Budet gick också till det som
sedan visade sig vara barnamörderskans egen mor som ”sagt sig vara så blödig
att hon inte vågade se på det”. itq

Det skedda ger uppslag till flera tolkningsmöjligheter. Det kan tolkas

som att de gifta kvinnorna ansåg det vara en så vedervärdig uppgift att

besikta ruttna barnlik att de försökte slippa uppgiften. Ansvarsflykten

kan också vara ett uttryck för en disciplinering av männen som hade gått

in på det som primärt var hustrurnas auktoritets- och kompetensområ-

de. Så var ändå inte fallet med dessa bönder. Både tillfälligheter och nyfi-

kenhet hade gjort att de var först på brottsplatsen. De var ändå måna om

att sända efter kvinnliga besiktare. Det var helt enkelt inte karlgöra att

förstå sig på och undersöka döda människors kroppar, såsom fallet även

var i 1600- och 1700-talets Norden och England.itw Eventuellt visste

också kvinnorna vem som var barnamörderskan och ville inte bli inblan-

dade i det kommande rättsfallet av skäl som inte går att utreda.

Besiktningar av liket och barnamörderskans kropp efter mordet var i

praktiken de gifta kvinnornas ansvar. Hur kontrollen fungerade under

gärningsförloppet är mindre klart. Den finska kontrollpraxisen kan i lik-

het med andra mera perifera delar av riket ha varit mera kollektiv till sin

natur.  
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853 Jfr om agrar arbetsdelning och real- respektive idealmönster. Berggreen 1990.
854 Jfr Löfström 1999, s. 152–153, 159–161.
855 Nr 218. KP i Vånå och Janakkala 26.7.1798. Cc: 1, f. 188v.
856 Kiernander 1776, kap. I: § 9, s. 13–17; Hoorn 1777, s. 13.
857 Nr 16, 19, 78, 86, 116, 121. Se fallen närmare i kap. 6.5.

Kollektiv kontroll – ett kvinnligt ansvar i rätten

Kontrollen var både mera kollektiv och könsintegrerad i Finland än den

verkar ha varit i rikets centralområden. Detta åtminstone i barnamords-

brotten. Kontrollsystemet följde det från predikstolarna om barnamords-

brotten framförda idealet. I praktiken var idealet ofta ersatt med ett prag-

matiskt realkontrollmönster.ite Kön och kontrollansvar var således flexi -

bla kategorier som justerades efter behov och möjlighet.itr Att uppdaga

ett dolt havandeskap var överlag en svår uppgift. Det krävde samtliga

hushållsmedlemmars insatser. Kontrollaktörerna var därför både gifta

och ogifta kvinnor samt gifta och ogifta män i hushållet. 

En nyfiken grannbonde Erik Mickelsson Mäkelä ” berättade att han redan
sista wår […] pröfwat Stina Jacobsdotter att hon var rådd” och skvallrade om
saken med andra bönder och bondehustrur i Vånå vintern 1797–98.itt

I kontrollen deltog också den blivande barnamörderskans egen far och

mor eller hennes husmor. Mera sällan idkade den misstänkt gravida

kvinnas husbonde någon konkret kontroll över henne, av skäl som berörs

närmare i kapitel 4.4.

Kontrollen över obekanta pigor var betydligt svårare än över välbe-

kanta pigor. Detta för att graviditeter länge var svåra att skilja från sjuk-

domstillstånd utan en underlivsundersökning.ity Sådana undersökning-

ar vidtogs i endast sex fall och då av en barnmorska. Lokalsamhällets

kvinnor däremot gjorde aldrig en sådan undersökning.itu Graviditeten

bekräftades i lokalsamhället genom att man noga studerade kvinnans

kroppsliga förändringar. För att kunna fastslå havandeskapet som ett fak-

tum och att det doldes av kvinnan behövde man ha en förförståelse om
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858 Jfr Hirschi 2002. Social bonding d.v.s. att vara välintegrerad i sin sociala miljös normer
och i bredare perspektiv de samhälleliga normerna, motverkar brottslighet men kan
också medverka till att brottet blir fördolt.

859 Nr 258. Urtima koncepttingsprotokoll i Somero socken 28.11.1804, Cc: 3, f. 1v, 4v.
Andra liknande fall gällde främst ogifta mödrar, t.ex. nr 19, 146. Se andra liknande fall i
bilagd tabell 10: Ogifta mödrar som blev barnamörderskor 1702–1807.

860 Detta har också knutits till att de gamla hushållsrelationerna mellan tjänstefolk och hus-
bondfolk var i upplösning under 1700-talets lopp och höll på att ersättas av en mer ren-
odlad arbetsgivare och arbetstagarrelation, som inte sträckte sig längre än till det som
gällde själva arbetet. Ulbricht 1988, s. 122–123; Schulte 1984, s. 95–96. 

både kvinnans kropp och hennes vandel och leverne innan hon blev

havande. Integreringen i hushållet gjorde det paradoxalt nog i sin tur

svårt att sätta tilltro till lös ryktesspridning om att en kvinna dolde en

utomäktenskaplig graviditet, såvida hon i övrigt betedde sig helt klan-

derfritt.iti Först efter att det började gå ett rykte om att kvinnan hade

haft lägersmål anade man oråd. 

Bonden Adam Saxa från Pajula by i Somero ansåg 1804 att han och hans hus-
tru inte såg någon anledning att konfrontera deras nya 24-åriga ogifta piga
Caisa Johansdotter, eftersom det inte gick rykten om att hon ”var begiven på
lösaktighet”. Trumslagarhustrun Lena Modén sade rakt ut under rättegången
att eftersom det inte hade gått något rykte om denna Caisa så kunde hon ”icke
veta eller föreställa sig” att pigan var ”rådd”.ito 

Kontrollbristerna över främst pigorna har av tyska barnamordsforskare

knutits till att husfolket alltid noga övervägde om man skulle ingripa

eller inte. Den delikata balansen mellan kontroll och passivitet fastställ-

des av husbonden efter om han fann det befogat att få graviditeten

bekräftad.iyp Detsamma gäller finska förhållanden. Husbondens bety-

delse för den informella sociala kontrollen effektivitet är dock svårt att

studera på djupet. Det var de gifta kvinnorna som i första hand fick svara

på domarens frågor om menstruation, kroppshållning, hudfärg på bröst-

vårtor och hormonella graviditetsfläckar i ansiktet. De gifta kvinnornas

kontrollansvar var så självklart att män inte överhuvudtaget behövde
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861 Jfr Gowing som tolkar detta som att män undvek att överskrida hustrurnas domän. De
använde även sig av metaforer om de ”oskäliga djuren” i sina berättelser om bar-
namörderskans kropp. Gowing 1997, s. 89–90. Jfr Symonds 1998, s. 63–84.

862 Nr 34. UT i Karkku 6.12.1750, f. 29–30. RP i justitieärenden 31.10.1753, f. 626.. JR:s
utslagshandlingar 7.8.1751, del I, nr 14. 

863 Jfr Telste ser arbetsdelningen mellan make och hustru som ett könskontrakt på patri-
arkatets premisser. Telste 1993, s. 199, 221–224.

besvara sådana frågor. De beskrev dessutom sällan självmant den kon-

troll de faktiskt hade idkat.iyq Överordnad manliga kontroll förbigicks

med tystnad och kommer till synes endast i de exceptionella fallen där

havandeskapskontrollen var som rigorösast.

Bondedottern Maria Simonsdotters egen far Simon Mårtensson Koro var
känd som en helbrägdagörare som ansågs av folket i Mouhijärvi kunna ” bota
rev och annan magens sjukdom”. Han undersökte sin dotters kropp och
påstod att han ”ej haft sig bekant, varuti Marias sjukdom rätteligen bestått,
eller att hon varit rådd”. Han konstruerade också en graviditet på det sätt som
var normativt. Kvinnans gifta civilstånd eller ett lägersmål gjorde krämporna
till ett bevis på havandeskap. I annat fall var det frågan om en sjukdom.
Eftersom Marias far inte hade någon aning om att dottern hade haft utomäk-
tenskapliga samlag med en bondeson tog han dotterns symtom som tecken på
en sjukdom. Fadern ”skall [själv] varit sjuk på sådant sätt, som skulle han varit
i barns nöd”, såsom traktens tidigare kyrkoherde. Barnamörderskans far ljög
inte. Denne man blev avsiktligt förd bakom ljuset av sin hustru och dotter som
var livrädda för honom. Fadern var inte den enda mannen som klämde på
Maria. Det gjorde också hennes blivande angivare, en främmande soldat
Njurberg, då de badade tillsammans i byns gemensamma bastu.iyw

Husbondens engagemang var som här avgörande för att kontrollen drevs

till en beröring av kvinnans kropp. Oavsett var det husmodern som bar

hundhuvudet för kontrollens brister på tingen.iye Att kontrollen verk-

ställdes på husbondens premisser var självklart endast utanför domstolen.

Den frihetstida moralisten Magnus Orrelius menade 1767 att en god hus-

tru skulle visa sin make ”verklig trohet och lydaktig tillgivenhet […] sin

mans övertramp måste hon förtiga, och om de blive kunnige, till det bästa
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864 Orrelius 1767a, § 3, s. 8.
865 Husbönder som också var lägrare: t.ex. 6, 19, 21, 46, 56, 78, 121. Se närmare kap. 3.5. 
866 Nr 179. HO:s utslag 14.3.1791. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 139: II, f. 15, 177;

Bilagd tabell 6: Delaktiga efter relation till barnamörderskan 1702–1807. Mellan
1702–1807 stod 14 mödrar åtalade för försummelser att hindra brottet mot endast 4
fäder, av vilka dock bara 6 mödrar straffades mot en fader. 

867 Nr 93. RP i justitieärenden 15.3.1771, f. 354–354v. 
868 Eftersom havandeskapskontroll inte gick att straffa förutom i två fall, ingår här även

straffen för försummelse att hindra en ensam födsel. Se bilagd tabell 6: Delaktiga efter
relation till barnamörderskan 1702–1807. 

uttyda och ursäkta”.iyr Detta ideal ignorerades dock i rättssalen. Trots att

kunskapen om att husbonden hade makten att initiera både rigorös kon-

troll och själva döljandet i egenskap av lägrare, vilket kom att föranleda

delaktighetsplakatet vid seklets mitt, beaktades inte mannens roll under

rättsbehandlingen.iyt Orsaken till detta ligger i att döljande av gravidite-

ten främst bevisades med kvinnors vittnesmål om kvinnokroppens skeen-

den. Hustrurna straffades oftare och med hårdare ord än husbönderna. 

Soldatdottern Anna Mickelsdotter hade lägrats då hon tjänade på annat håll
och återvände hem för att föda 1791. När hennes fall efter att barnet dött togs
upp i rätten fällde domaren föräldrarna till straff för deras försummelse att
hindra brottet. Fadern, avskedade soldaten Mickel Saltman, straffades med
åtta dagars fängelse vid vatten och bröd medan modern, Maria Larsdotter,
”såsom mera skyldig” fälldes till tolv dagars fängelse vid vatten och bröd.iyy
Bondehustrun Maria Andersdotter i Lapposocken straffades 1770 med tolv
dagars fängelse på vatten och bröd för ”att hon av andra fått veta, att Lisa varit
rådd, men icke dess mindre underlåtit att få slikt tillfullo upptäckt, så att Lisa
därmedelst kunnat betagas tillfälle, att i enslighet föda”. Husbonden gick där-
emot fri från alla misstankar om försummelse.iyu

Betänker man att 27 hustrur och fem ogifta kvinnor stod åtalade för för-

summelse, men endast 14 överordnade män (husbonde eller far), blir det

ännu tydligare att det gemensamma kontrollansvaret blev omformat till ett

kvinnligt ansvar i rätten. Delaktighetsbrott var också när det gällde för-

summelser föremål för könskodning i rättssalarna.iyi Undantaget som

bekräftar den regeln är husbonden Johan Mellberg. Han fälldes 1795 av
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869 Nr 209. HO:s utslag 10.12.1795. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 145, f. 155–158v.
870 Se vidare kap. 5.5.1.
871 King 1999, s. 57–60.

Sjundeå tingsrätt och Åbo hovrätt till 20 daler silvermynt för försummad

uppsikt mot att hans mor bondeänkan Maria Grelsdotter fälldes till hälf-

ten av det. Bakom domen låg att denne husbonde misstänktes för att ha

vänslats med den ogifta pigan Anna Stina Johansdotter vilket dock inte

kunde bevisas.iyo

Husmödrarnas agerande påverkades av deras roll i hushållet, där de

var beroende av auktoritetshierarkin. Samtidigt bör husmödrarna ha

varit medvetna om att skulden för kontrollförsummelse skulle bli lagd på

dem, ifall hushållet fick ett barnamordsbrott på halsen. De försökte där-

för idka sträng social kontroll över sina pigor, men var samtidigt bero-

ende av sin makes engagemang i kontrollen. Om maken inte tog sitt

ansvar slutade det i värsta fall i ett barnamordsbrott till och med mitt för

ögonen på henne.iup Denna konfliktfyllda situation en gift kvinna kunde

befinna sig i, när det gällde brottsliga gärningar, beaktades vid behand-

lingen av särskilt egendomsbrott.iuq Så var inte fallet med delaktigheten

i barnamordsbrotten. Ställd mot väggen i rättssalen försvarade husmo-

dern som ville undkomma ett straff för sin försummelse försvarade sig

med att utmålade pigan som ensamt skyldig. 

Barnamördandet framställdes i rättssalarna som kvinnornas problem.

Husmödrar kontrollerade och barnamörderskorna blev mörderskor av

rädsla för dem. Detta ger dock en skev bild av den gagnlösa kontrollen

som faktiskt ibland hade idkats för att hindra de i denna undersökning

studerade barnamordsbrotten. Kontrollmönstret uppföljde dock minimi-

kraven för en idealkontroll av en potentiell barnamörderska. Därför var

det mycket ovanligt med straff för försummad havandeskapskontroll. De

misslyckade utredningarna garderade i efterskott husmodern mot miss-

tankar om oegentligheter, medan den gravida kvinnan framstod på ting-

et som en människa som helt uppsåtligt hade dolt allting.
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872 Gäller samtliga ogifta mödrar. Bilagd tabell 10: Ogifta mödrar som blev barnamörder-
skor 1702–1807. Undantaget som bekräftar regeln är nr 218 och berörs framöver. 

873 Jfr Tollefsen 1994, s. 88–94; Telste 1993, s. 214–217. Jfr Lövkrona 1999, s. 92, 122. 
874 Se Gowing 1997, s. 91–93.
875 Nr 251. KP 26.5.1802. Cc2, f. 740v–741. Jfr Jackson 1996b, s. 61.

Egenintresse och kontrollens effektivitet  
I praktiken förhöll sig hushållsmedlemmarna avvaktande till särskilt

ogifta pigor som verkade dölja sin graviditet. Man låtsades inte märka

eller vågade inte ingripa av flera skäl bl.a. på grund av lägersmålet och

dess kontext samt för att graviditeter var osäkra tillstånd och helst inte

skulle föras på tal. Ovissheten bara väntades ut. Tids nog skulle sanning-

en uppdagas. Ogifta mödrar som redan hade oäkta barn blev inte ens

beryktade för den nya graviditeten förrän barnamordsbrottet var ett fak-

tum.iuw Passiviteten kring den växande magen var lika vanlig på annat

håll i det förmoderna Norden och har ansetts bero på att kroppen hörde

till det lilla privata en individ hade rätt att värna om i ett kollektivt hus-

håll. Den likaså nästan obefintliga kommunikationen mellan piga och

husmor, eller mor och dotter hindrade ett ingripande och underbyggde

det ännu ofödda barnets öde, dödligt övergivande.iue

Barnamörderskans position i hushållet var helt avgörande för om ha -

van deskapskontrollen drevs till sin spets, en kroppsvisitation. Till skill -

nad från engelsk kontroll av primärt ogifta unga kvinnokroppar, var kon-

trollen av kvinnans kropp i Finland i första hand något som man kunde

utsätta den egna dottern för.iur Däremot undersöktes pigornas kroppar

som regel först när barnamordsbrottet hade skett. I detta skede var

pigorna redan rejält rädda för upptäckt och undvek beröring.

Barnamörderskor försökte mjölka sig själv och bad genast därefter hus-

modern mjölka henne, med tanke på att ingen mjölk i brösten skulle

undanröja misstankarna om att hon var mor till det upphittade döda bar-

net.iut
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876 Nr 92. KP i Sääksmäki 18.8.1770. 127b, f. 739.
877 Om kontrollen av pigan med fallbeskrivningar se kap. 4.4.
878 Om den formella kontrollen i bondehushåll. Se närmare kap. 5.5.
879 Om pigornas kontrollkontext se närmare kap. 4.4.
880 T.ex. nr 121 och rättsfallen i detta delkapitel. Flera av dessa fall berörs närmare också i

kap. 5.5.

När tjänstepigan Maria Jacobsdotter på Parola rusthåll i Sääksmäki skulle
mjölkas i juli 1770 av en landbondehustru och hennes gifta svärdöttrar, sprang
hon undan ut i rågåkern. Hon hämtades med våld tillbaka till pörtet av hus-
moderns vuxna son ”då mjölkningen gick för sig och hon befanns vara i
mjölk”.iuy

Kroppskontrollen var selektiv under gärningsförloppets gång av helt

logiska skäl. En dotters förlust av dygd och heder drabbade föräldrarna

hårt, en pigas mera indirekt. Kontrollen av dottern syftade uppriktigt till

att hindra ett barnamordsbrott som kunde dra skam och olycka även över

föräldrarna. Kontrollen av pigans graviditet skedde närmast för att till-

mötesgå trycket från omgivningen att få reda på graviditeten.iuu

Föräldrasanktionerade barnamordsbrott i välbeställda bondehushåll var

likaså föremål för den hårdaste formella kontrollen vid domstolarna.iui

Av dessa skäl tog man till en kroppskontrollmetod, oavsett att den kon-

trollformen var skamlig för både dottern och föräldrarna som tillgrep den

utredningsmetoden. Kroppskontrollen över dottern var inte bara hand-

gripligare än den som vidtogs mot pigor. Den var också offentlig till skill-

nad från att bara några husmödrars gjorde privata försök att undersöka

pigors döljande.iuo Döttrar kunde bli föremål för till och med flera hust -

rurs samtidiga undersökning. Dessutom rådslog kvinnorna helt öppet

med den unga kvinnans egen mor om hur tecknen kunde tolkas.iip

18-åriga ogifta bondedottern Maria Pettersdotter Turi i Maria sock-

en får här tjäna som exempel på hur en närgången kroppsvisitation gick

till och hur lite man fick uträttat med den. 

Året var 1769. Modern och mormodern fick inte någon bekräftelse på sina
misstankar som de inte ens vågade yppa för Maria. De kallade därför in två
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881 Nr 91. UT i Maria 6.8.1770, vittne nr 2. JR:s utslagshandlingar 11.1.1771, nr 14–15. Detta
vidlyftiga fall berördes ur lägersmålets synvinkel i kap. 3.4.1.

882 Nr 84. HO:s utslag 12.1.1770. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 97, f. 286–292.
883 Se Jackson 1996b, s. 70–71. Jfr Gowing 2001, s. 48; Rowlands 1997, s.185–192.

hustrur att förhöra och vid behov också undersöka fysiskt den unga bonde-
dottern. Planen var att hotet om en undersökning skulle göra flickan färdig att
bekänna. Så gick det dock inte. Besiktningshustrurna klädde då av Maria på
bara särken och kände på hennes mage som de fann ”tjock och hård”. När de
inte kunde registrera fosterrörelser blev de osäkra på vad hennes uppblåsta till-
stånd kunde bero på. De frågade direkt vad som felades och fick till svars att
det ”härröra av sjukdom, såvida hon varit i mistning av sin kvinnliga tid”.
Eftersom detta kunde tyda på såväl sjukdom som havandeskap ville hustrurna
veta om Maria Turi ”haft köttsligt umgänge med någon karl”, vilket hon ihär-
digt nekade eftersom hon inte ville bli avslöjad.iiq

Inte ens en kroppsundersökning kunde fastställa graviditeten med säker-

het. Det behövdes ett erkännande för att tecknen skulle gå att tolka rätt.

Kvinnorna måste åtminstone erkänna att de gjort sig skyldiga till lägers-

mål. I annat fall måste man se tiden an. 

Kvinnorna som kontrollerade misstänkta döttrar och undantagsvis

ock så pigor undersökte aldrig deras underliv, den undersökningsform

som hade kunnat fastställa graviditeten som säker. I vare sig stad eller på

landsbygden kallades en barnmorska in för att utföra den undersökning-

en. Endast i ett fall övervägde en husmor att kalla in en barnmorska, men

hon beslöt att avvakta av rädsla för att bli dragen inför rätta om det

visade sig vara något annat pigan led av.iiw Barnmorskorna var vid dessa

tider vanliga kontrollaktörer endast i England och tyska kejsarriket.iie

Ogifta och hemmaboende bondedottern Maria Grelsdotters runda mage

undersöktes resultatlöst av lokalsamhällets gifta kvinnor år 1735. 

Hustrun som av Marias mor fick uppdraget att känna på dotters” liv” fann ”en
sådan klimp […] som ett nystan kring dess nafvel”. Även trumslagaren
Rumois hustru Anna Henriksdotter som brukade hjälpa till vid födslar fann
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884 Nr 16. HO betänkande 6.10.1736. JR:s utslagshandlingar 15.12.1736, nr 41. Maria
Grelsdotter verkar inte ha begripit att hon väntade barn.

885 Rättsfallet blev ett prejudikat. Lagkommissionens KP 13.11.1736, ÄK 16: I, 1736–1740. 
886 T.ex. nr 34, 86 samt tidigare nämnda fall i detta avsnitt.
887 I t.ex. 1780-talets västra Finland påstod man att upphörd menstruation kunde botas med

att en menstruerande kvinna lånade ut ”sitt eget sölade lintyg” till den kvinna som led
av detta. Nr 121. UT i Kisko och Kiikala 22.1.1780. JR:s utslagshandlingar 24.11.1780, nr
72.

888 Frykman 1993, s. 106–117; Lövkrona 1999, s. 165–170; Telste 1993, s. 214–215. Jackson
anför endast ett fall som berör brottsutredningen. Jackson 1995, s. 146–150. Jfr Gowing
1997 s. 91, not 7.

samma tecken, men kunde inte med säkerhet säga vad det var frågan om. De
ställde därför besiktarnas standardfråga: ”om hon haft med mansfolk att
beställa”.iir Fallet blev senare omöjligt att utreda i rätten även om det blev
tingsfört. Maria nekade och något barnlik hittades aldrig, vilket gjorde saken
”mörk och tvivelaktig”. Hustrurnas misslyckade utredningar innebar att det
blev osäkert om ett brott ens var begånget. Maria Grelsdotter straffades med
hjälp av andra vittnesmål med tre gånger skarpt risslitande och offentlig kyrk-
plikt för ett döljande. Vittnena påstod att Maria hade dolt sitt havandeskap,
även om det inte gick att bevisa som annat än högst sannolikt.iit

I jakten efter fosterrörelser var det speciellt magen som undersöktes.iiy

Detta oavsett att svullna hårda magar och upphörd menstruation gavs en

dubbel betydelse. Det kunde tyda på graviditet och/eller sjukdom.iiu

Brösten verkar däremot ha varit föremål för ett större intresse i andra

länder. Det är möjligt att skillnaden mellan vad man undersökte beror på

att kroppsundersökningen inte av andra forskare verkar ha studerats ur

ett före–och–efter–mordet-perspektiv.iii Kontrollen av fosterrörelserna

förutsatte också att kroppen berördes i ett senare skede av graviditeten.

Det går dessvärre sällan att med säkerhet tidsbestämma kontrollen

utifrån källorna. Dels var detta helt ovidkommande för rättsbehandling-

en, dels var det något hustrurna av rädsla för försummelsestraff noga

aktade sig för att berätta. Enstaka fall visar ändå att kroppskontrollen

inföll just inför eller under själva förlossningen. Vid samma tider ställdes

också de vanligen helt lösa frågorna om köttsligt umgänge med mans-
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889 Nr 218. KP i Vånå och Janakkala 5.7.1798. Cc: 1, f. 177v. Jfr nr 16.
890 Gowing 2001, s. 47–48; Jackson 1995, s. 47–49; Lövkrona 1999, s. 169.
891 fr Lövkrona 1999, s. 168–169.
892 T.ex. nr 91. Jfr Jackson 1995, s. 149, 153. 
893 Kiernander 1776, Kap I: § 6, s. 9.  
894 Nr 91. Urtima tingsprotokoll i Maria 6.8.1770, vittne nr 2. JR:s utslagshandlingar

11.1.1771, nr 14–15. 

folk. T.ex. bondehustrun Eva Mattila berörde i Vånå den 27-åriga soldat-

dottern pigan Stina Jacobsdotters mage och fann att ”Stina uppenbarli-

gen var rådd och att Stina då mer icke många dagar hade övrigt innan

barnaförlossningen skulle infalla”.iio

Den oftare förekommande kontrollen av brösten har förklarats med

att det var mera legitimt att beröra en ogift kvinnas bröst än andra

kroppsdelar. Mjölken antas ha varit ett säkrare bevis eftersom magen

doldes av omfångsrika kjolar. Det är också troligt att gravida kvinnors

magar inte heller växte sig lika stora i det agrara samhället på 1700-talet

som idag. Sämre föda påverkade också fostrets storlek.iop Svullna bröst

och mörka bröstvårtor var odiskutabla tecken på en graviditet.ioq Kvin -

nor som ville dölja sitt tillstånd var också räddare för att låta hustrur bese

brösten än magen.iow

Bröstens utseende och utsöndringar var ändå alltför otillräckliga

bevis för en havandeskapskontroll som åsyftade verklig brottsrepression.

Mjölken som antogs stiga redan under graviditeten kunde nämligen tyda

på allt från graviditet och missfall, till att barnet redan var fött.ioe De

kontrollaktörer som verkligen ville hindra kvinnan från att föda barn i

ensamhet och sig själv från misstankar om oegentligheter var tvungna att

undersöka magen.”Ingalunda finnes barnet i brösten, om det ej är i

magen” hävdade en barnamörderskas mor då en av bondehustrurna som

på hennes uppmaning kroppsvisiterade dottern också ville se dennas

bröst. Utlåtelsen höll på att fälla denna uppriktigt brottsbekämpande

gifta bondekvinna för delaktighet i döljandet. Hon lyckades knappt över-

tyga domaren om att utlåtelsen hade varit helt ärligt menad.ior

Mjölkandet som i forskningen har, om än med viss tvekan, till -
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895 Telste 1993, s. 214–215; Frykman 1993, s. 110; Nielsen 1980, s. 3: 37.
896 ”Den sociala kontrollen, undersökningen av den misstänktas bröst […] förefaller ha

varit helt satt ur spel innan mordet var ett faktum”. Lövkrona 1999, s. 129.
897 Berörs närmare i kap. 6.4. i samband med lagstiftningen om mjölkandet.
898 Jfr Nielsen som anger att endast 7 av 89 barnamörderskor mjölkades i Danmark efter

brottet. Nielsen 1980, s. 3: 37.
899 Husmödrars och andra pigors försök att genom beröring av den gravida pigkroppen få

visshet om saken är sällsynta i källorna. Detta kan tolkas som ett uttryck för att kontrol-
lens brister var sekundära saker att utreda på tingen. Ett misslyckat kontrollförsök
behövde inte heller nämnas när döljandet kunde bevisas med hjälp av ett lik. 

900 Se bilagd tabell 6: Delaktiga efter relation till barnamörderskan 1702–1807. Endast tre
husmödrar straffades av 9 åtalade, mot sex betydligt hårdare straffade mödrar av 14 åta-
lade, däribland en dödsstraffad.

901 T.ex. nr 92: ”emedan hon war lika glad som före”, nr 94: ”haft leda till en och annan (-
mat-) spis, samt välja något visst, som henne infallit att äta” […] ”ofta lagt sig på sän-
gen och sagt sig vara opasslig”, nr 132: ” ständigt haft god hälsa och krafter”.

skrivits stor betydelse för sedlighets- och kroppskontrollen av barnamör-

derskor saknade motsvarighet i finsk kontrollpraktik under själva gär-

ningsförloppet.iot Samma slutsats har Inger Lövkrona dragit utifrån nio

svenska rättsfall.ioy Mjölkandet av kvinnor som misstänktes för att ha

begått ett barnamordsbrott var likaså en mindre vanlig kontrollmetod än

det har antagits vara.iou Istället var den misstänkta kvinnokroppen som

utgångspunkt helt oberörbar.ioi Tjänstepigans kropp verkar ha varit  svå -

rast av alla för döljande misstänkta kvinnors kroppar att visitera.iooHus -

mödrar löpte inte heller samma risk att bli misstänkta för delaktighet i

en pigas brott som mödrar gjorde om den brottsliga var en dotter.opp

Pigkroppen i hushållet
Ett fåtal pigor blev kroppsvisiterade vilket gör det möjligt att studera vad

som kan ha hindrat den handgripliga kontrollen över de flesta pigorna.

Ryktesspridningen ställde hårda krav på att sanningen om döljandet skul-

le dras fram i dagsljuset. Denna plikt försökte husmödrarna möta och de

letade i tysthet efter tecken på havandeskap. De tog fasta på pigans hälso-

och själstillstånd, hennes aversioner mot viss sorts mat och det man kallade

för en förändrad kroppsställning m.m.opqNär det inte gick att uppdaga om

pigan var gravid, bad husmödrar andra pigor eller grannhustrur om hjälp
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902 Nr 86. KP i Helsingfors13.10.1769, f. 22–23. Ca: I: 28. Jfr t.ex. Nr 146. HO:s utslag
9.3.1785. JR:s utslagshandlingar, nr 21, 6.5.1785. Nr 93. RP i justitieärenden 15.3.1771, f.
354–354v.

903 Nr 262. KP Vånå och Janakkala 15.4.1805. Cc: 3, f. 3–3v.
904 Nr 262. KP i Vånå och Janakkala 15.4.1805. Cc: 3, f. 2–5. Se närmare kap. 5.3.
905 T.ex. nr 92, 94, 133 samt nedan berörda fall.  

så att kvinnan inte kom åt att föda i ensamhet om hon trots allt var gravid.

Det kontrollmönstret följde de stadgade minimikraven och garderade sär-

skilt husmödrarna mot misstankar om oegentligheter. Däremot varierade

tillvägagångssätten om husmödrarna vågade konfrontera pigan.

I Helsingfors skvallrade traktörskan Forssia 1769 med andra hustrur om sina
verkningslösa utredningar. Hon hade också resultatlöst hotat ”skicka efter
Maria [Simonsdotter]s fader ifrån landet, och låta honom slå henne, så at hon
därefter skulle föda på säng”.opw I Vånå gick i sin tur löjtnantskan Printz in för
att blidka den unga ogifta pigan som hon misstänkte att bar på hennes ogifta
sons barn. Hon hade ”förty förehållit Eva Henricsdotter hennes nekande,
samt warnat henne at yppa sitt tillstånd, med försäkran at hon [det oaktadt]
icke skulle blifwa förskjuten af Ljeutenantskan, utan at hon wille [under hen-
nes sjukdom än] derhålla henne tills hon åter kunde själf försörja sig, och har
Eva då utbrustit i tårar samt låfwat tillkännagifwa [det], när hennes födslo tid
skulle infalla, hwarföre Ljeutenantskan lemnat widare undersökning härom, (-
säker å Eva-) och förlitat på Evas löfte (-at updaga sin födslo tid-)”.ope
För säkerhets skull bad även denna husmor ytterligare några pigor att hålla

ett vakande öga på pigan så hon inte fick för sig ”att begå något oråd med bar-
net”. Men brottet gick inte att hindra. Den utvidgade kollektiva övervakning-
en av pigan räddade bara husmodern Printz från straff för försummad upp-
sikt.opr

I praktiken vidtog husmödrarna åtgärder först när de behövde manifes-

tera sitt husmoderskap inför särskilt uppfordrande grannar eller för att

de, som fallet var med pigan Eva Henriksdotter, misstänkte att makens

eller sonens lägersmål kunde dra hela hushållet i olycka med ett barna-

mordsbrott.opt Men beröringen av pigkroppen var inte bara skamlig på
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906 T.ex. nr 108: detta kan ha legat bakom att pigan Maria Pettersdotter, som delade säng
med barnamörderskan Beata Eriksdotter, inte vågade känna på pigans kropp trots att
hon blivit uppmanad att göra det.”Beata eij skall talt eller tillåtit Maria at röra wid eller
känna på Beatas kropp (-skola de legat jämt med ryggarna emot hwarandra och Beata
blifvit ond enär Maria welat med handen taga om henne-)”. KP i Helsingfors 13.6.1775.
Ca: I:34, f. nr saknas.  Jfr Löfström om finska agrara sägner att unga pigor brukade
beröra varandra på ett osedligt sätt. Löfström 1999, s. 41–46.

907 Nr 69. KP i Janakkala 4.6.1764. 134a, f. 3. Jfr nr 78, 86, 94, 126.
908 Nr 251. KP i Sääksmäki 26.5.1802. Cc2, f. 741v.
909 Nr 86. KP i Helsingfors13.10.1769, f. 15–23. Ca: I: 28.

gränsen till osedlig för både pigan och husmodern.opy Den rubbade hus-

moderns överordnade position i förhållande till pigan. I värsta fall kunde

beröringen leda till förtal både bakom hennes och husbondens rygg. 

När en husmor kallade in två grannhustrur för att undersöka ogifta pigan
Chatarina Eriksdotters tillstånd på Haga säteri i Janakkala socken hösten
1763, hade” ingen med allvar företagit sig [undersökningen] eller i fruktan för
ansvar vågat göra sådant”.opu Också pigans fränder kunde hota ”slakta” hus-
modern på tinget om denna vågade röra flickan.opi

Beröringen var så vansklig att en desperat matmor tillgrep en utstuderad

strategi. Traktörskan Elisabeth Forssia kom på idén att sova bredvid tjän-

stepigan Maria Simonsdotter, i tanke att ostörd kunna undersöka henne

om natten. Pigan vägrade och anklagade husmodern för ”trätodryghet”

d.v.s. grälsjuka. Husmodern bad då en grannhustru bjuda in Maria till sig

över natten. Sagt blev gjort och Malmbergskan klämde på pigan medan

denna sov och fann att magen och brösten var ”hårda och lika som svull-

na”. Hon kunde dock inte sluta sig till något säkert om pigan faktiskt

väntade oäkta barn eftersom hon själv var barnlös och inte hade erfaren-

het av graviditet.opo  

Nu stod inget annat att göra än att ställa till det så att husmodern en natt
delade säng med pigan. Tillfäll kom när boningshuset skulle storstädas för
Mikaeli. En vecka innan barnet föddes visiterade husmodern noga den
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910 A.a., f. 24–25.
911 Nr 86. KP i Helsingfors 13.12.1769. Ca: II: 14, f. 1559. HO:s utslag 12.1.1769. Nylands

och Tavastehus länskansli. Ea 97, f. 286–292.
912 KR 10.10.1769. CaI: 28, f. 11, 13.
913 A.a., f. 10–12.
914 A.a., f. 13.
915 Nr 69. KP i Janakkala 4.6.1764. 134 a, f. 3v–5, 6–6v. 

sovande pigan och fick den visshet hon ansåg sig behöva ha för att underrätta
barnmorskan och sin man om att pigan var gravid, måste hindras från att föda
i ensamhet och att barnet borde bli döpt.oqp Åtagandet styrdes av att denna
husmor skulle resa bort för en längre tid och övertygade Åbo hovrätt om att
hon ”til förekommande av denna missgiärning gjort allt vad hon kunnat”.oqq 

Kroppskontrollen som inte kunde hindra brottet ledde istället till en

ovanlig utredning av också husbondens kontrollförsummelse. Borgaren

Henrik Tammelin  hävdade att ”änskiönt han ej sett [barnamörderskan

och lägraren] ha beblandelse med varandra, skall han ändå vid flere til-

fällen ha frågat pigan om hennes tilstånd, och i synnerhet en gång sär-

skildt examinerat henne”.oqw Vad han avsåg behövde han inte utreda när-

mare. Han bortförklarade istället den bristande kontrollen med att pigan

alltid bar tre kjolar och att han heller aldrig vistats avklädd med henne.

Sådant kunde ju inte heller krävas av honom som gift man och husbon-

de.oqe Tillfrågad om detta var sant hävdade pigan att ”Tammelin [blott]

en enda gång, i nästlidne Sommar på otjänligt sätt och i ondsko, sport

henne om hon vore med barn rådd, det hon då förtegat”.oqr  

Barnamörderskan sexualiserade husbondens kontrollförsök och var

mån om att förklara att döljandet var en följd av detta. Ett liknande ofre-

dande råkade även den gravida ogifta pigan Catharina Eriksdotter ut för

efter att skvallret om hennes graviditet tagit fart. Hon flyttade ut från

bostadspörtet till bastun för att hon ville undvika att komma i beröring

med socknens gifta skräddare som också bodde i samma pörte som hon

och husbondfolket.oqt Kan således döljandet även ha varit en följd av att

gravida ogifta pigor kunde bli ett allmänt sexuellt byte om havandeska-
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916 Nr 34. Direkta ordalydelsen på om han gjort bondedottern med barn: ”i Kortesjärvi by
vore fullkomlige fåttsor, som orden lydde, samt at han ej behöft annan hjelp at vrida sin
slipsten, vid järnredskaps slipande, än Maria Simonsdotter, sedan hon ifrån sin, i Salmis
by och Mouhijärvi socken, för någon tid tillbaka, hafda pigtjänst, kommit hem till sine
föräldrar i Kortesjerfvi by”. KP i Karkku 25.4.1751, f. 67v. JR:s utslagshandlingar
7.8.1751, nr 14, f. nr saknas. Fallet berördes mera ingående i kap. 3.4. SAOL: fotsack=
lädertäcke i åkdon; Skyddstäcke av läder el. skinn i slädens/vagnens främre del till skydd
för de åkandes nedre delar upp till livet. Anderson och Anderö 2007, s. 55. Jfr nr 69.

917 Gowing 2001, s. 45–46; Gowing 2003, s. 54–55, 62. 
918 Nr 86. HO:s utslag 12.1.1769. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 97, f. 291–292. Se

bilagd tabell 6: Delaktiga efter relation till barnamörderskan 1702–1807. 

pet blev känt? Åtminstone Maria, Chatarina och några unga ogifta

lägrare som påstod sig ha förlustat sig med en redan gravid kvinna antyd-

de att så kunde vara fallet.oqy Detta kan dock inte med säkerhet beläggas

från 1700-talets Finland. I t.ex. 1600-talets England har man funnit

belägg på motsvarande sexuella ofredande av ogifta pigor, oavsett om de

var gravida eller inte, och att pigor fysiskt försökte värja sig mot detta för

att slippa bli stämplade som lösaktiga. Den osedliga beröringen blev ändå

sällan omnämnd i rättssalarna, enligt Gowing för att det var så vanligt.oqu

Marias påstående om husbonden bar på samma innebörd. Hennes

anspelningar på en sexuell invit var helt enkelt ett försvar mot att exami-

neringen hotade stämpla henne själv som lösaktig och lögnaktig. Genom

att utmåla sig som sedlig och husbondens avsikter som högst betänkliga,

lyckades faktiskt denna barnamörderska väcka domarens misstankar om

att husbonden kanske inte hade helt rent mjöl i påsen. Husbonden Tam -

me lin straffades följaktligen för försummad uppsikt över pigan. Han är

en av mycket få tillrättavisade husbönder.oqi

Manlig kroppskontroll tenderade att som här bli sexualiserad av både

rätt och folk vilket alltid var till den misstänkta barnamörderskans nack-

del under rättegången. Särskilt väl kommer detta tillsynes i tolkningen av

det redan nämnda exceptionella fallet med den gästande volontärens

handgripliga undersökning av den ogifta bondedottern Valborg Johans -

dotter. 
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919 Nr 121. HT i Kisko och Kiikala 10–11.11.1779, vittne nr 6, f. nr saknas. JR:s utslagshan-
dlingar 24.11.1780, nr 72. Volontären satte sig avsiktligt bredvid Valborg på långbänken,
fattade henne med högra handen om livet, stack in den andra handen genom kjolsprun-
det i sidan och kände efter. Detta skedde tre gånger under en och samma kväll.

920 Vittne nr 8.
921 UT i Kisko och Kiikala 21.1.1780, reservsoldaten Johan Johanssons vittnesmål under för-

middagen, f. nr saknas. JR:s utslagshandlingar 24.11.1780, nr 72. Jfr motsvarande
beröring av buken sågs även i 1600-talet England som en sexuell invit. Gowing 2001, s.
45–46.

Volontärens tre gånger utförda kroppsliga visitation under en och samma
danskväll blev av domaren och vittnena omtolkad till ett bevis på barnamör-
derskans lösaktighet och fick domaren att utreda levernet i det berörda hus-
hållet.oqo Han fick till svar ”att ej mindre gossarna från egen och främmande
byar fritt sammanträda uti pörtet på Punaparta så att övriga kvinnorna där-
ifrån flera gånger fått söka sina pigor”.owp Barnamörderskans far försökte des-
perat rentvå sig och dottern med ytterligare ett manligt vittne som redogjor-
de för hur han vid ett annat danstillfälle ”satt Walborg på sitt knä och tagit
henne om buken, som vittnet förnummit ganska mjuk och fet”. Det för mot-
bevisning framskaffade manliga vittnet berörde Valborg i ett uppenbart sexu-
aliserat syfte, medan volontären försökte fastställa graviditeten. Men både
rätts- och agrarkulturen förstod dessa mäns beröring som osedlig och barna-
mörderskan som lösaktig, eftersom hon inte hade undkommit den. ”Walborg
hade haft fritt umgänge med ungdomen i olika byar på Punaparta” och kunde
inget annat vara än en lögnaktig mörderska.owq

De agrara och rättsliga föreställningarna att ofredandet var den unga

kvinnans eget fel fick barnamörderskorna att manifestera sin dygd under

rättsbehandlingen. I samma veva kom de att erkänna döljandet som helt

uppsåtligt, trots att de ”bara” hade försökt värja sig mot obehaglig berö-

ring med hemlighållandet av graviditeten. Men denna del av döljandets

historia blev i vanliga fall helt osynliggjord i rättssalen, frånsett några

exceptionella fall. Bakom detta låg förmodligen helt oskyldiga husbön-

ders rädsla för att bli föremål för misstankar om faderskapet eller för att

ha deltagit i döljandet. Barnamörderskorna vågade i sin tur inte orda om
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922 Nr 34, 58, 79, 91, 112, 113, 116, 117, 119, 121, 122, 141, 146, 179, 194, 203, 206.
923 Nr 108. KP i Helsingfors 13.7.1775. Ca: I: 34, f. nr saknas.
924 Hirvonen 1998, s. 61–62. Furuhagen 1996, s. 170–171.

den resultatlösa beröringen eftersom kroppsvisitationen försvagade deras

redan från tidigare utsatta position i rättssalen. Endast barnamörder-

skans egen far och någon enstaka främling kunde utan risker skildra den

misslyckade kroppsutredningen i rättssalen.oww

Kvinnokroppens oregerlighet och beröringens skamfylldhet, med

undertoner av osedlighet, undergrävde husbondfolkets möjligheter att

driva kontrollen mot tjänstepigan till sin spets. Det är därför självfallet

att just tjänstepigorna dominerar barnamördandets straffstatistik. En

kroppsvisitation var knappt ens mödan värt. Bara någon vecka innan

barnet föddes ansåg t.ex. en husmor att barnamörderskan ”icke skola

varit så beskaffade som havande kvinnfolks, och i magen hade känts lika

som övriga, men ej något barn”. När ingen visshet gick att få spred hon

ut vad hon gjort och lät saken bero.owe

Pigorna var per definition mera utsatta än döttrarna. Deras oäkta

barn förorsakade inte samma vånda hos husbondfolket över att de skulle

förlora hedern som dotterns oäkta barn för föräldrarna. Pigornas dolda

graviditeter blev förmodligen också allt svårare att upptäcka mot slutet

av 1700-talet, åtminstone så länge konceptionen var ett mysterium och

havandeskap var svåra att fastställa med säkerhet. Lägersmålen skedde

nämligen allt oftare mellan ogift tjänstefolk som tjänade i olika hushåll,

vilket fick mörkertalet av lägersmål att kraftigt öka.owr Då kunskapen

saknades om att ett lägersmål hade skett, fanns det inte heller någon

anledning att försöka hindra barnamordsbrottet som höll på att ske.

– 279 –

hemlighetsmakeri och döljande av graviditeten



925 Nr 35. Odaterad nådeansökan. JR:s utslagshandlingar 8.11.1751, nr 14. Jfr t.ex. nr 224
”såsom icke eller Walborg uppgaf någon tilfällighet […] eller annan orsak hwarföre hon
sitt rådda tilstånd förtegat, än at hon trodde det samma icke röra någon”. KP i Loppis
17.9.1798, Ca 4:1, f. 896v.

4.5. Hemlighetsmakeriets logik: 

maktutmanande kvinnokroppar

Havandeskapskontrollens realmönster sammanföll i praktiken helt med

lagstiftarens föreställningar och därav föranledda disciplineringsåtgärder.

Den lama kontrollen av utomäktenskapligt havande pigor var en delor-

sak till barnamördande. Barnamörderskorna beskrev som regel hur det

uppstod ett psykiskt och fysiskt avstånd mellan dem och det övriga folket i

byn, under den tiden de gick i väntans tider. I nådeansökan om den ihär-

digt nekande ogifta pigan Maria Pålsdotter i Loimijoki kring 1751 skrev

advokaten vid Åbo hovrätt Jeremias Wallén ned Marias syn på havande-

skapskontrollen hon blivit föremål för:

”Jag har wäl och blivit av en och annan allenast med lösa ord om mitt tillstånd
frågad, men aldrig har någon, förrän gärningen gjord var, visat sig mån om
mig därom med behörigt eftertryck att förehålla; ej eller hafva de personer jag
under påstående barnavånda om natten upväckte och min sjuklighet tilkänna-
gav, då varit angelägna, att bliva underrättade, vad mig feltes, eller avböja den
sedan skedda olyckan vartill de likväl ej mindre av min emot vanligheten
omklagade sjukdom, än det rykte, som förut om mig var allom vitterligt, hade
bort finna sig föranlåtna. Deras efterlåtenhet är min ofärd således till en stor
del att tilskrivas”.owt

I centrum för brottsrepressionen stod inte tal och handling, den kon-

trollmetod som ursprungligen Åbo hovrätt, mellan 1750–1779 också bar-

namordslagen, höll för den bästa kontrollmetoden. Tystnad och ett und-

vikande att befatta sig med saken var i praktiken den förhärskande kon-

trollmetoden, tills det var för sent. Istället florerade rykten och skvaller
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926 Capp 2003, s. 381. 
927 Taussi Sjöberg 1996, s. 132. 
928 ”där man ej haver bevis till sin vetskap, är bättre att ej angiva än med sin fara det göra”.

Lagkommissionens protokoll 1694–1711 ur Sjögren 1901, s. 156.
929 Jfr Gowing 2001, s. 47.
930 Nr 146. HO:s utslag 9.3.1785, f. nr saknas. JR:s utslagshandlingar 6.5.1785, nr 21.

vilket överlag var enhetskulturens och hederssamhällets vanligaste kon-

trollsystem. Ryktet skapade de stödnätverk som var nödvändiga för soci-

al samvaro och överlevnad, likaså för disciplinering.owy

Ryktet spreds om ogifta kvinnors kroppar i homogena och socialt

skiktade områden i Finland, oberoende av antalet oäkta barn. Det spreds

om barnamörderskor i städer och på landsbygden och verkar inte ha varit

knutet till hur rigorös sedlighetskontrollen i gemen var. Både gifta kvin -

nor och ogifta pigor, såväl drängar som gifta husbönder betraktade och

skvallrade om kvinnan och hennes möjliga lägrare. Ryktet gick oavsett

om det var en piga eller en dotter det skvallrades om. Det hot mot lokal-

samhället som döljandet utgjorde kunde på så sätt definieras, det okända

och hemlighetsfulla kunde oskadliggöras och övervakas.owu Bakom detta

låg att ryktesspridning var den minst skamfyllda kontrollformen för alla

parter. Även rättskulturen fostrade folket till att undvika att dra saker till

tinget på alltför lösa rykten.owi

Ryktet var rentav en förutsättning för att en konfrontation mellan

pigan och hennes husbondfolk överhuvudtaget kom tillstånd.owo

Bondehustrun Maria Gustavsdotter betraktade noga, i maskopi med sin son
och dennes hustru, gårdens nya piga Lisa Jöransdotter kroppsförändringar,
men beslöt sig för att avvakta och ingripa ”ifall ryktet om henne skulle äga
rum”.oepMen det uppkom aldrig en ryktesspridning om pigan. Hon lämnades
helt enkelt åt sitt öde, tills det var för sent.

Ryktesspridningen hade dessutom en potential att skapa barnamords-

underbyggande konflikter om vem som hade det huvudsakliga kontroll-

ansvaret över kvinnan som misstänktes för att dölja graviditet, emedan
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931 Capp 2003, s. 381–382.  Se t.ex. nr 16 där detta framgår tydligast och berördes i inlednin-
gen till detta kapitel

932 Nr 121. UT i Kisko och Kiikala 10.11.1779, folienr saknas, vittne nr 8. JR:s utslagshan-
dlingar 24.11.1780, nr 72. 

933 Jfr Amussen 1988, s. 97–98.
934 Nr 142. HO:s utslag10.6.1784. JR:s utslagshandlingar 10.8.1784, nr 14.
935 Nr 91. UT protokoll 6.8.1770, vittne nr 1. JR:s utslagshandlingar 11.1.1771, nr 14.
936 Nr 58. HO protokoll 1.7.1763, 15.10.1763. JR:s utslagshandlingar 12.1.1764, nr 22. K.

Maj:ts utslag 12.1.1764. JR:s registratur 1764 förra delen, f. 20–22.

kön, stånd och position avgjorde vem som inlemmades i skvallercirkeln

och vem som hölls utanför.oeq Split såddes, särskilt mellan de personer

som trodde på ryktet och de som undvek att blanda sig i saken. Hierar -

ki  erna fick inte rubbas i det agrara hushållet eller byasamhället.

När bondesonhustrun Lisa Jacobsdotter påtalade för sina svärföräldrar på
Lintilä hemman att grannens ogifta bondedottern såg ”rådd” ut, svarade de att
”Walborgs mage icke angår dig”. Hon lät därför saken bero, men betraktade
Valborg noga varje gång de träffades och blev alltmer övertygad. Men ansvaret
att konfrontera flickan var inte hennes. Det låg på husbondfolket.oew

Problemet var bara det att husbondfolket först och främst följde normen

att se tiden an, tills de ställdes mot väggen av vänner och nära grannar.

Dessa ingrep i sin tur först som sista utväg i det enskilda hushållets göro-

mål och påtalade husbondfolkets ansvar att utreda saken.oee

Torparen Jacob Johansson och hans hustru från Kujanpää torp i Sagu fick 1784
under kyrkvägen veta om ryktet att deras piga var gravid av en betrodd grann-
hustru och konfronterade pigan vid sin hemkomst.oer Gifta bonden Henrik
Michelsson från Hujala by och Rusko kapellgäld gick till grannbonden en
vecka före barnamordet skedde och hade ”då förehållit honom detta, och var-
nat Turi, att hafva vård över des dotter”.oet Kaptensfrun Venla Klick förde ett
förtroligt samtal med välborna Gertrud Wargklo, där hon återgav hur vida
omkring ryktet om dottern gick och ” varnat till inseende över henne”.oey

Ryktesspridningens betydelse för kontrollstarten inom hushållet har

vissa likheter med förhållandena i det tidigmoderna Norge och södra
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937 Telste 1993, s. 220; Lövkrona 1999, s. 129.
938 Bergenlöv 2004, s. 290–303; Jackson 1996b, s. 62–64.
939 Möller 1796, § 15, s. 15–16: ”ankommer huvudsakeligen på upfostran; på den undervis-

ning, de efterdömen, den vård och tillsyn, som barn och ungdom bör givas af föräldrar,
husbönder, lärare och andre medmänniskor, som äro äldre”.

940 Nr 78. KP i Sääksmäki 12.4.1766. 127 a, f. 415v–416v.
941 Möller 1796, § 5, s. 14–17, citat ur p. 2, s. 16; Bælter 1756, s. 1–4.

Sverige.oeu Andra forskare har understrukit att havandeskapskontrollen

var mera direkt.oei Fenomenet att det krävdes ett rykte för att de berör-

da skulle känna sig manade att undersöka en kvinnas tillstånd berodde

inte enbart på att havandeskapskontroll var skamfylld för både kvinnan

och kontrollaktören. Det var överlag svårt för gift husbondfolk att kon-

frontera unga oerfarna individer om osedligt beteende. Sedlighet och

sedlighetskontroll var ett långsiktigt projekt i förmodern tid. En individ

skulle allt från barnsben inläras ett sedligt leverne genom gärningar sna-

rare än ord. God uppfostran, beskydd från lösaktigt tal och illavarslande

exempel krävde målmedveten tillsyn och gott föredöme av föräldrar och

husbondfolk.oeo Detta kontrollideal om en tyst disciplinering förekom

också kring barnamordsbrotten. Husmödrar, släktingar och nära bekan-

ta ställde som regel endast ledande frågor om lägersmålet och då först när

kvinnan själv signalerade en förtrolighet åt det hållet. 

Inhysingshustrun Anna Johansdotter passade på att fråga av den misstänkta
ogifta pigan om hon haft med mansfolk att göra när denna beklagade sig över
att hon hade blivit illa hanterad av husbonden. Frågan besvarades med ett
bestämt nekande och fick tillstånd ovänskap mellan väninnorna. Anna vågade
därför inte längre konfrontera pigan ”sedan deras vänskap förnyades”, utan
nöjde sig med att ”bese Caisa oförmärkt” och kunde bara konstatera att ryk-
tet måste vara sant.orp

Talet om lasterna var enligt domprosten Johan Möller ”av kinkigaste och

laggrannaste beskaffenhet” men fick ändå inte försummas. Skedde det å

andra sidan i onödan, kunde det bara underbygga osedligheten.orq Följ -
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942 ”Försiktigast torde handlas, om föräldrar icke tala härom med sina barn förr, än någon
anledning gifves. Då antingen barnen med ord eller gierning synas fela i denna delen,
eller någon annan omtalas, som giordt sig känd för denna last, eller begått något felsteg,
hvarigenom han bragt sig i större eller mindre olycka; då först torde vara tid, at gifva den
undervisning, med bifogade förmaningar och varningar, som sakens viktiga beskaffenhet
fordrar:” Möller 1796, § 5, s. 16–17.

943 Se närmare kap. 5.5.
944 Nehrman 1759, VI: § 28, s. 83. ”att alldeles neka alla spöken, strider både emot Guds

ord, samt trovärdiga och förnuftige mäns berättelser.”

den var att sedligheten fördes på tal först när det var på tok för sent efter-

som uppbyggelselitteraturen manade föräldrarna till stor försiktighet i

frågan.orw

Ryktets stora roll kan även förklaras med att det var viktigare att

bevara hushållets arbetsro och endräkten i äktenskapet än att rädda en

piga från barnamördande. Man undvek konfrontation för att slippa bråk

tills saken inte längre kunde förnekas. När ingripandet väl skedde tjänade

det närmast som ett försvar mot att hushållet hotade bli föremål för all-

mänhetens misstankar om en aktivt försummad kontroll, i värsta fall mot

misstankar om rena rama bedrägerier.ore

Ryktet som kontrollform berodde självfallet också på att graviditeter

var så osäkra. Ytterligare kan faroföreställningar kring fertila kvinnors

kroppsprocesser ha påverkat den allmänna inställningen att se tiden an

och bara skvallra, en faktor som dock är svår att belägga genom rättspro-

tokollen. En domare skulle nämligen iaktta ”mycken försigtighet och

varsamhet” inför övernaturliga företeelser.orr Inget vittne klädde heller

självmant fenomenet i ord, eftersom de mera sällan behövde bortförkla-

ra kontrollförsummelsen. Det går därför endast att antyda att det faktum

att alla menstruerande, havande och födande gifta eller ogifta kvinno-

kroppar togs för potentiellt farliga i sitt reproduktiva ”öppna” tillstånd,

kan ha haft en andel i att kontrollen bakom dolda havandeskap var så

lam. Särskilt födande kvinnokroppar antogs bära på läkande eller förgö-

rande krafter kvinnan kunde rikta mot folk och fä.ort Historikern Jari

Eilola har poängterat att det i en sådan tankevärld i princip var viktigt att
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945 Apo 1995, s. 26, 34–35, 29, 36–37. Gowing 2003, s. 20–29. Föreställningarna om den
”läkande” kvinnokroppen har likheter med dem som var förhärskande i 1600-talets
England, men skiljde sig på ett plan. Där den engelska synen såg kvinnan som en ofull-
ständig man, sågs de finländska kvinnorna som spruckna kärl och manskroppen som ett
helt. Kvinnokroppen hade varit hel, tills den sargades i fertil ålder och började blöda. En
menstruerande kvinna skulle undvika vatten, kyrkan, lik och annat hushållsfolket, därför
att menssmärtor kunde överföras från äldre till yngre kvinnor, om de senare kom i direkt
beröring med blodet. En havande kvinna skulle akta sig för viss sorts mat, dryck och för
helgedomar för att skydda sitt foster. Den kvinnliga oregerliga kraften saknar
motsvarighet i länder med stark falloscentrism som t.ex. i Medelhavsländerna.

946 Eilola 2000, källhänvisning nr 61 s. 221.
947 Apo 1995, s. 29, 36–39. Alla var utsatta för farorna om en kvinna gick havande i hem-

lighet. Kvinnokönet kunde drabbas på områden som berörde könets egenskaper, såsom
hennes reproduktiva förmåga och avkommans hälsa, medan manskönet drabbades på ett
ekonomiskt plan genom att arbetsredskap, husdjur och brunnsvatten skadades.
Föreställningarna befäste två isärhållna könskategorier, men ledde i slutändan till det-
samma. En man utan vettiga arbetsredskap var dömd till fattigdom, medan en barnlös
hustru förutspåddes armod på sin ålders höst.

948 Lövkrona 1999, s. 92.

havandeskap blev tillkännagivna i ett tidigt skede, så att folk skulle kunna

gardera sig mot faran.ory Föreställningarna genererade ingen uttalad

kvinnomakt hos menstruerande, gravida eller födande kvinnor. De luck-

rade bara tidvis upp mäns överordning över kvinnor i fertil ålder.oru

Social kontroll bör i en dylik föreställningsvärld ha varit svår att

verkställa. Försök därtill skapade snarare stor social turbulens, vilket var

fallet särskilt då husbondfolk försökte kontrollera pigor. Det gällde att

försöka minimera risken att bli föremål för kvinnans illvilligheter och att

samtidigt fullgöra sin kontrollplikt över henne. Detta var svårast att

bemöta av husbondfolket, i en situation där en misstänkt havande ogift

piga kan ha tillskrivits makt som vida överskred den sociala maktposi-

tion hon i vanliga fall hade.

Folkloristen Inger Lövkrona har hypotetiskt antagit att husfolket

”tänkte avvakta nedkomsten, anmäla händelsen och låta den skyldiga ta

sitt straff”.ori Det är en tolkning som utgår från att barnamörderskan

dolde sitt tillstånd med flit och att brottsrepressionen var helt ovidkom-

mande för omgivningen. Med tanke på att inte heller alla kvinnokräm-
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949 Frykman 1993, s. 33–36, 52–53.
950 Jfr Telste 2000, s. 299; Lövkrona 1999, s. 122.
951 Helsti 2000, s. 255–259. 

por i fertil ålder verkar ha setts som potentiellt farliga i södra Sverige,

mot vad fallet var i Finland, kan sydsvenska förhållanden ha präglats av

en öppnare reproduktionskultur med större förväntningar på ett uppda-

gande. Rädslan för ”löndahoran”, som troddes sprida ”horskävern”, an -

tyder dock att det även existerade liknande föreställningar om socialt

omstörtande och kontrollutmanande gravida ogifta kvinnor.oro

Ryktesspridningen var helt enkelt den skäligaste kontrollformen i en

värld som ansåg till och med frågor om graviditet vara gränsöverskri-

dande. Man försökte förvisso övervaka pigan, men stod handfallen inför

hennes tigande och en oregerlig kvinnokropp som ingen riktigt blev klok

på. Istället förekom ett kollektivt betingat hemlighetsmakeri och skvaller

bakom döljandet av utomäktenskapliga graviditeter, vilket även 1700-

talets överrättsdomare och lagstiftare kände till. 

4.6. Dolda graviditeter – efterhandskonstruktion

Kulturmönstret att agrara havandeskap var ordlösa, hemliga, undangöm-

da och skamliga saker kom till uttryck i barnamordsbrott. Det som gäll-

de var att förnekelsen och döljandet fick en inre dynamik som verkade i

bägge riktningarna: när ingen frågade sa heller inte barnamörderskan

något.otp Döljandet var nedärvda beteendenormer kvinnor emellan och

något som kvinnor socialiserades till allt från den första menstruatio-

nen.otq

Närmare 90 procent av barnamörderskorna var förstföderskor och vis-

ste med säkerhet att de var gravida först när förlossningen var nära före-

stående eller först när barnet började födas. Medelåldern för en barna-

mörderska verkar dock ha stigit mot 1700-talets slut, precis som äkten-

– 286 –



952 Undantagen till den regeln framgår ur bilagd tabell 10: Ogifta mödrar som blev bar-
namörderskor 1702–1807. Jag har försökt spåra samtliga barnamörderskor i längder över
födda och begravda i den elektroniska databasen över kyrkböcker i Finland (HisKi).
Sextio barnamörderskors ålder har med säkerhet kunnat fastställas. Medianåldern var 22
år, medelåldern 24 år. Mer än hälften (32) var mellan 19–25 år gamla. Nio barnamörder-
skor var äldre än 30 år och åtta var yngre än 19 år. Fyra barnamörderskor var ovanligt
unga, 14–17 år (1741–1744), vilket sammanföll med hungersnöden kring lilla ofreden.
Barnamörderskorna var däremot äldre under följande period (1758–1768), mellan 25–33
år. Ogifta mödrar som blev barnamörderskor var betydligt äldre än förstföderskorna,
vanligen mellan 27– 43 år. Undantag är den 18-åriga ogifta modern hemmaboende tor-
pardotter Beata Carlsdotter som redan hade två oäkta barn när hon dömdes för bar-
namordsbrott (fosterfördrivning) den 31 december 1799 (nr 219). De hemmaboende
bonde-, torpar- och soldatdöttrarna var betydligt yngre än pigorna som blev bar-
namörderskor. Se fallen i bilagd tabell 11: Barnamörderskornas ålder 1702–1807.

953 Nr 258. KP i Somero 28.11.1804. Cc: 3, f. 3v. Jfr t.ex. nr 256. Nr 262. KP i Vånå
15.4.1805. Cc: 3, f. nr 4. Nr 58. HO protokoll 3.5.1763, f. nr saknas. JR:s utslagshandling -
ar 12.1.1764, nr 22. 

954 Nr 153. Odaterad nådeansökan. JR:s utslagshandlingar 27.7.1787, nr 77.
955 T.ex. nr 16, 141.
956 Helsti 2000, s. 259.

skapsåldern i gemen. Oerfarenheten förblev ändå lika vanlig som tidi-

gare.otw Barnamörderskan bortförklarade tigandet med att ”[hon] dels af

enfaldighet och oförstånd, dels blygsel öfwer sitt begångna lägersmål,

hafwa under låtit yppa sitt rådda tilstånd”, att hon ”icke wille yppa sin

belägenhet för än närmare emot födslotiden” eller att hon ”sig sådant

icke kunnat uptäcka innan någon henne därom skulle tillfråga”.ote

En finsk lägrad och havande kvinna behövde enligt den från Visby

komna barnamörderskan Anna Eberharda Kohl både själv förstå och låta

andra märka hur det var fatt. Tillkännagivandet skulle helst ske ordlöst

genom koder som denna för finska förhållanden främmande barnamör-

derska inte gick in på i sin bekännelse. För henne fanns det tydligen skill-

nader mellan gottländska och finska normer.otr

Tystnaden om graviditeten kunde ytterligare bero på att kvinnan

blygdes över sin okunskap.ott Enligt moderna folklivsforskare var det

vanligt att äldre tiders agrara kvinnor skämdes över sin okunskap om

kvinnokroppens skeenden, eftersom okunskapen likställdes med enfald

av andra mera erfarna kvinnor.oty

– 287 –

hemlighetsmakeri och döljande av graviditeten



957 Nr 86. KP i Helsingfors 10.10.1769. CaI: 28, f. 17.
958 Nr 251. KP i Sääksmäki 26.5.1802. Cc: 2, f. 175v. 
959 De ogifta mödrarna blev både uppsåtliga mörderskor (13 av 24) och kvinnor som råkade

ut för en nödfödsel (11 av 24) men åtalades för barnamordsbrott. Se bilagd tabell 10:
Ogifta mödrar som blev barnamörderskor 1702–1807. I tabellen framgår även de ogifta
mödrar som hade begått ouppdagade barnamordsbrott, vilket bekräftar kontrollens
lamhet över just dessa kvinnor. Änkor eller hustrur nr 4, 12, 23, 37, 66, 90, 99, 118, 137,
149, 189, 192, 212, 223, 228, 233.

Flera barnamörderskor försökte faktiskt delge sina misstankar för att

få hjälp med att tolka kroppen och identifiera en eventuell graviditet. Det

skamliga i att föra saken på tal gjorde dock tillkännagivandet för mång-

tydigt. Barnamörderskan kom istället att förbrylla den person som tog

del av förtroendet. 

Tjänstepigan Maria Simonsdotter suckade djupt när hon arbetade sida vid
sida med en förarhustru och yttrade ”Gud välsigne mig om jag ej hade syndat,
sedan jag sidst giorde detta arbete!”.otu

Pigan Anna Gabrielsdotter försökte berätta om graviditeten under ett sam-
kväm för traktens ungdom. Ombedd att ta sig en sväng om med bondesonen
Anders Sipilä sade Anna surt ”nog sen I vad jag är för en dansöska”. Vittnet
Carl Henka hörde det och påstod senare på tinget att ingen hade vetat vad
Anna då menade, eftersom hon inte var föremål för något skvaller. Han trod-
de hon avsåg sin långvariga hosta. Okunskapen om Annas graviditet är san-
nolik. Anders hade knappast bjudit upp den höggravida unga pigan han inte
hade lägrat om ryktet hade gått om Annas graviditet.oti

De tjugofyra ogifta mödrar som ingår i källmaterialet var äldre än först-

föderskorna, mellan 27–43 år. Dessa barnamörderskor hade på grund av

tidigare erfarenhet helt andra möjligheter att i ett tidigare skede faststäl-

la graviditeten som ett faktum. Detsamma gällde de sexton barnamör-

derskor som var mödrar i ett pågående eller tidigare äktenskap. Men

även dessa kvinnor gjorde som hustrurna gjorde. De teg om saken tills

fostret hade vuxit till sig rejält.oto Att det slutade med en ensam förloss-
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960 Nr 224. Ordinarie tingsprotokoll i Loppis 17.9.1798, Ca 4:1, f. 808, 874–882v. JR:s
utslagshandlingar 1.– 20.5.179, nr 41, f. nr 17–28. 

961 Nr 84, 102, 113, 130, 175, 218, 219.
962 En undersökning om förnekade havandeskap utfördes år 2000–2002 i Berlin, då 1 av 475

graviditeter bedömdes som förnekade till 20:e graviditetsveckan eller senare. Av 62 när-
mare studerade omedvetna graviditeter uppdagades 25 graviditeter först vid förlossnin-
gen. Vallone & Hoffman 2003, s. 224–226. Wessel, Gauruder-Burmester & Gerlinger
har undersökt 65 fall där kvinnan förnekade graviditeten. Kvinnorna utgjorde en hetero-
gen grupp i åldern 15–44. Av dem var endast 21 förstföderskor, tre diagnostiserades som
schizofrena och en var narkoman. Medianåldern var 27. Någon klar orsak till förnekan-
det gick inte att fastställa. Wessel, Gauruder-Burmester & Gerlinger 2007, s. 542–546.
Jfr Spielvogel & Hohener 1995, s. 220–226; Bauer 1997, s. 248–250; Neifert & Bourgois
2000, s. 566–568; Kaplan & Wollongong 1996, s. 861–863. Om månadsrening under
graviditeten. Olaus 1578, s. CLXIIf. 

963 T.ex.Wessel, Endrikat & Kästner, 2003, s. 48–53; Vallone & Hoffman konstaterar att en
del av kvinnorna besökte läkare just innan födseln och ändå förblev graviditeten oupp-
täckt. Vallone & Hoffman 2003, s. 224. 

964 Lövkrona 1999, s. 89–90.

ning som kostade barnet livet var en tillfällighet enligt barnamörderskan

Valborg Valborgsdotter. Det bekom ingen vad hon sysslade med.oyp Det

låg en hel del sanning i den bekännelsen. Kontrollen var som regel lamast

över just ogifta mödrar, eftersom de inte antogs ha någon orsak att

mörda ett nytt oäkta barn för att skydda sin redan skamfilade heder.oyq 

Det ligger nära till hands att se barnamörderskornas oerfarenhet som

en avgörande orsak till döljandet vilket dock inte behöver ha varit fallet.

Kvinnan kan ha varit helt omedveten om graviditeten. Moderna studier

visar att detta inte är ovanligt och förekommer hos både förstföderskor

och återföderskor. Också 1500-talsläkare kände till fenomenet.oyw Mo -

der na studier visar att inte heller nutidens medicinskt utbildade vårdper-

sonal har kunnat diagnostisera långt framskridna graviditeter som

kvinnan inte varit medveten om.oye Fenomenet existerade dock inte för

1700-talets rättsväsende. Istället varnades barnmorskor 1756 för att låta

sig luras av barnamörderskors påståenden att de trodde sig ha lidit av vat-

tusot.oyr 

Bland annat Otto Ulbricht har ansett barnamörderskorna vara upp-
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965 Jfr Ulbricht har sett döljandet som både uppsåtligt och strategiskt. Ulbricht 1988, s.
132–133.

966 Lövkrona 1999, s. 153. Lövkrona anser att den upplevda barnamordsfaran inte bara
handlade om att oäkta barn blev mördade. Det gällde framförallt om att sätta de
”skabrösa” kvinnorna på plats. Lövkrona 2002, s. 6. Jfr Amussen 1988, s. 117; Geyer-
Kordesch 2002, s. 103–104.

967 Jfr Telste 2000, s. 299. 
968 T.ex. nr 108, 128, 152, 224, 262. Dessa fall berörs närmare runt förlossningen i kap. 5.3.
969 Nr 16, 34,och 86.
970 Nr 24, 25, 84, 94, 128, 132, 139, 150, 165, 230.
971 Nr 84. KP i Borgå 27.5.1768. Borgå 42, f. 374–379v. 

såtliga döljerskor och att döljandet var en medvetet vald strategi.oyt Det

har antagits att barnamörderskorna aktivt vägrade att underordna sig ett

liv som ogifta mödrar.oyy Detta var inte fallet med de barnamörderskor

som ingår i denna undersökning, vilket delvis sammanfaller med annan

forskning som ansett döljandet vara antingen aktivt eller passivt.oyu

Barnamörderskorna betedde sig som de förväntades bete sig inom ramen

för gällande normer om graviditet. De underordnade sig att man inte

talade om sådant. Åtminstone fem barnamörderskor hade bestämt sig för

att om de visade sig vara gravida skulle de be om hjälp när förlossningen

startade. Dessa barnamörderskor förhöll sig till graviditeten precis som

de flesta andra personerna i hushållet.oyi

De helt säkert omedvetna graviditeterna är endast tre i denna under-

sökningoyo Även aktivt dolda graviditeter förekom. Ett aktivt döljande

krävde dock både erfarenhet och planering, vilket var exceptionellt i bar-

namordsbrotten som ingår i denna undersökning. Tio barnamörderskor

sökte i ett tidigt skede en ensam sovplats för att kunna begå lönnmordet

när den tiden kom.oup Över 40-åriga ogifta modern till två tonårsbarn

Lisa Johansdotter hör till dessa. Hon pekade också ut likresterna efter ett

annat av henne fyra år tidigare begånget barnamordsbrott som hade bli-

vit ouppdagat. Lisa ansåg att hon hade kunnat dölja allting för att hon

som gårdens enda fähuspiga både sov och arbetade helt ensam. På dagar -

na gick hon iklädd pylsiga kläder. Hon bar avsiktligt flera kjolar så att

ingen skulle märka kroppsförändringen.ouq Även unga och oerfarna bar-

– 290 –



972 T.ex. nr 78, 135, 215, 230. Jfr Dülmen 1991, s. 96.
973 Putkonen, Weizmann-Henelius, Collander, Santtila & Eronen 2007, s. 16, 21–22.
974 Nr 254. HD protokoll 6.6.1803. RP i justitieärenden 1803 förra delen, f. 1078v–1079.
975 Nordenheim 1726, nr 1, 13–14, 19. Om riskerna för att barnet dog av helt andra orsaker

än uppsåtligt barnamördande enligt 1600-talets lagkommissioner. Se i Almquist 1937, s.
139; Antell, IV, 1895, s. 17–19, 46. 

namörderskor lyckades aktivt dölja sitt tillstånd i maskopi med en annan,

mera erfaren och delaktig person.ouw

Det vanliga var att barnamörderskorna bara väntade ut skeendet.

Förnekade och omedvetna graviditeter kan ha förekommit i just denna

grupp kvinnor. Det är omöjligt att avgöra, eftersom rätten såg dessa bar-

namörderskors tigande om graviditeten som ett aktivt beslut att dölja den.

Även modern barnamordsforskning har konstaterat att dolda, omedvetna

och förnekade graviditeter inte kan fastslås utifrån rättsprotokoll.oue

Rättssynen om aktivt dolda graviditeter kommer tillsynes t.ex. i 18-

åriga ogifta torpardottern Anna Eliasdotters barnamordsbrott. Högsta

domstolen lindrade straffet för att Anna ”icke döljt sitt rådda tillstånd,

utan fjorton dagar före födseln för avhörde vittnen detsamma erkänt,

varest tyckes följa, att hon icke förut fattat det olyckliga beslut att sitt fos-

ter lifvet avsända”.our Barnmorskeläraren och rättsmedicinaren Johan

Nordenheim var ensam om att kräva en utredning om barnamörder-

skornas och deras vittnens erfarenheter av graviditeter, för att kunna skil-

ja mellan ett uppsåtligt eller vållat barnamordsbrott.out

Domarna var medvetna om att döljandet av graviditeten var en dålig

mätare på uppsåtet att dräpa. De förstod att det fanns olika grader av döl-

jande. Detta återspeglades i rättslitteraturen. Döljande av graviditeten var

ett mindre bindande bevis mot barnamörderskan. Lagen krävde bevis på

en hel indiciekedja. De viktigaste indicierna var enligt David Nehrman att

själva förlossningen begicks i ensamhet och att barnet gömdes undan.

Havandeskapet nämnde han inte handskriften om hur 1734 års barna-

mordslag skulle tolkas. Nehrman företrädde även i ett annat avseende

samtida medicinska och folkliga tankegångar. Barnet existerade först när
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976 Mindre bindande omständigheter på att en kvinna hade varit havande var ”den nyligen
varit tjock, blifver hastigt smalare, utan att hon förmår visa, det någon sjukdom föror-
sakat en sådan förändring”. Nehrman 1759, VI: § 45 s. 90; Nehrman 1747, s. 540–542.

977 ”Jag tilstår gierna, at när Domaren är enfaldig eller wäldug, kunna thessa praesumtioner
föga uträtta; Men är han förståndig och rätsint; finner han lätteligen, hwad sannolikt är
eller eij”. Nehrman 1732, § 16, s. 280.

978 ”Ty en jurist mister sitt anseende hos gemena hopen, när han eij förstår thet, som ibland
them är allom kunnogt. Then som enfaldig är, giör wäl stundom sådant slut”.  Nehrman
1732, § 14, s. 280.

979 ”Hon som känner menniskornas art och kynner, finner mindre swårighet vid deras
förhör, som för brott angifne varda, än andre, som therutinnan äro okunnige; han är ock
i stånd att rätteligen pröva de liknelser, som till den angivnas befrielse eller fällande
tjäna, vilket grunda sig på det som merendels sker […].” Nehrman 1756 § 13, s. 5.

980 Nehrman 1756, X: § 32, s. 174. Dylika förhör tillämpades sporadiskt mot lägrarna. Se
kap. 3.5.

det var framfött. I efterskott bekräftades döljandet som ett faktum.ouy

Den allmänna rättskänslan förutsatte att en domare tolkade presum-

tionerna i brottmål i relation till sedvänjor och folkligt leverne.ouu En

domare miste sin trovärdighet om han inte beaktade dylika faktorer i

bevisvärderingen.oui Kunskapen om sedvänjorna gjorde det lättare för

domaren att förhöra en misstänkt brottsling och ställa de relevanta frå-

gorna. Samtidigt skulle den i fråga varande brottspraxisen beaktas.ouo I

barnamordsbrotten beaktades dock inte sedvanorna. Domare korsför-

hörde inte heller den misstänkta barnamörderskan och vittnena om döl-

jandet för att uppdaga hur det hela hade gått till.oip Föreställningen om

det uppsåtliga döljandet tog över. 

Rättspraxisen och vittnenas rädsla för straff för delaktighet konstru-

erade barnamörderskorna som samhällsutmanande döljerskor. Döljandet

bevisades med hjälp av de vittnen som hade fallit offer för en okontrol-

lerbar kvinnokropp. Det allmänna hemlighetsmakeriet kring gravidite-

terna blev återgivna som barnamörderskans strategier och lögner. Några

barnamörderskor försökte desperat hävda att de hade berättat om sin

graviditet, men att dessa personer som tagit emot bekännelsen teg som

muren under rättegången.
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981 Nr 132. Chatarina Boströms odaterade besvärsskrift. JR:s utslagshandlingar 9.12.1782, nr
9. Jfr nr 46, 58, 112, 113, 268. 

982 Om efterhandskonstruktion i tid och rum. T.ex. Silius och Östman 1998, s. 15–17;
Majander-Eklund 1998, s. 214–246; Majander-Eklund 2000.

”Varför bestrider väl min syster sådant och endast kungör, att min fästman
Walléen blott talt med henne om äktenskapet eller och att hon på hans tal och
mitt tillstånd inte kommit att gifva aktning” undrade rusthållardottern
Chatarina Boström i sin besvärsskrift till Åbo hovrätt och gav själv svar på tal:
fruktan för ledsamheter och straff för mitt missvårdande.oiq

I rättssalen gjordes skeendet under graviditeten till något annat än vad

det hade varit. Till detta bidrog domaren. Han skulle först och främst

straffa barnamörderskan. Efter att det nya barnamordsplakatet från 1750

började ges offentlighet från predikstolarna försökte allt fler vittnen

skydda sig mot åtal för delaktighet. Strävan efter en för barnamordslagen

lämplig brottslogik förbigick havandeskapskultur och det slumpmässiga

i barnets död.oiw Barnamörderskan fick bära huvudansvaret för orimliga

rättsliga krav. Hon borde muntligen ha tillkännagett graviditeten i en

kultur där sådant inte var kutym. Graviditeter var dessutom svåra att

fastställa. Medvetet dolda graviditeter förekom endast i exceptionella

barnamordsbrott. Det vanliga var att oerfarenheten, kroppsskammen

och en okontrollerbar kvinnokropp konstruerade ett hemlighetsmakeri,

inte uppsåtet att dölja graviditeten för att dräpa. Agrara havandeskap

konstruerades överlag på ett sätt som rubbade köns- och positionsmak-

ten mellan pigan och hennes husbondfolk och talade för att kontrollen

blev bristfällig. Bröstmjölkandet var därför inte heller någon vanlig sed-

lighetskontrollmetod. Det förhöll sig snarare tvärtom. 

Husbönder och husmödrar undvek att beröra gravida pigkroppar.

Utan egenintresse för att få graviditeten fastställd drevs inte kontrollen

till sin spets. Detta intresse hade bara barnamörderskornas egna föräl-

drar, särskilt de som var av bondestånd med makt och egendom att föra

vidare till nästa släktled. Det paradoxala är att en undersökning av kvin -
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nans kropp ändå inte ledde till ett uppdagande. Åtminstone inte i de

tingsförda barnamordsbrotten. Eventuellt fick andra kvinnor havande-

skapet bekräftat genom en sådan undersökning. Riskerna för ett barna-

mordsbrott minimerades. Fattiga ogifta pigor blev inte mål för hand-

griplig kontroll. Den kontroll de blev föremål för begränsades till disci-

plinerande blickar, rykten och skvaller. 

Den i forskningen förekommande paradoxen att barnamörderskor-

nas graviditet ansetts ha varit svår att dölja samtidigt som brottet ansetts

varit svårt att hindra (för det uppsåtliga döljandets skull) har en orsak.

Brottet var verkligt svårt att hindra. Orsaken till detta är att graviditeten

var så lätt att dölja. En barnamörderska kunde till och med dölja den för

sig själv, som ett led av ett medicinskt tillstånd. Detta går dock inte att

bestämmas utifrån källmaterialet om graviditeterna. Omedvetna gravi-

diteter kan rentav ha varit vanliga särskilt bland fattiga pigor p.g.a. att

man kollektivt hemlighöll graviditeter. Just denna grupp kvinnor blev

inte heller föremål för en kroppsundersökning. 

Istället för att titt som tätt misstänka att ett barnamordsbrott höll på

att ske, uppvisades en stor acceptans för att graviditeter var osäkra till-

stånd. Kvinnan skulle tids nog bli en föderska eller svårt sjuk i någon

sjukdom. Beteendemönstret kan även ha återspeglat en kulturell förför-

ståelse om att lägersmål och utomäktenskapliga havandeskap förvisso var

en tragedi för kvinnan och barnet, men så vanliga företeelser att det inte

behövde sluta i barnamordsbrott. 

Rigorös och handgriplig kontroll skulle ändå alltid idkas över poten-

tiella barnamörderskor och av alla dem som kom i beröring med kvin -

nan. Detta skulle ske, oavsett att hon teg eller muntligen förnekade gravi -

diteten då hon blev tillfrågad om den. Vad gick i så fall snett för de

kvinnor som av alla utomäktenskapligt gravida blev barnamörderskor

istället för ogift mödrar? 
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983 Samling anonyma religiösa texter sammanställda av Collinder 1698, s. 4.
984 Jordan 1993, s. 1.
985 Hustrur som ”intet sköta eller tycka om Barn, hava sannerligen förgätit sin skapare, vars

välsignelse och gåva de så lite akta. Sådana hustrur ”som mera älskade en hundvalp, eller
hellre vilja äga en Kalv, än ett Barn […] slika förakterskor få sin lön” […] ”Ty mången
sörjer mer för sig, at hon må lefwande och oskadd therifrån komma, at fruchtan för
Döden än större, än för sitt Kära Fosters Lif och Wälfärd, som hon dock med sitt lif
värdera bör”. Citatet ur Collinder 1698, s. 51–52.

5. Lagstridig födslokultur och en
ensam förlossning

Ibland alla svårare arbeiten, är thetta det största, att föda Barn,
emedan tå, then ena Ångest svetten går uthöfver den andra,

och then ena svedan föllier then andra, så at Qvinnan
måste hålla händer neder, grufva sig och ropa i sin Wärk. 

Okänd omarbetad version av Jesajas 27: 16oie

5.1. Kriminaliserade förlossningar 

Kvinnor är skapta att föda barn men födandet är aldrig bara en biologisk

process. Förlossningar är socialt betingat av den omgivande kulturen.oir

Enligt Bibeln måste en gift kvinna föda i stor smärta och vånda. Det för-

moderna samhället ansåg förlossningar vara ett gränstillstånd mellan liv

och död. Gudfruktighet var utgångspunkten för att allting skulle gå väl

till slut. Kärlekslöshet, omedgörlighet och vägran att underordna sig

födslosmärtan var tecken på det motsatta, ett ont moderskap och att bar-

net kunde dö.oit

Förlossningarna skulle i äldre tider vara kollektiva skeenden. Hjälp -

kvinnorna hade flera roller i förlossningsrummet med praktiska, religiö-

sa och juridiska betydelser för föderskan. Kontrolluppgiften var en inte-



986 Hänninen 1960, s. 5–7; Keinänen 2003, s. 62–63; Höjeberg 1981, s. 26–33; Pollock 1997,
s. 290–291; Gowing 2003, s. 151–152; Bergenlöv 2004, s. 90.

987 T.ex. Pollock 1997, s. 286–306; Gowing 2003, s. 30, 150.
988 Almquist 1937, s. 139. Jfr Antell, IV, 1895, s. 46; ”Där ett kvinns efter hemligt havan-

deskap uppsåtligen föder utan hjälp från andra kvinnor, som hjälper till vid födsel”. Se
även Antell 1895, III, s. 37.

grerad del av gifta kvinnors liv och en hedersuppgift. Den gav en hustru

både makt och myndighet över andra kvinnor, inte minst föderskan.

Kontrolluppgiften leddes som regel av hushållets äldre erfarna kvinnor

som biträdde vid förlossningar och bevittnade att allting gick rätt till.

Detta var viktigt, inte minst om barnet av en händelse tog skada och

eventuella oegentligheter måste bli motbevisade. Föreställningen om att

föderskan kunde vara farlig för sitt nyfödda barn svävade därmed över

likaså gifta som ogifta föderskor. Vittnena gick i godo för att det poten-

tiellt onda i kvinnonaturen inte hade tagit över hos föderskan. Då en

ogift kvinna födde gällde det också att klämma fram hennes bekännelse

om faderskapet.oiyHistoriesynen som ser det kollektiva födandet som en

plattform för kvinnlig maktgenerering och omsorg är omdebatterad.

Kvinnokollektiva födslar kan nämligen också ses som ett sätt att kring-

skära föderskans rörelseutrymme och födandets betydelser för kvinnors

liv.oiu

Då idealet var kvinnokollektiva födslar blev en ensam förlossning en

allvarlig gränsöverskridning. En ensam förlossnings betydelse för barnets

överlevnad diskuterades redan i 1642 års lagkommissions förslag till bar-

namordslag som dock aldrig antogs. Ensamheten under den stunden då

barnet föddes fram, s.k. födsel i enslighet, ansågs vara detsamma som

”okristliga och omänskliga illdåd och mord” som ”måste ske med dödlig

utgång”.oii I dessa termer har också barnamordsforskningen tolkat för-

lossningarna i barnamordsbrotten. Kvinnorna anses avsiktligt ha fört

andra människor bakom ljuset om sitt födsloarbete. Man har utgått från

att barnamörderskorna manipulerade omständigheterna så att de kunde

föda obemärkt i egen säng, på toaletten, i skymundan på gårdstunet eller
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989 T.ex. Jackson 1996b, s. 65–66; Gowing 1997, s. 107–108; Beattie 1986, s. 117; Burnston
1991, s. 52–60. 

990 MB 16: § 1: […] söker enslighet wid sielfwa födslen […]. I detta kapitel avses med för-
lossningen hela födsloprocessen som kunde dra ut över flera dygn. Med födsel avses bar-
nets konkreta födelse då modern krystade fram barnet.

991 Se kap. 5.2. Jfr Bergenlöv 2004, s. 307–315; Jacobsson och Jacobsson 1987, s. 15.
Födslokontexten utreddes alltid under 1800-talet. Johansson 2006, s. 190, 195.

i en gårdsbyggnad.oio Det paradoxala med tanke på lagkommissionens

ställningstagande i det föregående är att kvinnorna enligt barnamordsla-

gen ansågs föda levande barn i ensamhet som de sedan mördade. De

antogs också klara av en ensam förlossning medan andra kvinnor bru-

kade sväva mellan liv och död under förlossningen.

Barnamordsbrottets tredje indicium handlade om omständigheterna

kring barnets födelse. Lagen utgick ifrån att en barnamörderska aktivt

sökte ensamhet vid förlossningen för att i hemlighet kunna dräpa bar-

net.oop Brottsindiciet låg i själva verket på gränsen mellan kropp och kul-

tur. Förlossningar brukar nämligen variera. De är olika lätta eller svåra,

snabba eller långa. Varje förlossning som en kvinna går igenom är också

annorlunda än den föregående. En öppen fråga är ändå om förlossning-

en kan ha påverkat om kvinnan kom att leva sitt liv som ogift mor eller

blev en barnamörderska. Det är också osäkert om människorna i barna-

mörderskornas omgivning faktiskt förstod att barnet var på väg att bli

fött. Förlossningens kontext kunde i så fall leda till oavsiktliga barna-

mordsbrott vilket inte har studerats i barnamordsforskningen.

Förlossningens bredare sociala kontext utreddes sällan under rätte-

gångarna. Det innebar att inte heller barnamörderskorna behövde åter-

berätta sin förlossningserfarenhet på tingen. Det räckte med att bevisa

att de varit ensamma. Först när domaren fäste vikt vid försummelserna

att hjälpa kvinnan kom själva förlossningsförloppet under lupp. Dessa

fall är dock få under förra delen av 1700-talet. Födandet utreddes mera

systematiskt först under senare delen av 1700-talet, vilket flera forskare

knyter till de nya kriminalpolitiska tankegångarna.ooq Detta förbättrar

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning
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992 Keinänen 2003, s. 122–127.
993 Lindstedt Cronberg 1997, s. 93.
994 Paster 1993, s. 165, 173, 188– 189, 208–215.
995 Jfr Jacobsen 1986, s. 223, 226.
996 Thatcher Ulrich, 1991, s. 183–203. Jfr Forsius 2003a, s. 8; Apo 1995, s. 35; Pentikäinen,

1971, s. 156. 

avsevärt källäget och ökar möjligheterna att studera födandet på gränsen

mellan kropp och kultur.

Det finns mycket som tyder på att en ensam förlossning inte var den

gränsöverskridning i det förmoderna agrara Finland som barnamordsla-

gen utgick ifrån att det var. Födandet skulle nämligen på landsbygden

helst hållas hemligt. Ju fler som kände till att ett barn höll på att födas,

desto värre trodde man att föderskans smärtor skulle bli. En föderska

skulle också helst dölja sina smärtor för att smärtorna i folkliga föreställ-

ningar förvärrades av rop och skrik.oow I svensk folklig tradition antogs

också att förlossningssmärtorna lindrades om lägrade kvinnor erkände

vem som var far till barnet.ooe

Barnafödandet var överlag genomsyrat av samma kollektiva kropps-

skam som omgav havande kvinnokroppar. Detta legitimerade likaså ett

hemlighetsmakeri. Döljandet var eventuellt socialt betingat, oavsett sam-

tidiga förhärskande överhetskrav på offentlighet.oor Också fattigdom och

långa avstånd mellan gårdarna luckrade upp idealet om kollektiva för-

lossningar i förmoderna agrara miljöer.oot Detta särskilt i områden som

låg långt från rikets kärnområden, vilket till stora delar gäller för barna-

mordsbrotten i denna undersökning. 

Laurel Thatcher Ulrichs skildrar utifrån barnmorskan Martha Bal -

lards dagbok över förlossningar i New England 1785–1812 folkliga för-

lossningsnormer i ett område som i likhet med de finska agrara bygderna

var en avkrok. Hustrurna arbetade som vanligt under förlossningens

inledande skede som kunde pågå i flera dagar. Först de häftiga värkarna

tillkännagavs. Kvinnor i glest bebodda trakter födde därför ordagrant

barn i händerna på sina grannar. Det var inte heller ovanligt att barnet

hann födas innan hjälphustrun kom.ooy
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Liknande tankegångar om fattiga hustrurs avvikande födslar har

skildrats av barnmorskan Anna Niiranen i hennes memoarer om hur hon

som den första utbildade och edsvurna barnmorskan kom till Padasjoki i

Tavastland år 1885. Hon mötte där en förlossningskultur som låg vida

från det hon lärt sig vara den rätta. Närmaste läkare fanns på 63 km

avstånd, en sträcka som tillryggalades med häst och båt och tog mer än

ett dygn i anspråk. Det vanligaste förlossningsbiträdet i fattiga finska

hushåll i Tavastland var därför den egna maken som hellre gjorde arbetet

själv än spände för sin trötta arbetshäst för att hämta barnmorskan som

kanske inte hann fram i tid.oou Liknande förekom på den franska lands-

bygden under 1700-talet där det var lika naturligt för män att hjälpa sin

hustru föda barn som det var för honom att hjälpa sina husdjur.ooi

Barnmorskornas berättelser utmanar föreställningarna om ett hege-

moniskt agrart förlossningsideal. Även ogifta mödrars erfarenheter

utmanade tankegångarna om att förlossningar i äldre tider skedde med

många kvinnors hjälp. Det var nämligen inte ovanligt att en ogift mor

hade svårt att få hjälp när hon skulle föda.ooo Forskning om detta finns

tillhands från England där den vanligaste formen av delaktighetsåtal i

sedlighetsbrott var att människor hade låtit kvinnan föda i sitt hus, utan

att vare sig hjälpa henne eller pressa fram ett erkännande om barnafa-

dern.qppp Lägrade kvinnor kom då i skotthåll för barnamordslagen om

barnet av en händelse dog. Att så brukade ske berodde på att utomäk-

tenskapliga födslar överlag var en potentiell konfliktzon. Detta innebär

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning
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1001 Gowing 2003, s. 151–154.
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för denna undersökning att det är skäl att problematisera barnamordsla-

gens implikationer att en ensam födsel alltid var planerad av kvinnan och

farlig för barnet. Ensamheten kunde lika väl tyda på försummelser att

hjälpa föderskan och barnet.qppq

Agrara folklivsskildringar från sent 1800-tal problematiserar detta

ytterligare, dock ur ett annat perspektiv. Det var ett ideal för gifta

kvinnor att föda barn i ensamhet utan att någon ens visste om det.qppw

Berättelserna har tolkats av folkloristen Hilkka Helsti som en fiktiv

munt lig tradition i en kultur som betonade det inkomstbringande arbe-

tet framför födandets vedermödor. Berättelserna var en strategi att upp-

värdera födsloarbetet även mot bakgrunden att födandet sågs som skam-

fyllt och smutsigt. Berättelserna gav mening åt ett förbisett hårt kvinno-

arbete och legitimerade hustrurnas centrala roll i det gemensamma arbe-

tet då förlossningar klarades av vid sidan om.qppe Dessa berättelser om

hårt arbetande kuvade hustrur som födde barn helt ensamma förekom-

mer i det agrara Österbotten långt in på 1900-talet.qppr

Keinänen anser i motsats till Helsti att sägnerna från tidigmodern tid

hade en verklighetsgrund, åtminstone i Karelen. Arbetet skattade kvin-

nokrafterna hårt och gjorde förlossningskulturen stum av skam. Bakom

låg en arbetskultur med ett kvinnoideal där gifta kvinnor arbetade som

”en karl” och inte lät sig bekommas av födandet. Idealet drabbade de

hustrur som inte orkade arbeta så hårt. Rädslan för att någon skulle

märka en föderskas kraftlöshet fick henne att hålla tyst om att hon höll

på att föda. Det hela kunde sluta med att barnet föddes mitt på åkern

eller vid svedjelandet. Barnet rullades otvättat in i ett kläde efter navlan-

det och några postnatala riter som utfördes i hemlighet. Först mot kväll-
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ningen fick barnet sin första egentliga tillsyn. Det förekom att äkta män

som kom på sin födande hustru hindrade henne från att söka hjälp vid

födseln, åtminstone under den mest bråda tiden.qppt

Kirsi Sirén antyder att arbetsbördan kan ha styrt förlossningskultu-

ren på samma sätt som arbetet styrde äktenskaps- och fertilitetsmön-

stren.qppy Berättelserna om hustrurs ensliga förlossningar förekom i peri-

fera områden i östra Karelen och i områden där också kvinnorna utförde

ett hårt jordbruksarbete som var svårförenligt med födandets ideal, som

t.ex. i Österbotten och kring svedjebruksområdena i Savolax. De förekom

också i områden med patriarkala flerfamiljehushåll som var vanligast

öster om Kymmene älv och i tavastländska hushåll där kvinnfolkets

arbetsbörda av någon anledning var ovanligt stor.qppu

Finska föderskor framstod överlag för överheten som svåra att disci-

plinera under 1700-talet. Socknarna i rikets östra halva föreföll ur ett ur -

bant stockholmskt elitperspektiv som gudsförgätna hålor där gamla för -

l ossningsvanor levde vidare, opåverkade av förlossningskonstens nya vin-

ningar och barnmorskeväsendet professionalisering och utbredning.

Kunglig Majestät tog 1745 med anledning av ett barnamordsbrott i

Ranta salmi fasta på att förlossningarna i östra Finland inte följde det kol-

lektiva födandets ideal. Gifta som ogifta kvinnor födde ofta barn i

ensamhet i fähuset, bastun, fårkätten eller om somrarna i skogen. Om

barnet dog i en dylik utomäktenskaplig födsel riskerade de åtal för bar-

namordsbrott. Landshövdingen fick i uppdrag att sprida en kungörelse

om detta som skulle läsas upp i kyrkorna då mycket kvinnfolk var sam-

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning
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1009 Rautelin 1997, s. 205.
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1012 Se närmare statistiken i kap. 6.6.

lat.qppi Eftersom ensamma förlossningar var vanliga påverkade detta ock -

så barnamördandets rättspraxis i östra Finland. Endast nio barnamörder -

skor avrättades i Kymmenegårds och Savolax län mellan åren 1749–1773,

medan långt fler straffades med kroppsstraff.qppo

Problemen gällde inte enbart östra Finland. År 1753 väckte den bris-

tande kunskapen om navelsträngens bindande uppmärksamhet vid justi-

tierevisionen genom ett barnamordsbrott från Övre Satakunta härad som

behandlades i kapitel 2.4.qpqp De agrara ensliga förlossningarna i östra

Finland och okunnigheten om navelsträngars bindande i Tavastland, en

kunskap som lärdes ut vid förlossningar, tyder på att ensamma förloss-

ningar kan ha förekommit i större skala än lagstiftaren tänkte det. Justitie -

revisionen blev istället medveten om att allting inte stod rätt till med för-

lossningskulturen i Finland vid seklets mitt. Var 94:e föderska dog i för-

lossningen (ca 1 procent) och vart 50:e barn föddes dödfött (ca 3–3,5 pro-

cent). I verkligheten var mödra- och spädbarnsdödligheten betydligt

högre anser läkaren Forsius som har tagit fram denna statistik över föds-

lar före och efter 1809. Bakom dödligheten låg också dålig förlossnings-

vård, undernäring, blodförlust, tuberkulos, veneriska sjukdomar, utom-

kvädesgraviditeter, graviditetsförgiftning, fostrets felaktiga ställning,

infektioner och inte minst bäckenmissbildningar till följd av rakitis.qpqq

Den höga spädbarnsdödligheten i Finland talade likaså sitt tysta

språk.qpqw I ett brev till de finska länen daterat den 30 oktober 1752 för-

klarade Kunglig Majestät hur han ”beklageligen förnummit” att allmo-
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gen i hela riket, men ”i synnerhet i Finland”, av fattigdom och okunnig-

het om botemedel ganska lite vårda sina barn, utan mer ansåg dem som

betungande och en last, än som ”en redbar egendom”.qpqe Lands höv ding -

en i Österbotten hör till dem som försökte råda bot på eländet. När hans

trägna försök att få städerna att sända en barnmorskeelev till Stockholm

hade gått i stöpet bad han collegium medicum ge ut en upplysningsskrift

och blev bönhörd.qpqr Uppbyggelseskriften Späda barns ans och skötsel, som

trycktes i Stockholm 1755, tog till allra först fasta på de finska mödrarnas

märkliga förlossningar i het bastu och vanvården av de späda barnen.

Kvinnorna i Finland framställdes som kvinnor som ”på många andra

sätt, dels av vårdslöshet, dels af svagt begrepp […] vilka sådana obe-

tänksamma Mödrar i själva verket visa sig likasom vilja blifva av med

[…]”.qpqt Landshövdingen i Åbo län hörde sig genast för hos collegium

medicum om skriften kunde ges ut på finska ”efter den eljest skulle bliva

mindre nyttig” på de orter där folk bara talade finska. Även han blev bön-

hörd och skriften utkom på finska den 23 juni 1756.qpqy

Bristen på barnmorskor i Finland fick Kunglig Majestät att sända

brev till landshövdingarna och konsistorierna i Finland. Han uppmanade

församlingarna att sända kvinnor till barnmorskeutbildningen i Stock -

holm. Uppropet följdes endast av några österbottniska socknar som ge -

men samt sände Finlands sedermera första edsvurna barnmorska,

Margareta Forsman från Pedersöre, till Stockholm för att utbildas år

1751. De flesta finska hustrurna födde barn på landsbygden utan en barn-

morska i ytterligare över hundra år. Istället tilläts finska föderskor anlita

en jordgumma utan att de för den sakens skull blev bötfällda. Flera sock-

nar kunde hålla sig med en och samma barnmorska. Flera försök gjordes

också att grunda en finsk barnmorskeutbildning, men planen förverkli-

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning
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gades inte förrän på 1800-talet. Det var också dåligt med kunskap om

förlossningsvården bland läkarna. Först 1784 valdes den första tjänstein-

nehavaren till en ny professur i anatomi, kirurgi och obstetrik (förloss-

ningsvård) vid Kungliga Akademin i Åbo vilket möjliggjorde utbildning

åtminstone av förlossningsläkare i Finland. Även om det redan i slutet av

1700-talet fanns flera svenska utbildade barnmorskor i de större städerna

var barnmorskan sällsynt på landsbygden långt in på 1800-talet. Som

ovan berättades kom den första utbildade barnmorskan till Padasjoki

som ligger drygt 150 km från Helsingfors först 1885.qpqu

Gustav III ställdes också inför det svåra läget med förlossningsvården

i Finland under sitt besök i Helsingfors 1775. Hans medhavda livmedikus

Nils Dahlberg skrev i sitt memorial till collegium medicum att läget med

förlossningsvården var allvarligt. ”Den jämmer och klagan, som är i

Finland över bristen på barnmorskor och nödig kunskap i detta stycke”

krävde att man i rödaste rappet måste skaffa fram finsktalande barnmor-

skor, därför att den finska allmogen bäst litade på den person som för-

stod och talade deras språk. Under besöket hade Dahlberg och Åbo pro-

vinsialläkare Johan Gabriel Bergman överlagt om att det också behövdes

en finsk barnmorskeinstruktion, som utkom i samband med rikets första

allmänna instruktion för barnmorskor år 1777.qpqi

De bedrövliga finska förhållandena kan vara en konstruktion skapad

ovanifrån. Vissa forskare har tolkat skildringarna som elitens (van)före-

ställningar.qpqo Den höga spädbarns- och mödradödligheten i Finland

och högsta domsrättens misstankar om att allting inte stod rätt till med

förlossningarna och barnomsorgen tyder dock på att överhetsoron kan
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ha varit helt befogad. Den ensamma förlossningens kulturbundna kon-

text och de betydelser av uppsåtlighet den kan tillskrivas utifrån det har

ändå inte varit mål för studier i barnamordsforskningen. Eventuellt kan

förlossningarna förklara att brottet, mot alla odds, var vanligt också i

områden med många oäkta barn och var vanligare i Finland än i Sverige

under hela 1700-talet.qpwp Födelsens kulturbetingade kontext kan också

vara en orsak till att de flesta kvinnorna blev barnamörderskor av en

slump vilket framgick i kapitel 2.qpwq

Kunskapen om agrart förmodernt födande är dessvärre begränsad.

Den bygger främst på normativa källor. Endast barnamordsfallen har

skapat skriftligt material om agrara förlossningar som är sällsynta i andra

källor än sägner och ballader.qpww Detta för att det rådde en påtaglig tyst-

nad kring födandet i äldre tider. Forskningen har funnit att äldre tiders

agrara kvinnor saknade ett allmänt språkbruk för de olika födsloskeen-

dena som, likasom graviditeter, ansågs skamliga. Istället använde man sig

av analogier från jordbruket eller djurvärlden och fokuserade på det som

skedde före och efter förlossningen, inte under den. Själva födsloförlop-

pet kläddes i ord först när det hade varit så dramatiskt att föderskan näst-

an hade dött eller (nästan) förlorat barnet.qpwe

Detsamma gäller barnamörderskornas förlossningsskildringar.

Framöver ställs de i relation till befintliga folklivsskildringar från 1800-

talet och 1700-talets medicinska kunskaper om förlossningar i allmän-

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning
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het. Detta dels för att blottlägga hur planerad den ensamma förlossning-

en var för barnamörderskorna, dels för att belysa orsakerna till att ingen

ingrep för att hindra brottet. 

5.2. I ensamhet: ett mord enligt rätten 

Döljandet av förlossningen genom att kvinnan ”söker enslighet wid sielf-

wa födslen” infördes som det fjärde brottsindiciet i och med Kungliga

Majestäts påbud angående barnamord år 1669. Indiciet placerades på tredje

plats i indicieordningen och betydde som regel dödsstraff om barnet

hade varit fullgånget.qpwr Det var en pragmatisk väg man tog. Eftersom

det var omöjligt för rätten att bedöma om ett fullgånget foster var död-

fött, kriminaliserade man ensamma förlossningar som alltid var ett våg-

spel med tanke på barnet. Den mordiska potential som tillskrevs alla

föderskor av naturen underbyggde i sin tur bevisföringsregeln att en

kvinna vars barn dog i en ensam förlossning måste motbevisa sin skuld

med hjälp av ett förlossningsbiträde. Detta gällde de facto både gifta

kvinnor som födde äkta barn och ogifta kvinnor som födde barn utanför

äktenskapet. Enligt barnamordslagen likställdes dock en ogift kvinnas

förlossning genast med ett mord, såvida vittnen inte kunde bevisa annat

t.ex. att hjälpen inte hade hunnit fram i tid.qpwt

En barnafödsel i ensamhet var enligt rättslitteraturen det viktigaste

indiciet på ett uppsåtligt barnamordsbrott. David Nehrman menade i

sina anteckningar om hur 1734 års barnamordslag skulle tolkas att lag-

stiftaren inte avsåg en faktisk ensamhet, utan att barnamörderskan ”har

en sådan med sig, som lofvat tiga”.qpwy Delaktighet i bemärkelsen att
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någon hade tvingat barnamörderskan att föda ensam föresvävade inte

Nehrman. Brottssubjektet var barnamörderskan. Det var hon som tving-

ade andra att tiga, inte tvärtom.

Nehrmans ståndpunkt grundade sig på att bara ett enda vittne vid en

förlossning var ett bevisrättsligt dilemma. Ett vittne kunde inte undan-

röja misstankar om brott. I vanliga fall krävdes två vittnen som gemen-

samt intygade att en misstänkt person var oskyldig. Kvinnor var dessut-

om opålitliga vid förlossningar. Vid beredningen av 1734 års lag ansågs

detta i princip förutsätta att ”en man är städes” vid förlossningen. Detta

var ändå opassande med följden att bara ett kvinnligt vittne tillerkändes

ett fullt bevisvärde, dock under förutsättningen att hon var ojävig. Detta

innebar att vittnet inte fick vara släkt med föderskan, allmänt opålitlig

som vittne eller hade blivit straffad för något brott.qpwu Den gränsdrag-

ningen var problematisk för alla föderskor och andra kvinnor i ett hus-

håll. Föderskans egen mor, husmor eller en kvinnlig släkting var i prin-

cip inte fullgoda vittnen till en dödfödsel. Endast en främmande gift

kvinna kunde undanröja misstankarna om att oegentligheter hade gjort

att barnet hade dött vid förlossningen. 

Lagkommissionen insåg dock redan i sitt betänkande från år 1643

riskerna med ett dylikt brottsindicium. Lägrade kvinnor kunde komma

att fällas till dödsstraffet för att de ”genom otidigt arbete, hårt lyftande,

stora fall och annor händelse” fick missfall eller av en händelse födde ett

dödfött oäkta barn i ensamhet. Sannolikheten antogs ändå vara större att

ensamheten var helt avsiktlig än en slump. Om så inte hade varit fallet

kunde kvinnan motbevisa det skedda med hjälp av vittnen till nödföd-

seln.qpwi Liknande tankegångar om barnamordslagens faror diskuterades

även under beredningen av 1734 års lag.qpwo Lagkommissionen, som till-



1030 Citat ur lagkommissionens odaterade KP 1748–1751. ÄK16: 4, f. nr saknas.  Min kursiv.
1031 Nielsen 1982, s. 108; Gowing 2001, s. 48–49; Ulbricht 1988, s. 120; Lövkrona 1999, s.

92; Schulte 1984, s. 95.
1032 Modée 1756, s. 2955. Plakatet inskärpte det övriga folkets ansvar att hindra att barna-

mörderskan inte ”fick tillfälle att utöva något ont uppsåt, eller befrämja en till äventyrs
föresatt våldsam åtgärd”.

sattes genast efter att den lagen hade trätt i kraft, ansåg 1749 att ensam-

het under förlossningen därutöver kunde betyda kollektiva försum-

melser. I utkastet till delaktighetsplakatet gisslades husbönder och mat-

mödrar, anhöriga och husfolk för att de inte hjälpte ogifta pigor eller

döttrar då de skulle föda ett oäkta barn.

”[H]immelskriande barnamord mycket derigenom ske, at husbönder och mat-
mödrar, samt (-annat-) [anhöriga och] husfolk eller andra som hava kunskap
om (-en sådan-) någon med barn rådd konas tillstånd, varken förut det uptäkt,
eller bragt sig om att förekomma, det hon ej måtte få i enslighet framföda sitt
foster, mindre [at de som det åstadkomma kunna, i sådant] tilstånd räcka henne
en hjälpande hand, och således söka at hindra modren at utöva (-sitt-) [något]
ont uppsåt, (-samt henne biträda och fostret ifrån någon våldsam åtgärd, eller
(-på något sätt-) [med hjälp och biträde] understödia barnaföderskans svaga kraf-
ter.”qpep

Lagkommissionen var medveten om att försummelser att hjälpa föder-

skorna låg bakom barnamordsbrotten. Husfolket förhöll sig passiva till

den födande barnamörderskan tills det var för sent.qpeq Men kravet på

omgivningens hjälp och stöd ströks från det slutliga plakatet. För loss -

ningen i ensamhet kunde helt enkelt inte ursäktas, hur ansvariga andra

personer än hade varit. Istället infördes, för första gången i barnamords-

brottets kriminaliseringshistoria, det straffrättsligt centrala begreppet ont

uppsåt.qpew

Förlossningshjälpens avgörande betydelse för att lägrade kvinnors

oäkta barn räddades till livet kom till synes vid tiderna för tabellverkets

införande. Överheten fick då de första statistiska uppgifterna om späd-
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1033 Romlid 1998, s, 77–84.
1034 Om det dubbla rättsperspektivet se kapitel 7.
1035 Kongl. Åbo hovrätts bref angående ytterligare utvägar til förekommande af Barnamord

14.4.1779. Modée 1783, s. 738, p. 7: ”Att qwinna som vil i okänd ort framföda fostret,
må i sådant upsåt lemnas ostörd, utan något åtal, eller förfrågan om hennes person
eller tilstånd”.

1036 Ervasti 1994, s. 28.
1037 Om detta vidare i kapitel 7.6.

barndödlighetens katastrofala omfattning i riket.qpee Bättre förlossnings-

vård för att rädda spädbarns liv gavs högsta politiska prioritet. I samma

veva kom också ogifta kvinnors förlossningar på tal i lagkommissionen

uttryckligen p.g.a. behovet att minska spädbarnsdödligheten. De vanliga

sociala orsakerna till spädbarnsdödligheten kunde dock inte av kriminal-

politiska skäl formuleras i en lag som var avsedd att spridas från predik-

stolarna. Det behövdes inte heller. Domstolen kunde i enlighet med 1734

års lag beakta hur avsiktlig ensamheten hade varit för barnamörderskan

och gradera straffet därefter.qper

Först Gustav III: s barnamordscirkulär av år 1778 kunde av orsaker

som redan har behandlats öppet omfatta de mer än sekelgamla farhå-

gorna om ogifta kvinnors utsatta barnsbörd och den till följd av detta

riskfyllda barnamordslagen. Nya gränser drogs upp om vad som var

acceptabelt vid utomäktenskapliga förlossningar vilket ökade de ogifta

föderskornas rörelseutrymme. Samtidigt minskade gapet mellan ideala

kvinnokollektiva förlossningar och de mera dolda i rikets östra delar. 

En ogift kvinna fick rätt att ostörd föda på okänd ort, utan att hon

behöva befara åtal för döljandets skull. Förutsättningen var dock att hon

hade med sig ett förlossningsbiträde, som kunde bekräfta att kvinnan

inte hade burit hand på sitt döda barn.qpet Födde hon i ensamhet var

detta fortfarande ett orubbligt normbrott. En ensam förlossning förblev

ett indicium på barnamördande ända fram till 1866 då det försvann ur

brottsbeskrivningen i Finland.qpey Av denna anledning kom kvinnor som

födde oäkta barn i ensamhet inte att bemötas med större sympatier

under senare delen av 1700-talet än tidigare.qpeu

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning
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1038 Henrik Gabriel Porthans brev till Mathias Calonius 13.3.1797, s. 862. Jfr Möller 1796,
s. 57–59.

1039 Läsning i blandade ämnen. Första årgången 1797, s. 86.
1040 Anners 1965, s. 311–314, citat s. 312.
1041 Jfr Nielsen 1979, s. 26–49.

Åtminstone ansåg Henrik Gabriel Porthan 1797 i ett brev till högsta

domstolens ledamot Mathias Calonius att dödsstraffets bevarande för

kvinnor som uppsåtligt mördade sitt barn var helt vettigt ”så länge

Nationen anser barnamord med nog stor fasa, så anser hon ock

[döds]straffet ej för grymt”.qpei Liknande tankegångar företrädde en

samtida anonym skribent i skriften Läsning i blandade ämnen. Det stora

problemet var enligt skribenten inte dödsstraffet för barnamordsbrott

utan hur straffet användes och manade domarna till att skilja åt ”brott af

arghet och brott af ångest!”.qpeo Även lagutskottet förde fram liknande

tankegångar under 1786 års riksdag: ”samhället [var] skyldigt, att därpå

kräva hämnd med det eftertryck, att straffet är svarande emot våldet” på

det späda barnet. Det lindrigare straffet för vållat barnamordsbrott fick

däremot inte vara vanärande, därför att detta kunde driva en kvinna över

tröskeln till att begå ett suicidalmord. För avskräckningens skull krävdes

ändå tukthusstraff även för mindre uppsåtliga barnamörderskor.

Risandet var nämligen en så vanlig straffmetod att det inte längre bekom

folk.qprp

Argumentationen på överhetsnivå under 1770- och 1780-talet är

otydlig. Uppenbart är att den grundade sig på en länge känd mera realis-

tisk syn på barnamordsbrottet, vilket framgick redan i det föregående

huvudkapitlet. Barnen kunde dö antingen av att modern var mordisk

eller av en händelse som ofta hade med omgivningens förhållningssätt att

göra.qprq Empatin för gravida ogifta kvinnors utsatta position och kun-

skapen om att barnamörderskor kunde vara antingen ”lättfärdiga” (upp-

såtliga) mörderskor eller ”blödiga” kvinnor som av naturlig svaghet vål-

lade sitt oäkta barns död, innebar en nyansering av hur kvinnlighet och
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1042 Citat. Lagkommissionens odaterade KP 1748–1751. ÄK 16: 4, f. nr saknas.
1043 Bergenlöv 2002, s. 280–284; Bergenlöv 2004, s. 328–339. Enligt Jarrick & Söderberg

har förmågan att skapa skillnad mellan sympati (att känna för någon) och empati (att
känna med någon) setts som ett tecken på ”civilisering”. Insikten om att alla utgör en
blandning av gott och ont motverkar en svartvit uppdelning av människor i goda och
onda.  Jarrick & Söderberg 1994, s. 10–11. Så var tydligen fallet också när det gällde
barnamörderskor efter 1770-talet.

1044 Wrightsson 1982, s. 11; Jackson 1996b, s. 128; Laboutte 1992, s. 54; Francus 1997, s.
133–156.

1045 Gustav III:s ståndpunkt om barnamörderskor som ville undkomma med döden anför-
des redan i kap. 2.3. Barnamordscirkuläret 30.10.1778 i Modée 1783, s. 736–39.

barnamördande förstods i relation till varandra. Detta knäckte ryggraden

på den tidigare kyrklig-rättsligt orienterade förförståelsen att alla barna-

mörderskor var

”gudlösa samt grymma och förhärdade mödrar som aningen af eget övermod,
eller andras ogudaktiga (-och faseliga-) inrådande, lägga hand å sina egna
menlösa och oskyldiga foster, och dem afdagataga, eller på varjehanda sätt til
deras död vållande äro.”qprw

Den hävdvunna utgångspunkten att en ensam förlossning alltid var det

samma som ett uppsåtligt mord försvann dock inte ur den kriminalpoli-

tiska retoriken. Istället infördes en ny rättspraxis som beaktade förloss-

ningen och dess kontext vid straffvärderingen.qpre Liknande tendenser

har spårats även på annat håll i upplysningstidens Europa.qprr

Tiden var helt enkelt mogen för att se barnamörderskor som potenti-

ella offer för kontrollförsummelser. Även barnamordsbrott begångna som

suicidalmord blev helt rimliga för domarna men var dock ovanliga i 1700-

talets Finland.qprt Den nya synen på barnamordbrottet uppkom vid

tiderna för att den typen av brott rent allmänt började minska, åtminsto-

ne enligt Arne Jansson som har studerat suicidalmord i 1700-talets Stock -

holm. Orsaken därtill anser han ligga i att de stora samhälleliga förän-

dringarna luckrade upp enhetskulturen och religionens centrala roll i

synen på liv och död. Dessutom halverades dödsstraffen vid samma

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning
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1046 Jansson 1994, s. 52.
1047 Jfr Nielsen 1982, s. 40, 108.
1048 Nr 261. UT i Vånå och Janakkala 15.4.1805, Cc: 3, f. nr saknas.
1049 Nr 240. HD protokoll 28.9.1801. JR:s registratur 1801 senare delen, f. 744. Jfr nr 87,

119. Jfr Bergenlöv 2004, s. 335.

tider.qpryDet lönade sig inte att mörda i hopp om att bli avrättad eftersom

det inte alls var säkert att man skulle dömas till döden och bli avrättad. 

En ensam födsel var i princip ett orubbligt normbrott över hela

seklet men hade inte ens före 1780-talet följts bokstavligt i rättspraxis av

domstolarna.qpru Gränsen mellan om kvinnan avsiktligt hade sökt en -

sam het vid förlossningen eller av en händelse födde barn i ensamhet var

en förhandlingsfråga vid domstolen. Detta visar domarens reaktion på

t.ex. torpardottern Eva Henriksdotters bevekelsegrund 1801. Eva, som

redan var ogift mor till två oäkta barn, påstod ihärdigt att hon av erfa-

renhet inte med säkerhet hade kunnat förutspå när barnet skulle födas.

Därför föddes barnet av en händelse i ensamhet och tog skada. Domaren

replikerade att sådant bara var struntprat 

”helst hon tvenne resor förut redan med barn förlöst nogsamt känt sin belä-
genhet och kunnat uträkna födslotiden, samt märka om några omständighe-
ter påskyndade densamma, dem hon jämväl bort tillkännage.”qpri

Justitierevisionen höll däremot samma år som Eva straffades bevekelse-

grunden som barnamörderskan pigan Maria Elisabeth Mickelsdotter fram -

förde vid tingsrätten i Hauho för helt sannolik d.v.s. att

”Maria inständigt påstående att hon å fostret icke skall lagt våldsam hand utan
att hon under födslovåndan genom smärta och lidande så förlorat all sansning
att hon icke kunnat vårda barnets liv, eller avvetat om det verkligen levat, för-
rän hon till sig själv återkommen, funnit det livlöst under sine knän.”qpro

Döljandet av förlossningen var i praktiken alltid en avvägningsfråga för

domaren vilket återspeglade att döljandet alltid skedde diskursivt i rela-
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1050 Se närmare 5.4.
1051 Jfr Bergenlöv 2004, s. 303–315.
1052 Nr 90. KP i Janakkala socken och Hausjärvi kapell 26.7.1770. Sääksmäki domsaga urti-

ma ting. 134 a, f. nr saknas.
1053 Jfr Ginzburg 1993, s. 10–35, särskilt s. 33. Det är lätt att tolka Caisas förlossning som

gränsöverskridande och att den därför ledde till ett barnamordsåtal. Det framgår ändå
inte ur källmaterialet huruvida hennes förhållningssätt stred mot det som förväntades
av en gift kvinna som födde barn i Tavastland vid dessa tider. 

tion till kontrollförsummelserna. Detta fick särskilt tretton barnamör-

derskor uppleva. De ansågs i domstolsförhandlingarna ha fött sina oäkta

barn i ensamhet fastän de hade befunnit sig i rum som var fulla med

folk.qptp Föderskans tystnad under förlossningens gång ansågs däremot

under hela seklet vara ett bevis på hennes uppsåt att dräpa barnet. Skrik

och jämmer tolkades som kvinnans försök att dra till sig uppmärksam-

het. Om kvinnan medvetet sökte sig bort från folk och gård ansåg

domarna under rättsprocesserna att hon avsiktligt sökt enslighet inför

förlossningen. Detta var dock sällsynt i barnamordsbrotten som under-

söktes av Göta och Åbo hovrätt.qptq

I lokalsamhället: att dölja barnet
26-åriga torparhustrun Caisa Abrahamsdotters förlossning och det den

ledde till i 1770-talets Tavastland ger en inblick i vad som var ett verkligt

gränsöverskridande döljande i en avvikande förlossningskultur. Fallet

gör det också möjligt att studera hur en föderska kan ha tolkat förloss-

ningen i ett sammanhang av oerfarenhet och hemlighetsmakeriet.qptw

Caisa Abrahamsdotters rättsfall är på flera sätt unikt. Hon var gift och

väntade sitt första barn, hade fått hjälp av ett förlossningsbiträde vid för-

lossningen och stod ändå åtalad för barnamordsbrott på tinget i

Hausjärvi 1770. Det hela slutade i ett vidlyftigt angiveri av barnamords-

brottet som synliggör framförallt förlossningskontrollens dilemma i en

barnamordsunderbyggande kultur.qpte

Caisa berättade i domstolen att hon av en händelse halkade på isen vid

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning
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1054 Nr 90. KP i Janakkala socken och Hausjärvi kapell 26.7.1770. 134 a, f. nr saknas.
1055 Caisa och Gustav hade dömts till straff för otidigt sängalag innan de vigdes i november

1769, i församlingen de kom ifrån. Det har dessvärre inte gått att få fram varifrån de
kom.

brunnen i gryningen den 5 januari 1770 då hon ensam hade gått ut för att

hämta vatten. Hon var då enligt egen uppfattning havande i början av

sista graviditetsmånaden. Hon slog magen så hårt mot brunnslocket ”att

hon genast blivit häftigt betagen av värk omkring naveln och vid ryggen,

samt med möda kunnat hjälpa sig upp”. Hon lämnade spannen vid brun-

nen och gick in i pörtet efter maken Gustav, som fick veta vad som hänt

och blev ombedd att hämta upp vattnet. Efter det blev Caisa  

”siuk och beswärad av den här förut nämnde wärken, hwilken allt mer och
mer tilltagit. Icke desto mindre skall hon om dagen gått uppe och skött sin
hushållning, men ej uppenbarat för någon den sjukdom, waraf hon warit
ansatt och wars beskaffenhet hon föregav sig icke hafwa förstått förrän den 6
eller sistförwikne trettonde dagen om morgonen då Caisa förmärkt, att födslo-
våndan henne påkommit, warföre hon skall i bränhuset för sin svärmor
Ingeborg Mattsdotter som dit kommit, beklagat sig deröfwer, att hon dagen
förut wid brunnen fallit och stött sig samt sedermera warit siuk, war före och
sedan Ingeborg blivit om siukdomens beskaffenhet av Caisa underrättad, har
Caisa på Ingeborgs inrådan gått i pörtet.”qptr

Caisa Abrahamsdotter företrädde en syn på förlossning som själva

utdrivningsskedet d.v.s. det stadium då barnet pressades fram genom för-

lossningskanalen och krystades fram. Skedet som föregick detta förstod

hon inte med säkerhet som en förlossning. Caisa vågade inte heller be

svärmodern om hjälp med att tolka sin kropp för att hon ”något blygts

däröver att hon i förtid skulle falla i barnsäng”.qptt Hon väntade istället

ut sammandragningarna i mer än ett dygn före utdrivningsskedet. Då

kunde hon inte längre arbeta och tillkännagav saken för svärmodern.

Barnet föddes med dennas hjälp inom en timme. 
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1056 Jfr En liknande definition på födslovåndan i förmodernt New England. Thatcher
Ulrich 1991, s. 183–203.

1057 Hoorn 1777, kap. IX, s. 39–43; Kiernander 1776, Kap I: § 7: s. 9–10, § 11 s. 23–26.
1058 McClive 2002, s. 226–227.
1059 Starck-Arola 1998, s. 235.

Den slutsats som kan dras ur denna förlossningsskildring är att för-

lossningsvärkarna uppdagades först vid utdrivningsskedet då föderskan

konkret behövde hjälp med att få ut barnet.qpty En liknande syn på en

förlossning verkar samtida förlossningsläkare och rättsmedicinare ha

haft. Johan von Hoorn beskrev en kvinnas värkar som ”ett pinsamt

påträngande av livmodern, att med tilhjälp av Bukens sammandra-

gande, krysta ut allt vad som är uti Livmodren, antingen det är stort

eller litet”. De kraftiga livmoderöppnande värkarna, som pressade bar-

net ned i förlossningskanalen och krystvärkarna var de ”rätta vär-

karna”. Till dess kunde en kvinna gott och väl utföra sitt vanliga arbe-

te. De oregelbundna ”knip- och svedvärkarna” bara främjades av fysisk

aktivitet och skulle småningom tillta och bli till ”rätta värkar”.qptu

Läkarnas texter visar hur osäkert tillståndet var. Enligt CathyMcClive

kunde kroppen dölja sanningen för föderskan.qpti Detta tills barnet var

på väg ut.

Hemlighetsmakeriet med barnet blev den gränsöverskridning

omgivningen inte kunde tåla i Caisas fall. Det berodde särskilt på att tor-

parhushållet bestod av nyinflyttat folk som inte kände till sedvanorna i

den nya hemtrakten. Caisa trodde att dödfödslar inte krävde föderskans

kyrktagning men i Tavastland hörde det till de folkliga föreställningarna

att icke kyrktagna kvinnor kunde förgifta brunnar.qpto Dödfödseln dol-

des dock inte avsiktligt av torparhushållet. Barnet kom inte i vigd jord

förrän flera månader senare av den anledningen att tjälen hindrade

klockaren från att gräva gravar det vinterhalvåret. När ryktet började gå

om alla oegentligheter kyrktog sig Caisa i all hast för ”fel” präst som

befann sig närmare torpet än huvudförsamlingens kyrkoherde i andra

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning
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1060 Nr 90. HO: s utslag 30.10.1770. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 97, f. 564–564v,
566–566v. Jfr nr 223.

1061 Jfr Keinänen 2003, s. 127–128.
1062 Reintegrativ skamproduktion verkar ha varit en hörnsten i hur ogifta föderskor blev

behandlande under själva förlossningsarbetet i södra Sverige, där ogifta föderskor
tvingades erkänna faderskapet under förlossningsarbetet som skedde med andra kvin-
nors hjälp. Lindstedt Cronberg 1997, s. 92–95.

1063 Barnen döptes också i området bara som något dygn gamla, till skillnad från andra
områden där det kunde dröja veckor, till och med månader. Lempiäinen 1965, s. 22, 26.

ändan av socknen. Tvetydigheterna om hur det skedda borde tolkas för-

dröjde ändå tingsföringen. Det tog mer än ett halvt år för vittnena att

med kyrkoherden i spetsen prata ihop sig om bevisen mot Caisa. Rätts -

processen slutade ändå i ett frikännande.qpyp

Caisas exceptionella fall ger vid handen att man förväntade sig att

föderskorna följde ett offentligt efterspel d.v.s. visade upp barnet för omgiv-

ningen.qpyq Detta måste ske för att barnen brukade födas under stort

hemlighetsmakeri. Offentligheten efter barnets födelse oskadliggjorde

det nio månader långa hemlighetsmakeriet och tillrättalade den rubbade

sociala ordningen inom hushållet och i byn. Även kontrollmöjligheterna

återställdes. Den gifta eller den ogifta modern kunde återintegreras i

social samvaro i sista hand genom kyrktagningen, den senare dock med

något skamfilat rykte.qpyw Att offentliggörandet var viktigt framgår även

ur att präster i Finland hade till uppgift att offentliggöra alla dödfödslar

från predikstolarna.qpye

Däremot höll det finska folket, som nämnt i kapitel 2.5., tyst om

missfall. Eventuellt gällde detta också dödfödda barn med tvetydig full-

gångenhetsgrad som likaså begravdes under stort hemlighetsmakeri. Det

var därför svårt för tingsrätterna att definiera ett gränsöverskridande döl-

jande av förlossningen i barnamordsbrotten i 1700-talets Finland. 

Det straffbara: en annorlunda kropp
Varje kvinna som födde barn var i fara att dö under förlossningen, sär-

skilt de kvinnor som redan hade fött många barn. Mödradödligheten
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1064 Forsius bedömer att i medeltal ca 1,5 procent av föderskorna dog i barnsäng under
senare delen av 1700-talet och under förra delen av 1800-talet. I Tavastland var dödlig-
heten i barnsäng i medeltal ett per tusen födslar. Mödradödligheten varierade stort
från år till år och ort till ort. I t.ex. Hollola moderförsamling dog tre av hundra föder-
skor i barnsäng mellan 1766–1810. I hela Finland rörde sig mödradödligheten vid
samma tider kring endast 0, 85 ‰. Forsius 1982, s. 161–162. Forsius 2003a, s. 2.
Rublack anser att mödradödligheten ökade i Tyskland från fyra till elva av tusen föds-
lar mellan 1760–1794, d.v.s. från en risk på 2 procent av alla födslar till 6,5 procent.
Rublack 1996, s. 97–98. Samma ökning har registrerats i Finland. Fem till tio av tusen
föderskor satte livet till i 1800–talets österbottniska hemfödslar. Lithell 1988, s. 37–40.
Upp till 5,6 procent av föderskorna, tidvis mellan t.o.m. 10–30 procent, bedöms årligen
ha dött på förlossningssjukhusen i 1800-talets Finland. Det saknas dessvärre statistik
över riskfödslarna. Forsius 2003a, s. 2. Forsius 2003b, s. 2.

1065 Buss 1973, s. 23–28. Författaren Vilhelm Moberg beskriver i romanen Utvandrarna hur
Christina från Duvemåla förstod att hennes sista graviditet med stor sannolikhet skulle
sluta i hennes egen död. Moberg 1979. 

1066 Nr 45 (följande oäkta barns födsel), 89 (förlossningen), 256 (smittkoppor). I Danmark
ställdes på motsvarande sätt bara två barnamörderskor av 89 till svars först efter sin
död. Nielsen 1980, s. 3: 50–51.

bara ökade mot 1800-talet i takt med förlossningsvårdens medikalise-

ring.qpyr I likpredikningen över båtsmanshustrun, ”ärliga och dygdesam-

ma” Anna Jacobsdotter Styf i Geta år 1782 berättas en historia om en

hustru som för det mesta haft ”hälsan och muntert sinne” och som fött

fem barn, varav tre hade dött i spädbarnsåldern. När Anna som 37– åring

blev havande igen anade hon sig till ”detta såsom sitt sista levnadsår i

världen”. På påskdagen föll hon ”hastigt och oväntat” i förlossningsar-

bete och födde en välskapt son, men dog själv på det andra dygnet. Hon

efterföljdes i graven av spädbarnet andra söndagen efter påsk.qpyt

Barnamörderskan klarade alltid av förlossningen helt utan hjälp. Detta

trots att hon vanligen födde barn för första gången i sitt liv. Endast tre bar-

namörderskor i denna undersökning stämplades som barnamörderskor

efter sin egen död. Av dem verkar två ha dött i sviterna av förlossningen,

medan en barnamörderska hann avlida just innan tingsföringen i smitt-

kopporna hon insjuknat i under graviditeten. Dessa barnamörderskor

straffades efter sin död med en vanärande begravning i ovigd jord.qpyy

Däremot saknas fall där en barnamörderska dog under förlossningen på

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning
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1067 Om dulgadråp. MB kap 27: § 1: Om then, som förgiör sig sielf. MB kap 13: § 3: Finnes
någor ligga död, och vet ingen, huru han omkommen är; then må ärliga begrafvas.
Hafver han fördt ett ogudachtigt lefverne; varde tå i Kyrkiogård afsides lagd. Den tänk-
bara men obevisbara orsaken till avsaknaden av sådana fall är förmodligen att ogifta
kvinnor som födde barnet i en för dem dödlig förlossning, med eller mot sin vilja, fick
hjälp till slut. Kvinnans död bör då ha blivit dokumenterad i församlingarnas döds-
böcker som ett dödsfall i barnsäng och kan inte studeras närmare. 

1068 Nordenheim 1726, p. 6–8, 12–14; Hoorn 1777, del II, kap. V, s. 106, 114: Om den ona-
turliga förlossningen. 

1069 Pentikäinen 1990, s. 141.
1070 De 11 av 140 här undersökta födslarna var avvikande d.v.s. 7, 8 procent.
1071 Tvillingfödslar: nr 128, 253, 264. Sätesbjudning: 86, 92, 134, möjligtvis även nr 108.

Bevisligen dödfödda fullgångna barn: 12, 102, 149, 203, 265. Bevisliga missfall (18): 14,
59, 72, 77, 92, 104, 130, 178, 191, 195, 216, 222, 226, 259, 264, 266, 268, 269. I modern
tid är flerbarnsfödslar vanligare än förr p.g.a. fertilitetsbehandlingar. De utgjorde 2,2–3

det undanskymda stället dit hon hade sökt sig. Detta är märkligt, dels med

tanke på att förlossningar alltid innebar en risk för föderskan, dels att såda-

na fall skulle leda till rättsbehandling. Rätten hade att utesluta eller bekräf-

ta ett brott mot liv, innan liket eller liken fick begravas.qpyu

Sannolikheten att moder och barn satte livet till var störst om för-

lossningen var avvikande. Under 1700-talet benämndes sådana förloss-

ningar i obstetrisk litteratur som onaturliga födslar. Som sådana klas-

sades tvillingfödslar, födsel av ett dödfött barn och barn i sätesbjudning

d.v.s. att barnets fot, dess hand eller bak föddes fram först, inte dess

huvud. Enligt samtida läkare slutade riskfödslarna oftare än vanliga för-

lossningar i att barnet dog. Endast en kunnig barnmorska eller läkare

kunde lirka ut barnet med rätta handtag och rädda mor och barn till

livet.qpyi Utomäktenskapliga tvillingfödslar ansågs vara särskilt farliga

för moder och barn eftersom den begångna synden i och med lägersmå-

let antogs göra förlossningen svårare än vanligt.qpyo

Riskfödslar var dock sällsynta bland 1700-talets barnamörder -

skor.qpup Endast tre av 140 barnamörderskor födde tvillingar och tre i sä -

tes bjudning, medan fem födde ett dödfött fullgånget barn där förloss-

ningskontexten dock inte kan studeras närmare.qpuq Antalet motsvarar de
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procent av alla födslar mellan 1987–2002. Mellan 3,8–5,4 av 1 000 barn föddes dödföd-
da, medan 5,9–6,3 procent föddes som prematurer (< 37:e graviditetsveckan) och 4,6
procent med låg födselvikt (under 2,5 kg). Totalt utgjorde den perinatala dödligheten
(inom 7 dagar efter födseln) 5,5– 8,8 av 1 000 barn. STAKES statistikmeddelade
24/2003, tabell 8: Nyfödda barn 1987–2002 och tabell 11: Perinataldödligheten enligt
antal foster, kön, födselvikt och gestationslängd 2002.

1072 Thatcher Ulrich bedömer att endast 4 procent av födslarna var avvikande vilket är i
underkant. Thatcher Ulrich1991, s. 169–170. I modern tid kategoriseras kejsarsnitt,
födslar som kräver ingrepp ss. sugkopp eller tång, tvillingfödsel och sätesbjudning som
onaturlig. De är vanligare än förr, delvis p.g.a. kejsarsnitten. År 2002 var 24 procent av
alla förlossningar avvikande. Av dessa föddes 0,6 procent av barnen i sätesläge, medan
8,8 procent av födslarna slutade i ett oplanerat kejsarsnitt för att rädda mor och/eller
barn. STAKES statistikmeddelade 24/2003, särskilt tabell 1: Föderskor och förlossning-
ar 1987–2002 och tabell 6: Förlossningsmetod enligt sjukhustyp 2002.

1073 Hjelt 1892, s. 471. Enligt Rebell dog 8 procent av barnen, som föddes på förlossnings-
sjukhuset i Linz 1795–1799, av förlossningen. Rebell 1993, s. 25.

1074 Citat ur Hoorn 1777, s. 1–3, kap. 10, s. 45–46: Om den naturliga födelsen. Min kursiv.

uppgifter som tagits fram i New England under sent 1700-tal till tidigt

1800-tal.qpuw Barnamörderskorna födde således oäkta barn i förlossning-

ar som inte var riskablare än vanligt trots att de skedde i ensamhet. Om

barnet dog var dock förlossningen orsaken till 80 fall av 100 dödfödslar

ansåg obstetrikern och barnmorskeläraren Johan von Hoorn i ett brev

kanslirådet Johan Schmedemann i början av 1700-talet.qpue Det fanns

trots detta inte någon anledning till oro.

”Gud hade gett människor och djur att ensamt förmå framdriva fostret utur
moderlivet […[ En kvinna kan sålunda, utan någon annans tillhjälp, sitt foster
föda, och alldeles förlöst blifva” […] ”väl hundrade Barn födas, och ibland dem
en stor del, som uti lönnläger avlade äro, utan någon Barnmorskas hjälp, ja
ingen annan Människas närvarelse eller tilhjelp.”qpur

Liknande tankegångar om den naturliga förlossningen företrädde en

engelsk 1700-talsläkare och t.ex. Helsingfors stads barnmorska hustru

Ekman som vittnade i ett barnamordsmål 1769. Enligt henne kunde en

kvinna gott och väl föda barnet helt ensam, till och med i sätesbjudning.

Detta var dock farligt för barnet och slutade enligt henne vanligen med

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning
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1075 Nr 86. KP i Helsingfors 13.10.1769. CaI: 28, f. saknas.  KP i Helsingfors 10.10.1769.
CaI: 28, f. saknas: ”och om födseln är naturlig eller onaturlig skolande de först nämn-
de [starka kvinnorna] dock behöva skyndsam och konstig hielp”. Jfr nr 134. RP i justi-
tieärenden 26.11.1782, f. 900–901: då sätesbjudningen tolkades som ett bevis på att
fost ret hade dött av naturliga skäl, varför den ensamma förlossningens betydelser gavs
mening som uppsåtlig olycka. Om den engelska läkaren Charles White. Thatcher
Ulrich 1991, s. 169–170.

1076 Hoorn 1777, kap. 10, s. 46: Om naturliga födseln; kap 16, s. 79: ”[…] även efter den
lättaste Förlossning, plägar [svimning] upkomma och lätteligen kan blifva dödlig
[…]”. Kap. 12, s. 58: Om naturliga förlossningens främjande.

1077 Nr 238. Trolovade pigan Maria Johansdotter från Hatanpää gård i Messuby socken låg
svårt sjuk efter sin ensliga förlossning 4.7.1800. HD protokoll 3.11.1800. JR:s registra-
tur 1800, f. 1474v–1476v, 1575v. Jfr nr 121.

att barnet dog. Jordegumman änkan Maria Färdig pekade i sin tur på att

förlossningens utfall inte var säkert. Det som avgjorde om barnet över-

levde var moderns krafter. ”En del kvinnor kunna föda ensamma och

utan hjälp och en del intet, allt som de äro starkare eller svagare av natu-

ren”.qput Samma åsikter framfördes i obstetrisk litteratur på 1700-talet.

Om moderns krafter tog slut ledde det vanligen till att barnet förblödde

till döds ur navelsträngen mellan sin avsvimmade moders ben.

Förlossningen var också farlig för föderskan om efterbörden blev kvar i

livmodern.qpuy Om barnet låg rätt och värkarna var kraftiga kunde ska-

dor uppstå i kvinnans underliv för att föderskan krystade ut barnet i fel

tid och på fel sätt. Låg barnet fel eller blev utan den nödvändiga efter-

vården, d.v.s. navlat och tvättat, kunde det också sluta illa.qpuu

Tankegångarna om den naturliga förlossningen återspeglade fram-

förallt förlossningskonstens professionalisering under 1700-talets lopp

då nya metoder legitimerades genom att man svartmålade de gamla sed-

vänjorna. Långa utdragna och svåra förlossningar brukade som regel

sluta med att jordgumman bar in föderskan i bastun där hon gick bär-

särkargång över föderskans kropp så att barnet skulle komma i rätt ställ-

ning. Man trodde också att livmodern kunde flytta på sig och placerades

med hård massage på rätt ställe vilket alltid var till fara för barnet och för
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1078 Kungliga svenska vetenskapsakademins handlingar 1744: V, s. 102–115; Hoorn 1777, s.
163–254. Jfr Keinänen 2003, s. 120–133. 

1079 Martin 1989, s. 54, 58–59, 66. Jfr Medicine professor Haartman vid Kungliga
Akademin i Åbo såg människokroppen ”som mekaniskt sammansatt eller ett hydrau-
liskt verk som följder sina vissa lagar”. Naturen skulle ha sin gilla gång. Våld fick inte
föras på den processen. Haartman 1756, s. 4f.

1080 Hoorn 1777, Kap 10, s. 45–46. Jfr Grundy 1995, s. 128–133. Den engelska anatomiutbil-
dade barnmorskan Sarah Stone (1701–1737), som 1736 gav ut A Complete Practice of
Midwifery. I egenskap av mor och barnmorska i flera släktled underströk hon erfaren-
hetens betydelser för hantverket och skildrade genom ett 50-tal svåra födslar manliga
oerfarna läkares och jordgummors felaktiga ingrepp, där hälften av barnen och tre
föderskor dog. Jfr Hoorn 1777, s. 163–254, där han anför liknande exempel.

1081 Citat ur Nordenheim 1726, pp. 1–2, 6 ur Anners 1965, s. 139–141. 

modern om hennes graviditet var ett utomkvädes havandeskap. Barnen

hjälptes i vanliga förlossningar ofta handgripligen fram genom att hjälp -

hustrur lade sig raklånga över föderskans mage för att på så sätt hjälpa till

med att pressa fram barnet. Om barnet då var i fel ställning krossades det

till döds mot blygdbenet.qpuiDärför förespråkade läkarna en naturlig för-

lossning till och med i ensamhet vilket enligt Emely Martin förde med

sig en syn på födande kvinnokroppar som maskiner. Livmodern och för-

lossningskanalen beskrevs som en mekanisk pump som fungerade bättre

eller sämre hos olika kvinnor.qpuo Uppstod naturliga problem antogs de

ofta vara mindre allvarliga än de som skapades av mänsklig brådska,

okunskap eller oerfarenhet. Det var därför viktigare att följa naturens lag

än att anlita en barnmorska.qpip

Barnmorskornas och obstetrikernas åsikter ifrågasatte barnamords -

lagens och rättslitteraturens syn på att en ensam förlossning var detsam-

ma som ett uppsåtligt mord. Johan Nordenheim ansåg år 1726 att bar-

namörderskorna kunde föda naturligt och utan hjälp. De led inte myck-

et under den snabba förlossningen, vilket han ansåg var ett tecken på att

barnet hade fötts levande.qpiq Rättsmedicinaren Jonas Kiernander argu-

menterade att en barnamörderska var så hårdsint och stark till kropp och

själ att hon även klarade av den psykiska press som döljandet innebar.

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning
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1082 Kiernander 1776, § 75, s. 159–160.
1083 A.a., § 3, s. 3: ”Gärningen i sig själv, är ej annat än mord, den då må utövas tidigare eller

senare; likaså väl, som när livet bliver dem afsänt, förr, under eller efter föregången för-
lossning”.

1084 A.a., § 75, s. 59–60. “[…] kunde hålla barnet tillbakars, och skall, efter sådana försök af
qwinnan, altid på barnet synas wåldsamma åkommor, ofta med påföljande livsfara för bar-
net […]”.

1085 Kiernander 1776, § 82, s. 169–170.
1086 Snabba och lätta förlossningar förstods även som ociviliserade och knöts i kolonialmakten

England till ett annorlundagörande som grundade sig på ras och klass. McClive 2002, s.
209–227. Jfr Gowing 2003, s. 170–171. Om annanhet och annorlundagörande som centrala
i hur bilder om kvinnliga avvikare skapades bland 1800–1900-talet mentalpatienter på
basis av kropp och kön. T.ex. Ahlbeck-Rehn 2006, s. 80–83. I egenskap av barnmorskelä-
rare hade åtminstone Nordenheim erfarenhet av förlossningar. Han kallades ofta in av
Svea hovrätt för att förhöra och undersöka barnamörderskor. Hjelt 1892, s. 477.

1087 A.a., kap 2, s. 37–40: Om falsk frukt; Kap 3, s. 41–84: Om Missfall och otidig börd;
Kap. 4, s. 84–121: Om ordentlig börd. Att medicinarna är oense om rätta födslotiden,
räkningssättet mm. 

Hon tog till och med kontroll över den förvirring som kunde drabba

föderskan efter att barnet hade fötts.qpiw Den ensamma födseln var ett

mord oavsett om barnet dog före, under eller efter sin födelse.qpie En bar-

namörderska kunde enligt honom manipulera sin kropp. Hon kunde

hålla emot så barnet inte genast kunde födas.qpir Enligt Kiernander var

barnamörderskan en gudlös människa som mördade barnet under för-

lossningen genom att hon

” suckar ofta, eller drager andan djupt til sig, samt flänger sig mycket under
födseln  […] så skall Barnet häraf mycket afmattas, som med förlossningen då
altid drages längre ut. Warar sådant tilstånd länge, at Barnet sålunda skiftewis,
flere resor drifwes fram och tilbakars så måste det ändteligen sätta lifwet til,
och Modren sjelf lättelig häraf taga döden.”qpit

Läkarna utmålade barnamörderskor som uppsåtliga mörderskor. De gav

uttryck för ett annorlundagörande av barnamörderskors förlossningar

som de ansåg vara ovanligt lätta, snabba och manipulerbara. Enligt läkar -

na gällde inte detta gifta kvinnor.qpiy Gifta kvinnor kunde också i mot-

sats till barnamörderskor vara skengravida, osäkra på den förväntade

födslotiden och föda skendöda barn.qpiu
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1088 Kiernander 1776, § 43: 6, s. 95.
1089 Om manskroppen som norm för hur kvinnokroppar brukade tolkas av män.  McClive

2002, s. 210–211; Apo, 1998, s. 75f; Keinänen 2003, s. 58–61. Grosz har pekat på ett
samband mellan nedvärdering av kvinnokroppen och misogyni. Grosz 1994, s. 3–10. 

1090 Collinder 1698, s. 51–52. ”Men thet Gud förbjude! Ther någon barnaföderska i sin
Nöd, ej lida vil hvad hon lida bör, ej heller hjelpa sig så godt hon kan, utan giör något,
hvar igenom missfälle sker, hon bedriver en svår synd, och blifver Mörderska på sin
egen livsfrukt.”

1091 Nr 12, 86, 92, 102, 128, 134, 149, 203, 253, 264, 265. Jfr att vådliga födslar skildras
också i moderna förlossningsskildringar. Mattsson 1998, s. 165–188. I detta avsnitt
ingår dock brottsstycken även från andra barnamörderskors mera begränsade förloss-
ningsbeskrivning.

Om en förlossning var i krystningsskedet hade 1700-talets läkare helt

rätt om att barnamörderskorna måste ha krystat fram barnet lätt och

snabbt. Däremot stred deras syn på barnamörderskornas förmåga att

manipulera sina förlossningar mot den dåtida kroppsuppfattningen. Kvin -

 nokroppen ansågs okontrollerbar i motsats till att manskroppen an sågs

förutsägbar och rationell. Inte ens änkor som efter makens död födde barn

och antogs försöka lura till sig hans arv förmådde skjuta upp krystningen,

göra den smärtfri eller tidigarelägga den.qpii

Barnamörderskekropparna tillskrevs dock en manlig kontrollförmå-

ga för att samtiden skulle kunna uppfatta förlossningarna som dolda.qpio

Föreställningen om den manipulerbara kvinnokroppen reflekterade

också rådande religiösa föreställningar om att smärtan och våndan gjor-

de föderskan till en sann kristen. En kvinna som vägrade genomlida detta

begick en synd och var en potentiell mörderska.qpop I en dylik tankevärld

blev barnamörderskornas lätta, tysta och snabba förlossningar ett gång-

bart bevis på uppsåtet att dölja för att dräpa.

5.3. Ensamhet av instinktiva skäl
De elva barnamörderskor som ingående skildrade själva förlossningen

uppfattade inte sin förlossning som lätt och snabb. De trodde alla att de

skulle dö.qpoq Fall där barnamörderskorna tog kontroll över skeendet

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning
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1092 T.ex. nr 92. Barnamörderskan diktade om att hon fått missfall i enslighet av rädsla för
några katter som föll från taket. KP i Sääksmäki 18.8.1770. 127 b, f. 726– 745. Jfr
Gowing 1997, s. 98.

1093 Havandeskap och förlossning som ett gränstillstånd. Saarikangas 1997, s. 105; Kristeva
1993, s. 163–185. 

1094 Undantagen framgår ur bilagd tabell 10: Ogifta mödrar som blev barnamörderskor
1702–1807.

1095 Om det häftiga och även våldsamma födandets erfarenhet. Saarikangas 1997, s.
112–113.

1096 Nr 147. Odaterad nådeansökan upprättad av konstapel Alf Henell. JR:s utslagshand-
lingar 24.3.1786, nr 56. 

1097 Nr 16. HO protokoll 31.7.1736. JR:s utslagshandlingar 15.12.1736, nr 41.
1098 Nr 122. KP i Hattula12.6.1780. 128, f. 464–464v.

förekommer inte eller så ljög de om sin förlossning.qpow Det svaga källä-

get har också en annan orsak. Domaren behövde inte utreda barnamör-

derskans förlossningsupplevelse fram till 1780-talet, förmodligen en

orsak till att förlossningarna inte har studerats ingående i forskningen.

Kvinnan befann sig under förlossningen i ett tillstånd där fortlevnad

och livets förgänglighet samtidigt var närvarande.qpoe De flesta var först-

föderskor utan ett kroppsminne av ett födsloskeende, något som erfarna

föderskor har.qpor Därutöver var en del osäkra på om det överhuvudtaget

fanns ett foster att föda fram. Andra var mera medvetna. Barna mörder s -

korna genomlevde förmodligen djupa känslor av maktlöshet inför det

oundvikliga, oavsett vilka hennes planer var.qpot

Bondedottern Maria Christina Johansdotter från Brutuby i Helsinge hävdade
1786 att ”jag icke viste om jag war lefwande eller död under en sådan födse-
le”.qpoy Barnamörderskan Maria Grelsdotter beskrev 1733 att ”hon av oför-
stånd intet förstått”qpou medan vallherdedottern pigan Anna Johansdotter
beskrev det 1780 som ”sig varit så väl av yrsla som häpenhet såvida betagen,
att hon ej ägt någon sansning”.qpoi

Emely Martin skildrar i en undersökning om kvinnors förlossningsupp-

levelser en föderska som avsiktligt hemlighöll förlossningen för omgiv-

ningen för att undvika onödiga medicinska ingrepp. Det lyckades fram
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1099 Martin 1989, s. 141–142.
1100 Balascas 1983, s. 23–24. Förlossningen indelas i fem skeden: en latent fas då livmoder-

munnen långsamt öppnas till 3–4 cm, en aktiv fas då livmodern öppnas från 3/4–10
cm, en övergångsfas då barnet drivs ner genom förlossningskanalen och krystningsske-
det (eng. labour) då kvinnan aktivt pressar ut barnet. Det sista skedet är placentans
utdrivning. Martin 1989, s. 54, 58–59, 66.

1101 Nr 112. HO:s betänkande 19.6.1779. JR:s utslagshandlingar 13.8.1779, nr 51. 

till krystningsskedet då kvinnan inte längre kunde hålla sig tyst. Hon

blev genast förd till förlossningssjukhuset men skickades tillbaka hem för

att födseln bara ansågs ha börjat. Kvinnan kände trots det ett stort behov

att krysta fram barnet och återvände till sjukhuset inom en timme.

Vårdpersonalen antog då att förlossningen fortfarande var i sitt inled-

ningsskede. Trots detta födde kvinnan barnet en kort stund senare i

ensamhet på toaletten, till barnmorskans stora häpnad.qpoo Den moderna

förlossningsskildringen tyder på att det kan ha varit fullt möjligt för bar-

namörderskan att dölja födseln, åtminstone tills barnet var på väg ut.

Den antyder också att födseln kan ha varit helt obestämbar för omgiv-

ningen. Barn bara föds och de kan födas plötsligt.qqpp

Oerfarna och mera erfarna barnamörderskor gick under 1700-talet i

sitt vanliga arbete tills barnet kom. Det rörde sig om en process som

varade i några dagar med en molande odefinierbar värk i kroppen som

16-åriga bondedottern Lisa Henriksdotter år 1779 kallade ”slitningar och

brännande i magen”, något som hon var för ung och oerfaren för att

begripa som en födsel.qqpq Den 20-åriga tjänstepigan Lisa Johansdotter

hävdade 1785 att hon känt mindre smärtande knipningar i magen i flera

dagars tid. 

Hon påstod att hon inte hade begripit att ”de härrört af påkommande barna-
födsel”. Det är inte helt säkert att Lisa ljög fastän hon hade varit helt säker på
sin graviditet. Lisa befann sig nämligen i ett rum med en hop andra männis-
kor men vågade inte yppade för dem att hon eventuellt födde barn. När bar-
nets huvud började trycka på underlivet gick hon ”i naturligt ärende, ut” och

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning

– 325 –



1102 Nr 146. HO:s utslag 9.3.1785. JR:s utslagshandlingar 6.5.1785, nr 21. RP i justitieären-
den 26.4.1785, f. 1395–1397 inkluderar K. Maj:ts  utslag 6.5.1785, f. 1589. Särskilda
avträden var inte vanligt förekommande på den finska landsbygden under 1700-talet.
De började förekomma i städerna i större skala först i början av 1800-talet. Vintertid
uträttade särskilt kvinnorna sina behov i dynghögen i ladugården som tömdes på våren
på boskap och gödsel. Kero & Seppovaara 1994, s. 14, 17. 

1103 T.ex. nr 230, 264, och 268. Herman Juhlin Dannfelt definierar korset som ”den del av
bålen, som till underlag har bäckenet och framåt gränsar till länden, nedåt till låret”.
Juhlin Dannfelt 1932, s. 654.

1104 Nr 206. HO:s utslag 11.8.1795. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 145, f. 163–163v.

var tillbaka i rummet inom 15 minuter. Frånvaron var kort men noterades av
andra personer. Åtminstone påstod Lisas moster och dennas man på tinget att
de hade försökt hålla Lisa under uppsikt. Detta var förmodligen en vit lögn.
Lisa lämnade nämligen liket kvar i ladugården dit hon hade gått för att tömma
tarmen och istället hade fött ett barn. Liket hittades där först en dryg månad
senare då ladugården städades.qqpw

Barnamörderskan Lisa skildrade såsom de flesta andra förstfödande och

återfödande barnamörderskorna en tillfällig ensamhet. Avskildhet söktes

först när kvinnorna kände behovet att krysta fram barnet, något som bar-

namörderskorna uttryckte som ”ett tryck mot korset och isbenet” eller

”svåra tryckningar över korset, rysningar över hela kroppen och press-

ningar i underlivet”.qqpe Skräddardottern Lisa Mannström beskrev det

som att hon ”blivit så betagen av födslovåndan” att hon inte kunde gå

vidare eller vända hem utan ”lät födseln henne påkomma” på vä gen.qqpr

Återföderskorna tenderade såsom inhysespigan ogifta modern Hed -

vig Johansdotter skildra ensamheten både ur ett kroppsligt och socialt

perspektiv till skillnad från förstföderskorna som bara fokuserade på

behovet att krysta

”Enär jag således icke kunnat förut veta födslotiden och jag som bodde, såsom
inhysing, ensam uti Kaukola hemmans badstuga, icke hade råd, att avlöna nå -
gon främmande, så vida jag icke har sådana släktingar, till att hos mig avbida
en oviss födseltid […] Efter märkt tecken till barnavåndan, fort skyndade jag
mig genast med mina svaga krafter, utifrån mitt boningsställe i berörde hem-
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1105 Nr 134. Hedvig Johansdotters nådeansökan, f. nr saknas. JR:s utslagshandlingar
10.12.1782, nr 130. Jfr andra liknande nödfödslar på väg efter hjälp nr 206. 

1106 Om födandets biologi som ahistorisk natur se Martin 1989, s. 163–164. Motsatt tolk-
ning av händelsen och den plötsliga födseln som ett svepskäl. T.ex. Meumann 1995, s.
131–133; Malcolmsson, s. 194–195. Fenomenet är känt i modern tid, särskilt vid förne-
kade graviditeter. Kvinnan överraskas då av födseln och föder ”plötsligt”. Se t.ex.
Wessel, Gauruder–Burmester & Gerlinger 2007, s. 543; Vallone & Hoffman 2003, s.
223.  

1107 Hoorn 1777, kap. 10, s. 46. Om ”sturtzgeburt” med hänvisningar till främst tyskt
1800-tals forskning se Antell IV 1895, s. 101. Jfr Kaspersson 2000, s. 156–157.   

1108 Rublack antyder att så kunde ha varit fallet. Rublack 1999, s. 165–196. 

mans badstuga, till att söka hjälp, vid födseln av värdinnan på Haukala hem-
man, Lisa Andersdotter, men som barnavärkarne under vägen blev häftigare
och svårare; och vägen till det ställe, eller det rum, varest jag kunnat träffa,
antingen Lisa Andersdotter, eller någon annan människia, var så lång att jag
icke såg mig sådan hjälp åstadkomma; alltså var jag föranlåten att begiva mig
[till] närmaste plats, samt därstädes, uti uselt tilstånd på knän liggande under
en långsam och svår förlossning föda mitt foster, som väl vid födseln hade gan-
ska svagt liv, men efter några få andetag, försvann utan mitt förvållande.”qqpt

Födande barnamörderskor var som regel inte helt säkra på att det som

hände i deras kropp var en förlossning och överraskades av utdrivnings-

skedet. Avskildheten förklarade de med kvinnors instinktiva behov, en

”ahistorisk djurlik natur”, att dra sig undan.qqpy De sökte spontant en

avskild plats och arbetade fram barnet utan tanke på följderna. Stört -

förlossningar antogs också av 1700-talets förlossningsläkare drabba just

fattiga förstfödande ogifta kvinnor.qqpu Särskilt de oerfarna barnamör-

derskorna kan ha blandat ihop krystandet med ett naturligt behov att

tömma tarmen såsom Lisa hade gjort. Andra uppfattade krystningen

som en förlossning. Oavsett återgav barnamörderskorna att de var fång-

ar i sin egen kropp i en kultur där man inte talade om födandet och där

förlossningar var själva krystningen.qqpi

Barnamörderskorna födde ofta på toaletten också i England,

Amerika och på tyskt rättsområde. Detta har dels tolkats som ett uppsåt-

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning
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1109 T.ex. Beattie 1986, s. 117; Jackson 1996b, s. 66 ; Schulte 1984, s. 87; Schulte 1994, s.
104–105; Malcolmson 1977, s. 194–195; Burnston 1991, s. 52–60; Gowing 1997, s. 107. 

1110 Jacobsson och Jacobsson 1987, s. 127.
1111 T.ex. Lintzer Schwartz & Isser 2001, s. 706; Weizmann-Henelius, Collander, Santtila

& Aronen 2007, s. 16, 19. 
1112 Gowing 1997, s. 98–108, särskilt 98–99; Gowing 2003, s. 171–172. Jfr Jackson 1996b, s.

65–74; Meumann 1995, s. 131–133; Malcolmson s. 194–195. 
1113 T.ex. nr 12. HO:s utslag 21.4.1735. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 16, f. 54–54v.

Jfr nr 195: år 1792.  

ligt döljande på den enda befintliga privata plats som fanns att tillgå, dels

som ett uttryck för att barnaföderskan inte begrep att hon födde.qqpo

Även i Stockholm under sent 1800-tal föddes barnet ofta på avträdet.qqqp

Fastän barnamörderskorna kunde vara medvetna om sin graviditet

kunde de ändå vara helt okunniga om förlossningen. Att också närom-

givningen är ovetande om en förlossning som inte har tillkännagivits har

dokumenterats i moderna barnamordsbrott. De sker ofta på toaletten

särskilt om kvinnan är en förstföderska.qqqq

I forskningen har den korta och snabba födseln däremot tolkats som

barnamörderskornas strategi att bortförklara sin skuld för ensam -

heten.qqqw För rätten stärkte ensamheten föreställningen om ett medvetet

döljande. Annat var dock svårt att bevisa. Barnamörderskorna lyckades

endast i ett fåtal fall få vittnen att gå i godo för att den ensamma förloss-

ningen berodde på att hjälpen inte hann fram i tid.qqqe

Den 43-åriga ogifta soldatdottern Lisa Isaksdotter erkände på tinget i Tenala
1779 att hon på natten rusade ut på gården där hon på knä födde sitt full-
gångna gossebarn mellan en bod och gärdesgården. Tingsskrivaren lade till
den värderande formuleringen ”utan större plåga” i protokollets marginal.
Eftersom Lisa erkände att hon hade återvänt hem från sin pigtjänst för att ha
sin mor till hjälp vid förlossningen, en plan som inte blev av, fälldes också
Lisas mor för delaktighet i barnamordsbrottet. Både mor och dotter hävdade
att de hade blivit förda bakom ljuset av Lisas kropp vilket togs av domaren för
en grov lögn. Lisa fälldes av hovrätten till dödsstraff för barnamordsbrottet
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1114 Nr 113. HO:s betänkande 14.8.1779. JR:s utslagshandlingar 30.9.1779, nr 48. RP i justi-
tieärenden 6.9.1779, f. 414–417. Jfr t.ex. nr 147, där barnamörderskans moder straffades
för att ha ”underlåtit den vård och översyn av sin dotter” som kunnat hindra brottet
med 8 dagars fängelse på vatten och bröd. HO:s utslag 7.10.1785. JR:s utslagshandling-
ar 24.3.1786, nr 56. K. Maj:ts  utslag 24.3.1786 saknas dessvärre bland rådsprotokollen
och i justitierevisionens registratur.

1115 T.ex. nr 3: 1722, nr 16: 1736, nr 24: 1744, nr 21: 1741, nr 34: 1751, nr 119: 1780, nr 152:
1787. 

1116 Endast nr 24, 25, 84, 94, 128, 132, 139, 150, 165, 230. Jfr Bergenlöv 2004, s. 304.
1117 De mördande förstföderskorna: t.ex. nr 32: 1750, nr 25: 1744, nr 94: 1772, nr 93: 1770,

nr 145: 1784, nr 154: 1787.
1118 Jfr Beattie 1986, s. 117; Ulbricht 1988, s. 112; Schulte 1984, s. 86–88.

medan hennes mor fälldes till 14 dagars fängelse på vatten och bröd för för-
summad uppsikt.qqqr

Barnamörderskan insåg inte att förlossningsskildringen underbyggde

konstruktionen av henne som en uppsåtlig mörderska. Den tillfälliga

ensamheten under krystningen uppfattades som en av naturen lätt och

snabb förlossning.qqqt

Uppsåt eller våda?
Ensamheten vid krystningen var ofta en följd av tillfälligheter efter en

längre förlossning som i vanliga fall skedde mitt för ögonen på hushållets

medlemmar. Undantag är de tio (av 83 närmare undersökta) barnamör-

derskor som aktivt sökte avskildhet en längre tid innan barnet skulle

födas.qqqy Förstföderskorna sökte aldrig ensamhet i tid trots att en del av

dem begick ett våldsdåd efter barnets födelse.qqqu Barnamörderskorna

hann sällan till ett ställe som låg utom all kontroll som exempelvis sko-

gen. De sökte sig som i hela Västeuropa till en för tillfället folktom plats

som inte låg avsides eller var säker för upptäckt.qqqi

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning
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1119 Förlossningsplatsen anges mera sällan i Åbo hovrätts utslag eller i Åbo hovrätts skri-
velser om straffets verkställighet. Ju högre upp i rättshierarkin fallet hamnade, desto
mindre vikt fästes vid förlossningen. När barnliket saknades förbigicks förlossningens
kontext och plats ofta med tystnad eftersom barnamörderskan teg för att slippa straff.

1120 Jfr Lövkrona 1999, s. 162–163.
1121 Jfr Markkola 1990, s. 17–29; Löfström 1999, s.177–179. 
1122 Uppfattningen om bastuns helande verkan levde vidare långt in på 1900–talet. Suolahti

1924, s. 12–17. 
1123 Jfr Keinänen 2003, s. 120, 122; Paulaharju 1995, s. 31.

tabell iv.

Förlossningsplatsen 1702–1807

årtal I II III IV V VI VII VIII IX X

1702–1750 2 2 - 7 1 4 2 2

1751–1800 7 2 2 5 2 10 6 9 4 1

1800–1807 1 3 1 5 3 1 1

1702–1807 10 4 2 15 4 19 11 12 5 1

N = 83

Källa: Register över barnamordsbrott i Finland 1702–1807.
I = ute på gårdsplanen; II = i skogen; III = på vägen; IV = fähuset; V = egen sovplats; VI = pörtet, för-

stugan; VII = gårdsbyggnad t.ex. loft, bod eller källare, stall, lada; VIII = badstuga; IX = åker och äng;

X = bagarstuga.qqqo

Badstugan, gårdsplanen, pörtet eller dess förstuga var en vanlig plats för

barnamörderskorna.qqwp Krystningen skedde också i det som i forskning-

en har ansetts vara kvinnligt kodade platser: i fähuset, på loft eller i en

visthusbod.qqwq Dessa platser hade en hasp och där kände sig föderskan

trygg. En annan möjlighet var de ställen dit man i allmänhet sökte sig

om man mådde dåligt. Bastu och fähus anses ha varit bland de varmaste

byggnaderna i äldre tider och lämpade sig väl för både förlossningar och

vård av sjuka.qqww De hade vanligen jordgolv och spåren efter förloss-

ningar sögs snabbt upp. Andra rester kunde gömmas i dyngan i fähuset

eller kastas i bastuugnen.qqwe Finska och tyska barnamörderskor skiljde
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1124 Nielsen 1982, s. 140–142; Nielsen 1980, s. 3: 25–27; Bergenlöv 2004, s. 304; Schulte
1984, s. 87; Lövkrona 1999, s. 125.

1125 Kaspersson 2000, s. 170.
1126 Tollefsen 1994, s. 62–63; Telste 1993, s. 213–214.
1127 Nr 23. HO:s utslag 14.4.1744. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 30, f. 242–246. Jfr

t.ex. nr 56, 92, 132, 141.
1128 Nr 92. KP i Sääksmäki 18.8.1770. 127 b, f. 730v–731v. 
1129 Nr 34. Urtima tingsprotokoll i Karkku 5.– 8.12.1750, f. 4. JR:s utslagshandlingar

7.8.1751, nr 14.
1130 Nr 238. HD:s protokoll 3.11.1800. RP i justitieärenden 1800 senare delen, f.

1474v–1476v, f. 1575v.

sig från danska och svenska som ofta födde barnet i den egna sängen.qqwr

I Stock holm födde de flesta barnamörderskorna inne i huset där de tjä-

nade.qqwt Förhållandena var desamma i 1600–1700-talens och 1850–

talets Norge.qqwy 

”Valet” av födsloplats var i många fall förmodligen automatiskt.

Barnamörderskorna var panikslagna över det som hände i deras kropp

och sökte sig instinktivt till en för dem trygg plats. 

Soldatänkan, pigan Lisa Clemetsdotter sökte tröst och stöd i båset hos sin
egen ko som hon hade tagit med sig till kaplansbostället Pelhå i Jämsä.qqwu
Den 21-åriga pigan Maria Jacobsdotter hävdade att hon var för sjuk för att
arbeta i hela två dygn innan barnet slutligen föddes och att hon ”icke tordes
ligga ensammen i badstugan”. Hon stannade ändå kvar när hon fick sällskap
av ogifta landbondesonen Erik som under födslonatten övernattade i badstu-
gan för att han nästa morgon skulle gå till kyrkan.qqwi 
Liknande rädslor hade hemmaboende bondedottern Maria Simonsdotter

som 1750 låg ”sjuk” (i förlossningsvånda) i pörtet när det övriga folket i hus-
hållet var på väg till kyrkan. Hon bad ”någon blifva hemma och efterse henne,
på det hon uti enslighet ej skulle omkomma”.qqwo När trolovade pigan Maria
Johansdotter från Hatanpää gård i Messuby socken var i förlossning 1800 blev
hon ”sängliggande om dagen och ur stånd att sina sysslor förrätta”. Hennes
”svåra plågor” fick husfolket att hålla ögonen på henne, men hon undkom
deras disciplinerande blickar då hon födde sitt barn på natten.qqep

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning
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1131 På natten födde 29 barnamörderskor: nr 5, 13, 16, 24, 27, 46, 47, 56, 58, 78, 92, 93, 94,
120, 122, 128, 129, 139, 142, 152, 175, 205, 206, 238, 257, 259, 262, 263, 265; på morgo-
nen födde 11: nr 9, 79, 84, 108, 112, 119, 151, 153, 154, 215, 257; på kvällen 10: nr 19,
23, 25, 32, 34, 35, 87, 88, 102, 132, 133, 134, 141, 167, 219, 230, 234, 255, 267, 269.

1132 På dagen: nr 21, 56, 86, 149, 179, 207, 213, 224, 237, 240. Bilagd tabell 12: Tidpunkt
för krystningsskedet 1702–1807. Jfr Lövkorna har funnit samma mönster i de 8 barna-
mordsbrott hon har studerat men utvecklar inte tanken vidare. Lövkrona 1999, s.
125–126. T.ex. nr 19, 25, 34, 35, 102, 132, 133, 134, 154, 167, 219, 234, 254, 266, 268.

1133 Nr 154. HO:s utslag 10.10.1787. JR:s utslagshandlingar 7.12.1787, nr 70. Jfr nr 23, 56,
98, 132, 141.

1134 Roth 2001, s. 114.
1135 Jfr Rublack, 1996, s. 108–110.

Barnamörderskorna krystade fram barnet i 50 av 70 fall under natten,

tidigt på morgonen eller sent på kvällen när de flesta sov.qqeq På dagen

födde 20 barnamörderskor. Då var det övriga folket på annat håll.qqew

Ogifta pigan Eva Johansdotter födde sitt barn i ensamhet i en olåst kam-

mare invid förstugan till pörtet i Asikkala under förmiddagen då det

övriga husfolket var i kyrkan. De visste dock att Eva ”låg sjuk”.qqee För -

loss ningen skedde helt enkelt i ensamhet för att andra människor inte

fanns till hands. Ett liknande mönster för en dold förlossning har stude-

rats i 1700-talets New England. Barnamörderskorna födde barnet i

ensamhet särskilt mellan december och maj då det sociala umgänget

överlag var begränsat.qqer I Finland födde dock barnamörderskor i en -

samhet över hela året. Avskild heten var vanligen en följd av olyckliga

om ständigheter. Brottskontexten kan fastställas som uppsåtlig endast i

de tio undantagsfallen. Detta saknade dock relevans i rättssalen. Om bar-

net dog var kvinnan en barnamörderska.qqet Barnamörderskorna knöt

ändå samman det individuella med det kollektiva i sin bekännelse om

hur allting hade gått till. Barnets död var en olycka och födseln en stört-

förlossning på första bästa ställe. 

Pigan Beata Eriksdotters misstag 
Ett barnamordsfall från 1770-talets Helsingfors får tjäna som exempel på

hur svävande gränsen var mellan ogifta mor och barnamörderska. Ogifta
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1136 Nr 108. KP 13.7.1775, CaI: 34, f. nr saknas. Det är omöjligt för oss att veta om orden
”födslovåndan” och ”igen” är Beatas eller protokollskrivarens. Det vore dock betydel-
sefullt att veta, eftersom orden beskriver en skiljelinje mellan vad förstföderskan Beata
hade för avsikter och vad hon enligt barnamordslagen tänktes planera. 

1137 Balascas 1983.
1138 HO:s utslag 15.8.1775. JR:s utslagshandlingar16.11.1775, nr 28. 

förstföderskan pigan Beata Eriksdotter hade planerat att omgivningen

skulle få veta av det oäkta barnet då det föddes. I slutändan blev hon

dömd för ett barnamordsbrott. Detta för att hon sökte stöd i en oerfaren

piga som inte visste om hur förlossningar gick till.

Beata var rädd för det som hände i hennes kropp. Hon väckte upp pigan Maria
på efternatten till den 13 juni 1775 och talade om för henne att hon kände sig
”svårt sjuk i hela kroppen”. Medan Maria klädde på sig, lindrades plötsligt
Beatas plågor och hon kunde göra upp eld i spisen. I tron att sjukdomsattack-
en började ge vika gick hon ut för att se till svinen, vilket hörde till hennes
morgonuppgifter. Ute på gården överrumplades hon igen av ”[f]ödslonöden
[som] henne igen påkommit så häftigt att hon, som ämnat gå tillbaka i Köket
ej kunnat komma dit, utan måste hastigt gå in i Bagarstugan”. Väl där stöttade
hon sig med vänstra handen mot ugnen och drog ”med yttersta nöd” med den
andra handen fram barnet.qqey 

Beata beskrev övergångsskedet i ett förlossningsarbete då barnet pressas

ned genom förlossningskanalen och smärtorna tillfälligt drastiskt kan

avta.qqeu Hon tolkade förmodligen skeendet helt fel och överrumplades

därför av krystningen på gården. Vad Beata drog i för att få ut barnet är

inte heller klart. Barnet kan ha varit felvänt. Ett barnhuvud kan inte hjäl-

pas fram med bara en hand, men nog en hand eller fot. Döljandet efter

förlossningen konstruerade Beata som en barnamörderska, oavsett att

barnets död förefaller ha varit en olycka.

Beata angavs genast av husbondfolket, trots att detta kom att kosta dem och
pigan Maria böter på 20 daler silvermynt för försummelsen att hindra brottet.
Åbo hovrätt ansåg ”Beata Eriksdotter således är fulleligen förvunnen” till bar-
namördande och förtjänade dödsstraffet.qqei Beata gav sig inte och krävde att
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1139 Beata Eriksdotters odaterade nådeansökan upptecknad av vice notarien i Helsingfors
stad, C.G. Gestrin. JR:s utslagshandlingar 16.11.1775, nr 28.

1140 Nehrman 1759, XV: § 3, s. 261; Calonius 1810–12, s. 117.  
1141 Nr 108. RP i justitieärenden 1.11.1775, f. 961–963. Justitiekanslersämbetets fånglistor

över Helsingfors kronohäkte juni–december 1775, E III: cc: 92. 

bli hörd. Hon hävdade i sin nådeansökan till K. Maj:t år 1775 att barna-
mordsbrott nog var vedervärdiga och skulle straffas med döden. Problemet var
bara det att Beata i den ”enslighet, varuti jag vid födslen var stadd, ej kan, i
mitt samvete, veta mig vara övertygad, om jag sådant vållat eller icke, som
utan all sansning och hjelp”.qqeo Gustav III fastställde dödsdomen på justitie-
revisionens förslag. Han beaktade inte heller straffet i relation till den bris-
tande kontrollen som hade kunnat upphäva dödsstraffet. Husbondfolkets och
pigan Marias försummelse att hjälpa Beata lämnades lagstridigt utan K.
Maj:ts prövning.qqrp Beata Eriksdotter halshöggs och brändes slutligen på bål
i Helsingfors den 20 december 1775 trots att hon in i det sista förnekade mor-
det och av allt att döma hade planerat att bli ogift mor.qqrq 

Barnamörderskornas förlossningserfarenhet och hur den uppfattades av

rättsväsendet vittnar om ett enormt gap mellan lagstiftning och agrar

verklighet vid denna tid. Ogifta och oerfarna kvinnor råkade lätt ut för

nödfödslar och konstruerades sedan av rätten som mörderskor. Förut -

sättningen var dock att de blev angivna av ett laglydigt husbondfolk som

därmed tog risken att själva bli straffade för försummad social kontroll.

När så skedde applicerades barnamordslagen blint. Det räckte för doma-

ren att man kunde bevisa något som ansågs vara objektivt och mätbart

d.v.s. att barnet hade dött i en ensam förlossning och var av oäkta börd.

Det berättar trots allt mer om kriminal- och straffpolitikens begräns-

ningar än om brottsligheten och dess orsaker. I agrarsamhället kunde

dock förlossningskulturen leda till oavsiktliga barnamordsbrott som

enligt lagen var helt regelrätta och förtjänade dödsstraff. En förloss-

ningskultur med en flytande gräns mellan hemlighetsmakeri och krimi-

naliserat döljande skapade också lätt en oavsiktligt bristande förloss-

ningskontroll. 
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1142 Jfr Keinänen om hur sexualitet och fertilitet var meningsmättade med föreställningar
om dygd och odygd. Detta ledde till ett hemlighetsmakeri som hindrade ryktessprid-
ning. Keinänen 2003, s. 79–85.

1143 Collinder 1698, s. 52–53. Keinänen 2003, s. 122–127. Jfr Gowing 2003, s. 166–169;
Fissell 2003, s. 657–658. 

5.4. Den resultatlösa sociala kontrollen

Förlossningar var kroppliga skeenden som den födande kvinnan själv

måste erkänna inför sin omgivning för att få hjälp. Också rätten krävde

detta av barnamörderskorna och kunde då ersätta dödsstraffet med ett

lindrigare straff. Barnamörderskorna teg ändå för det mesta, tills barnet

bara kom. En del kan ha förnekat graviditeten in i det sista och togs på

säng av barnets födelse. Husfolket hade däremot ett val. De kunde tolka

tigandet som ett potentiellt uppsåt att dölja födseln av ett oäkta barn

eller se tigandet som ett tecken på att kvinnan följde kvinnlighetsidealen.

I religiöst och folkligt hänseende underströk man nämligen att föderskor

tålmodigt skulle tiga och lida istället för att öppet klaga. God smärtkon-

troll var enligt folkseden synonymt med dygdighet och hederlighet vilket

var paradoxalt med tanke på det rättsliga kravet på ett uppdagande.

Hemlighetsmakeriet med förlossningssmärtorna positionerade föder-

skan i relation till det omgivande samhällets status- och hedershierarkier

och konstruerade den goda kvinnligheten.qqrw 

Ett aktivt och därför kriminaliserat döljande eller ett kulturbundet

hemlighetsmakeri kunde inte omedelbart fastställas av omgivningen. De

är svåra att skilja från varandra också i källmaterialet. Det finska kvinn-

lighetsidealet och smärtkontrollen underbyggde att ingen frågade

kvinnan hur det var fatt. Detta i en kultur där smärtorna dessutom trod-

des bli värre av att flera visste om vad som försiggick.qqre De gravida

kvinnorna förväntades i sin tur inte tala om förlossningen. Eftersom om -

givningen inte med säkerhet hade känt till förlossningen kunde man

enligt rättens logik utgå ifrån att kvinnan aktivt hade dolt den. Av denna

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning
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1144 Tabell II. Delaktighetsstraff i barnamordsbrott inom Åbo hovrätts jurisdiktion
1702–1807. 

1145 T.ex. Rowlands 1997, s. 184–185; Lindstedt Cronberg 1997, s. 93.
1146 Gowing 1997, s. 90; Gowing 2001, s. 48–49; Ulbricht 1988, s. 122; Schulte 1984, s.

95–96; Nielsen 1980, s. 3:25; Nielsen 1982, s. 108; Lövkrona 1999, s. 92.
1147 Nr 230. Urtima koncepttingsprotokoll i Vånå socken 10.1.1800. Cc 2, f. 26v–27.

anledning gick endast 18 personer att straffa för försummelse att hindra

en ensam förlossning.qqrr Skulden lades i praktiken helt på föderskan.

Emotionell och social öppenhet inför födandet och dess våndor sågs

däremot i det förmoderna Europa som en garanti för att födseln inte

skulle bli för svår. Detta manade omgivningen att tala med kvinnan om

de misstänkliga symptomen och var en god grund för brottsbekämp-

ningen.qqrt Forskare är därför eniga om att det var vanligt att husfolket

visste vad som höll på att ske och stod inför ett val: att föra saken på tal

med kvinnan, att ignorera eller att avsiktligt undvika att hjälpa

kvinnan.qqry Valet att ignorera eller handla hängde däremot i Finland på

om kvinnokropparna kunde kontrolleras utan ett medgivande. Detta

verkar inte ha varit möjligt under 1700-talet. Husmödrar och mödrar

hade helt enkelt inte den kunskap de behövde ha för att förstå att

kvinnan födde barn.

Bondehustrun Lisa Eriksdotter Klemola påstod på tinget i Vånå 1800 en situ-
ation som var bekant i barnamordsbrotten i hela det agrara Finland. Hennes
piga sedan flera år Ulrika Mattsdotter hade fött ett oäkta barn utan att hus-
modern hade märkt att förlossningen hade börjat eller att barnet föddes.
Pigan hade ”varken dagen före sin förlossning eller därefter klagat sig sjuk”
vilket gjorde det helt omöjligt att förekomma brottet trots att husmodern höll
ett vakande öga över henne.qqru 

Torparhustrun Lisa Henriksdotter hävdade förtvivlat på tinget i

Sääksmäki år 1765 att hon inte hade förstått att vårda och hjälpa sin dot-

ter ogifta pigan Margareta Eriksdotter. 
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1148 Nr 79. KP i Sääksmäki 9.12.1765. 41, f. 501v–02. Jfr nr 16, 34, 230.
1149 Nr 92. KP i Sääksmäki 18.8.1770. 127 b, f. 730v. Jfr nr 89, 91, 230.

Hon försökte dock komma underfund med dotterns magsjuka som enligt
henne var av ”okänd art” och gick ”något före dagern” i december till grann-
hustrun för att få råd om hur dotterns krämpor bäst kunde lindras eller botas.
Bonden Markus Nilsson Rälikkäs hustru Brita Matsdotter vittnade senare i
rätten ”att Lisa Henriksdotter hade kommit till vittnet och hennes man och
berättat, att Margareta blivit hastigt illa sjuk, samt frågat av dem om de icke
visste något, som vore gott att [nyttja, för] hastig sjukdom”. Bonden Rälikkä
hade då svarat att han hört att stenkol eller sten intagen med brännvin vore
bra om sådant fanns tillhands i byn.qqri

Denna oroliga moder, som faktiskt verkar ha känt till graviditeten och

hjälpt dottern att dölja sitt tillstånd i hopp om att befordra äktenskaps-

handeln med lägraren, var antingen otroligt enfaldig eller totalt okunnig

om skeendet i dotterns kropp. Hennes besök hos grannen väckte miss-

tankar om att ett i torparhushållet sanktionerat barnamordsbrott var i

görningen och fick grannhushållets husbondfolk att starta utredningen

som inte förmådde hindra brottet men som slutade i Margareta Eriks -

dotters avrättning och delaktighetsstraff för hennes föräldrar. Samma

van makt inför förlossningen kommer till synes hos änkefru kornettskan

Floors på Parola rusthåll i Sääksmäki 1770. 

Hon försökte hindra pigan från att föda i ensamhet och skydda hushållet från
straff för delaktighet eftersom hon trodde att det var hennes ogifte son och
husbonde som gjort ogifta tjänstepigan Maria Jacobsdotter med barn.
Husmodern höll därför noga uppsikt över pigan och infann sig genast i bas-
tun när hon hörde att Maria var ensam där. Misstanken om att Maria födde
ett oäkta barn fick henne att noga betrakta dennas ”åthävor” som bestod i ”en
stark uppkastning och huvudvärk” men det gav henne ingen visshet om hur
det var fatt. Hon erbjöd därför pigan ”medikamenter för magåkommor” och
lämnade denna ensam kvar i bastun.qqro  

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning
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1150 Barn brukar inte heller röra sig under förlossningen och allt mindre när den närmar
sig. Balascas 1983. 

Är det rimligt att husmödrarna faktiskt stod så här maktlösa inför de ur

deras perspektiv sett diffusa invärtessmärtorna? Det skedda kan nämli-

gen också tolkas som att husmödrarna for med vita lögner i rättssalen för

att barnet hade dött. Okunskapen är dock förklaringen till den bristande

förlossningskontrollen. Även en erfaren hjälphustru vid förlossningar

blev förd bakom ljuset av den födande kvinnokroppen.

När 23-åriga sergeantsdottern, ogifta pigan Sara Caisa Lindström, blev ”sjuk”
den 20 september 1779 på Sveaborg utanför Helsingfors, erkände hennes ogif-
ta husmor jungfru Maria Ekström på tinget att hon ”icke vetat vad pigans plå-
gor bestått i”. Hon hade därför föreslagit för Sara att ”lämna henne under fält-
skiärs vård och sköthand”. Sara förnekade att det alls hade varit tal om att
skaffa läkare, trots att hon led svårt i tre dagar och därför hade bett om att få
resa hem till sina släktingar i Gammelstaden. Jungfru Ekström hade då ansett
Sara vara för sjuk för att resa i den storm som drog över Finska viken. Efter -
som Sara bara blev sjukare började jungfrun frukta ”att Sara av sjukdomen
skulle dö” och kallade in den erfarna fortifikationssmedshustrun Ingrid Lilje -
grén som fick i uppgift att vårda Sara för bältros på benen som nu befarades
ha spritt sig upp i kroppen. 
Sara var rejält illa däran när hustrun anlände vid 18–19 snåret på kvällen men
teg om ”dess sjukdoms beskaffenhet”. Hon hade ”ständigt kvidit” vilket fick
hustrun att undersöka hennes mage under brösten för att utesluta en förloss-
ning. Den kändes hård men några fosterrörelser hade hon inte registrerat.qqtp
Fundersam över vad som felades Sara band Ingrid Liljegrén ett kläde hårt om
Saras ”nakna” buk, bäddade ned henne i en tältsäng vid brasan och stängde
dörren till kammaren för att inte elda åt kråkorna. Hon lade sig sedan själv att
sova på golvet bredvid tältsängen och hörde sedan inte när Sara gick ut och
inte heller något barnskrik. Hon påstod att det var en gåta för henne det som
hände. 
När det klarnade för hustru Liljegrén vid femtiden på morgonen att hon fått
ett barnamordsbrott på halsen, gick hon raskt hem till sitt i hopp om att saken



1151 Nr 128. KP i Helsingfors 17.10. och 10.11.1780. Ca: I: 39, f. 492–497, 535–538. HO:s
utslag 9.3.1781. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 119, f. 215–215v.

1152 Se kap. 4.6. med där anförd forskningslitteratur om förnekade graviditeter.
1153 Hoorn 1777, kap. 1, s. 10–11, 14–15; Kap. 9, s. 39–43.
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skulle kunna döljas. Åbo hovrätt fann det högst troligt att hustru Liljegrén for
med vita lögner och straffade henne mot hennes nekande med hårda böter på
40 daler silvermynt för bristande kontroll.qqtq 

Föräldrar, husmödrar och hjälphustrur stod helt handfallna inför de ogif-

ta döttrarnas och pigornas förlossningar. De befordrade oavsiktligt brotts -

förloppet för att de inte var säkra på att det rörde sig om en förlossning.

Denna cirkelgång bakom barnamordsbrotten har inte tidigare uppmärk-

sammats i forskningen eftersom kvinnokroppens betydelse för gärning-

en har förbigåtts. Egenintresset att hindra kvinnan från att helt ensam

föda barn var dock exceptionellt stort i de refererade fallen. Hus -

mödrarna skildrade därför vidlyftig förlossningskontrollen som dessut-

om hade idkats av det bästa de kunnat uppbåda i barnmorskeväg i den

situationen. Men inget stod att uträtta för att föderskan teg. Skillnaden i

den hierarkiska relationen mellan en ogift lägrad kvinna och en gift

kvinna bara underströk tystnaden dem emellan under det ovissa och

konfliktfyllda skeendet som låg förhanden, trots uppenbara försök att

hjälpa föderskan. 

Kontrollförsummelser vid förlossningar är kända även i modern tid.

Förnekade eller ouppdagade graviditeter slutar lätt i att personer som

står föderskan nära och vårdpersonalen blir förda bakom ljuset, tills bar-

net plötsligt föds. Slumpen och situationen avgör då om föderskan får

hjälp eller inte.qqtw Av en händelse inträffade ensamma födslar var

begripliga också i obstetrisk litteratur under 1700-talet. Bara en under-

livsundersökning kunde fastslå ”kvinnans åthävor, och födslodelarnas

darrning” som en förlossning.qqte I praktiken innebar detta att om den

födande kvinnan inget sade, ignorerades hennes symptom tills det var för

sent eller att barnaföderskan bokstavligen krystade i händerna på en



1154 Om mödrarnas delaktighet se närmare kapitel 5.5. Jfr nr 34. Urtima tingsprotokoll i
Karkku 5–8.12.1750, f. 5–5v. JR:s utslagshandlingar 7.8.1751, nr 14.

1155 Om kriminaliseringen och dess grunder se kap. 7.2.
1156 T.ex. nr 61, 77, 91, 122, 191.

annan person som fick ett delaktighetsåtal på halsen om barnet var död-

fött eller genast dog.qqtr

Barnamörderskorna skildrade det skedda i rättssalen men togs för

lögnerskor. Döljandet framstod som ett faktum men var en efterhands-

konstruktion likt fallet var med döljandet av graviditeten. Kontroll -

mönstret sammanföll också i praktiken helt med havandeskapskontrol-

lens. Man följde med föderskans plågor i väntan på att sanningen tids

nog skulle bli uppdagad. Osäkra symptom togs inte som tecken på en

ogift kvinnas eventuella förlossning. På så lösa grunder vilade brottsre-

pressionen i barnamordsbrotten i 1700-talet agrara Finland. 

Försummelser vid kontrollerbara förlossningar  
De begränsade kontrollmöjligheterna antyder att det låg en hel del san-

ning i barnamörderskornas vanligaste försvar att barnet hade fötts dött i

en ensam nödfödsel. I tron att sådana påståenden var lögner kriminali-

serades barnamordsbrottet år 1655. Dödsdomar blev i princip möjliga att

fälla utan ett erkännande, ett faktum som kvarstod i lagen till 1779.qqtt

Följden av den lagen blev att försummelserna att ingripa ofta blev dolda.

Rätten vilsefördes i efterhand av vittnesmålen om den lätta och snabba

krystningen. Man undersökte sällan tillfullo de vanliga försummelserna

att ingripa i förlossningen. Ovisshet och okunskap var också helt gång-

bara försvar mot anklagelsen om kontrollförsummelse i en rättskultur

som under hela 1700-talet krävde ett muntligt erkännande för att mot-

bevisa döljandet. Det räckte som regel att husmodern representerade sig

som moralens väktare på tinget. Då beaktades sällan barnamörderskans

bekännelse om en fallerad social kontroll.qqty Att så skedde stred i prin-

cip mot delaktighetsstadgan från 1698 och delaktighetslagen i 1734 års
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1157 Schmedemann 1706, s. 1516; MB 61: § 3–4; Modée 1756, s. 2955.
1158 Här anges även fallets årtal för att markera att detta gällde över hela seklet oavsett lag-

ändringen år 1779. Nr 5: 1725, nr 16:1735, nr 58:1763, nr 79:1766, nr 86:1769, nr
102:1774 (två barn var närvarande), nr 120:1780, nr 205:1795, nr 218:1798, nr 230:
1800, nr 240: 1801, nr 262:1806 och nr 266:1806.

lag, för att inte tala om barnamordsplakatet från 1750 som bar på ande -

meningen att födande lägrade pigor handgripligen måste övervakas så att

de fick den hjälp de behövde för att barnets liv skulle räddas.qqtu

De vanliga kontrollförsummelserna föranledde att tretton barnamör-

derskors förlossningar togs för dolda trots att barnen hade fötts i rum

som var fulla med folk.qqti Vittnena lyckades utifrån föreställningarna

om barnamörderskornas avvikande förlossningar övertyga domarna om

sin okunskap och barnamörderskans uppsåt. Hur dessa paradoxala ”ens-

liga” förlossningar ens var möjliga är svårt att med säkerhet veta. De kol-

lektiva försummelserna att ingripa i förlossningen skapade nämligen

endast i ett av dessa fall så stora problem med bevis- och straffvärdering-

en att orsakerna till att ingen ingrep kan studeras närmare. De övriga fal-

len bara antyder liknande problem.

Den drygt 40-åriga lösdrivaren, bondedottern Brita Rutas exceptio-

nella barnamordsbrott skedde på Nygarns hemman i Karis i december

1725. Domstolsprotokollet är ovanligt informativt när det gäller födan-

det, synbarligen för att Brita var en främling i hushållet. Vittnena sak-

nade orsaker att undvika att befatta sig med förlossningen såsom rädsla

för att trampa någon viss person på tårna för faderskapets eller hushål-

lets makt- och auktoritetsgränsers skull, faktorer som i vanliga fall bru-

kade hindra ingripande och som rätten stod handfallen inför.

Brita dök upp på Nygarn en mörk decemberkväll och var så nerlusad och slar-
vigt klädd i lösa paltor, att ”ingen ville se på henne”. Hon satte sig i ett
”mörkt” hörn vid långbänken och serverades lite mjölk, utan att någon kunde
”se eller förstå” att hon var höggravid. Hon lät ändå ”sjuk”, varför husmodern
visade henne en varm sovplats uppe på ugnen som troddes kunna bota diffu-



1159 Nr 5. Extraordinarie tingsprotokoll i Karis 7.1.1725. JR:s utslagshandlingar 1.9.1725, nr
5. Starck-Arola har hävdat att särskilt kvinnor sov på ugnen för att oskadliggöra osäkra
och potentiellt farliga fysiska krämpor. Starck-Arola 1998, s. 240.

sa kvinnokrämpor. Brita var då redan i förlossningsvånda och erkände senare
på tinget ”att hon kände på sig det hon [snart] skulle föda”. Vittnena skildrade
i rättssalen ingående hennes rop och skrik. Husbonden Johan Hindersson
intygade att ”när hon om natten lät illa och snyftade, har hans hustru utlåtit
sig, att hon hade sådant ljud, som en tokig piga, vilken i rysstiden gått
omkring i byarna”. Hus bondens gamla far Henrik Jöransson vittnade i sin tur
att han inte vetat något annat ”än att konan Brita klagade sig om natten och
lät illa, och ändock hon inte fick någon ro den natten liggandes illa sjuk, så
hörde han intet av någon barngråt, utan har hon en gång gått ut och inkom-
mit igen gåendes på ugnen, där hon legat”. Den gamla husbonden försvarade
sin försummelse med att Brita antagligen födde barnet ute på gården, vilket
hon dock inte hade gjort. Barnet föddes uppe på ugnen av en skrikande Brita
medan andra människor hörde på. Trots att Brita skrikit högt av smärta då
hon födde barnet överöste länsmannen Brita med frågor om varför hon dolt
förlossningen. Han fick till svar att ”hon ropade väl, men ingen hörde det,
efter alla voro sovande”. Domaren förmanade då Brita att hon ”intet måtte så
framhärda i sin hårdhet, utan hellre bedja Gud om upplysning att bekänna sin
synd”. Husmodern på Nygarn bondehustru Karin Ersdotter, som lyssnade till
korsförhöret med Brita, förklarade slutligen orsaken till varför ingen hade
ingripit, trots Britas rop på hjälp. ”Hafva de intet kunnat tala med henne fin-
ska eller förstått hennes språk”.qqto

Barnamordsbrottet berodde på att en finskspråkig föderska födde barn i

ett svenskspråkigt hemman. I tron att Brita var galen hade ingen brytt sig

om att se efter vad som felades kvinnan som skrek. Den bristande kon-

trollen fick i sin tur Brita att tro att det var möjligt för henne att dölja

barnets födelse. Hon tystade den nyfödda flickan med sin hand och bar

det kvävda barnet ut ur pörtet följande morgon. Liket grävde hon ned i

snön en bit från gården. Hon blev dock sedd av en kvinna som av nyfi-

kenhet genast grävde upp det Brita hade försökt dölja. 

– 342 –



1160 Bergenlöv 2004, s. 303–315.
1161 Ordinarie vinterting med Reso och Varfvu socknar, Nådendals kyrkogäld samt

Stenrusko kapell 23.1., 29.1., 30.1. och 1.2.1725. Kommissionsrannsakning på Åbo hov-
rätts befallning i Kalajoki 22.– 23.3.1725. Åbo hovrätts betänkande 9.6.1725. JR:s
utslagshandlingar 1.9.1725, nr 5. RP i justitieärenden 1.9.1725, f. 5. 

1162 Om detta lagrum se närmare kap. 7.2.
1163 Britas galenskap konstruerades i relation till kön, kropp, sexualitet och obildning

genom ett annorlundagörande, där hon framstod som avvikare. Jfr Ahlbeck-Rehn
2006. Om tidigmodern tid se t.ex. Fur 1998, s. 49–64.

Ropen och skriken under och efter förlossningen tolkades i vanliga

fall av rätten som föderskans sätt att försöka avslöja det som skedde.

Detta innebar strafflindring dock endast under förutsättning att vittnen

intygade att hon verkligen hade skrikit.qqyp I detta ovanliga barnamords-

brott utgick dock Åbo hovrätt från att Brita var galen. Så hade även vitt-

nena uppfattat saken. För att bevisa detta genomfördes en utredning av

sällan skådade mått i en barnamordssak. Tings- och kommissionsrann-

sakningar vidtogs i Maria socken i Åboland och i Kalajoki i Norra Öster-

botten, Britas ursprungliga hemort. Hon ställdes också till påseende

utanför kyrkan i Maria socken vid högmässan, i tron att lägraren på detta

sätt skulle gå att finna och galenskapen skulle bli bekräftad av honom.qqyq

Detta skedde trots att det i kraft varande barnamordsplakatet från 1684

gav domaren all rätt att straffa Brita till livet på bara sannolikheter att

hon var en barnamörderska.qqyw

Den ovanliga barnamordsutredningen berodde på att barnamörder-

skans erkännande helt överensstämde med vittnesmålen. Detta bevisade

grova kontrollförsummelser. Hela bondehushållet kunde ha blivit straf-

fat för delaktighet om det ville sig riktigt illa. Barnamörderskans straff

blev således en fråga om rättvisa. Hovrättsledamöterna fann det svårt att

ta på sitt samvete att de straffade henne som huvudskyldig. Barna mör -

der skans galenskap underlättade då den svåra skuld- och ansvarsfördel-

ningen vid hovrätten. Paradoxen är att det inte var lätt att visa att Brita

var galen, trots uppenbara försök att göra henne avvikande med t.ex.

epitet som ful, begiven på män, oredig och dum.qqye

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning
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1164 Medicineprofessor Elvings betänkande 28.5.1725. JR:s utslagshandlingar 1.9.1725, nr 5.
1165 Berördes i kapitel 3.2. Se även kap. 7.3.
1166 HO:s betänkande 9.6.1725. JR:s utslagshandlingar 1.9.1725, nr 5. RP i justitieärenden

1.9.1725, f. 5. 

Medicineprofessor doktor Peter Elvings betänkande av den 28 maj 1725 om
Britas märkliga beteende, minnesförlust, svaga förstånd och melankoli stod i
bjärt kontrast mot att han samtidigt såg henne som kalkylerande, att hon be -
grep sitt brotts vedervärdighet och inte ursäktade sig ”det dock andra pläga
det göra”. Hon verkade på det hela taget tankfull och ängslig, och ändå ”lika
nöjd om hon skall dö eller leva”, vilket väckte misstankar om att hon ville bli
avrättad. Medicineprofessorn drog slutsatsen ”ty finner och förklarar jag den -
ne Brita Mattsdotter till sina sinnen och sitt förstånd vara ganska svag och för-
virrad”.qqyr Hovrätten underställde för säkerhets skull saken hos justitierevi-
sionen som fann fallet outredbart. Brita fälldes till två gånger skarpt rissli-
tande på 10 par ris, tre slag av paret med åtta dagars mellanrum, och att hål-
las i publikt arbete under särskild uppsikt av prästerskapet. Några delaktig-
hetsstraff gick däremot inte att fälla. Det delaktiga husfolket skulle som var
brukligt tids nog få utstå Guds dom.qqyt Efter diverse misslyckade försök att
utreda var Brita Ruta nu hörde hemma och vilka präster som kunde åläggas
ansvaret att bevaka henne sattes hon slutligen in på Själö hospital, enligt Åbo
hovrätt för att ”med vilja varit vållande till sitt barns död”. Formuleringen
visar hur omöjligt det var att definiera Britas brottslighet i relation till att
brottet hade skett inom hör- och synhåll för annat folks erkända försummelser
att ingripa och hjälpa kvinnan.qqyy

Förlossningarna som skedde inom syn- och hörhåll för andra människor

vände de lagliga och rättsliga föreställningarna om barnamörderskor och

barnamordsbrottet på ända. De blottade att ovanligt lätta, snabba och

fram förallt tysta förlossningar kunde vara en fiktiv konstruktion av vitt-

nena som ville undslippa ansvar för kontrollförsummelserna. Även den

rättsliga uppfattningen om att barnamörderskor alltid var lögnerskor och

vittnena sanningssägare blev utmanad. Förutsättningen för att skeendet

kunde bli tolkat till barnamörderskans fördel av domaren stod och föll på

om vittnena erkände sina försummelser, vilket de inte alls alltid gjorde. 
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1167 HO:s utslag 2.5.1780. JR:s utslagshandlingar 3.7.1780, nr 17. K. Maj:ts  utslag 3.7.1780.
JR:s registratur 1780 senare delen, f. 830v–831. Jfr nr 207. RP i justitieärenden
15.10.1795, f. 596–598. K. Maj:ts  utslag 16.10.1795 bland PR i justitieärenden 1795
senare delen, f. 701. 

1168 Nr 16. HO:s betänkande 6.10.1736. HO:s protokoll 31.7. och 14.8.1736. JR:s utslags-
handlingar 15.12.1736 nr 41. RP i justitieärenden 12.11.1736, f. 469. Lagkommissionens
KP 13.11.1736. ÄK 16: I. Jfr nr 5, 102, 205, 218, 230, 240, 264, 265. 

1169 Jfr 3 dylika paradoxala födslar i 1700-talets Danmark, vilket Nielsen tolkar som ett
uttryck för det övriga folkets passivitet i barnamordsbrotten. Nielsen 1980, s. 3:25,
65–66; Nielsen 1982, s. 41–42. Likaså 8 sådana födslar varav 3 mellan 1684–1718 och 5
mellan 1780–1799 inom Göta hovrätts jurisdiktion, vilka Bergenlöv finner ”intressan-
ta”. Bergenlöv 2004, s. 303–304, 310–312; Lövkrona 1999, s. 87–92, 161.

Överrätten förbisåg helt delaktigheten t.ex. i bedömningen av blinda

barnamörderskan Anna Andersdotter Norins förlossning inför husbond-

folkets ögon i Uleå socken 1780. Husbondfolket lyckades nämligen över-

tyga domaren om att de inget hade vetat och inget förstått, förmodligen

en sanning med viss modifikation. Anna straffades med döden.qqyu De

som bevittnade förlossningen verkar i vissa fall helt medvetet ha ignore-

rat kvinnans klagan vilket skedde för bl.a. bondedottern Maria Grels -

dotter, som ”av blygsel och oförstånd” födde sitt oäkta barn ”i enslighet”

i pörtet i Rajalax i Ruovesi socken år 1735, utan att få någon hjälp av sin

mor och det gifta trumslagarparet som låg vakna i samma pörte. De

erkände senare att de hade lyssnat till födsloljuden utan att då begripa

vad som försiggick. Domstolen lindrade därför barnamörderskans straff.

De själva undslapp allt rättsligt ansvar.qqyi

Dessa förlossningar som hade varit fullt kontrollerbara om någon

hade vågat eller velat ingripa förekommer närmast i Norden och har för-

klarats med det övriga folkets avsiktliga passivitet. Andra har ansett för-

summelserna vara ett uttryck för att husfolket var rädda för att bli inblan-

dade i ett barnamordsbrott.qqyo Dessa orsaker skymtar även fram i de

trångbodda finska rökpörtena som fick ett barnamordsbrott på halsen

mitt för sina ögon. Hemlighetsmakeriet i förlossningar gjorde ingripan-

det särskilt svårt i Finland. Att ingripa var snarare oacceptabelt, istället



1170 Gowing 2003, s. 149–176.
1171 Rantalaiho 1994, s. 9–30; Starck-Arola 1998, s. 89.
1172 Egna maken: nr 79 och 120; Egna sonen: nr 205.
1173 Om att särskilt mansliv var hotat av faroföreställningarna. Starck-Arola 1998, s.

203–248, särskilt s. 234–238.
1174 Rättsliga föreställningar om kvinnlig konspiration som grund för den ensamma förloss-

ningen kommer särskilt till synes i nr 23 och nr 102.

för något normalt. Historikern Laura Gowing anser att också auktori-

tetskonflikter kring vem som skulle ingripa i dolda utomäktenskapliga

förlossningar kunde förorsaka oavsiktliga barnamordsbrott i 1600-talets

England.qqup Forskning visar att hushållets viktigaste parhästar husmor

och husbonden vanligen också in i det sista undvek trätor sinsemellan för

att de var så beroende av varandra. Den muntliga traditionen som drev

vilt med lata husbönder och deras argsinta hustrur anses vara ett uttryck

för denna konflikträdsla.qquq En husmors rädsla för att komma i konflikt

med maken förklarar ändå endast tre av dessa barnamordsbrott. Hus -

modern undvek då att bli inblandad i pigans förlossning av rädsla för

maken eller sonen som var far till barnet.qquw  

Turbulensen i maktordningen mellan den misstänkta pigan och hus-

bondfolket kan vara en bättre förklaring till att ingen ingrep i förloss-

ningarna. Särskilt husbonden hade skäl att vara försiktig med att beordra

ingripandet eftersom hans position var mest utsatt enligt föreställning-

arna om maktfullkomliga gravida kvinnor.qque Också rädslan för att han

skulle bli misstänkt som barnafadern kan ha spelat en roll. Detta under-

ordnade sig husmödrarna i praktiken. Det manliga tolkningsföreträdet

till om ett ingripande skulle ske eller inte avgjorde på så sätt hur den kon-

trollerbara förlossningen slutade. På tinget fick sedan husmödrarna bort-

förklara sin försummelse eftersom de som utgångspunkt ansågs avsiktligt

ha sett åt andra hållet när pigan födde barn.qqur Husbönderna behövde

inte besvara frågor om sin andel i försummelsen.

Domstolarna drog först under 1700-talets sista årtionden upp en

uttalad gräns för hur barnamörderskors förlossningar i rum där andra
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1175 Döttrar: nr 16, 58, 79, 206, 218. Jfr Bergenlöv om samma rättssyn vid Göta hovrätt
1780–1800. Bergenlöv 2004, s. 303–315. 

1176 Husmödrarna som inte överhuvudtaget åtalades eller kom att frikännas av överrätten
för försummelsen att hjälpa sin piga: nr 5, 16, 86, 102, 120, 205, 230, 240, 262, 266. Nr
206 där barnamörderskans far och broder straffades på tinget efter sitt erkännande till
10 daler silvermynt i treskiftes men frikändes av hovrätten. HO 11.8.1795. Nylands och
Tavastehus länskansli Ea 145, f. 163–163v.

1177 Nr 86. Ostraffade män: nr 120, 206, 240.

funnits till hands skulle tolkas. Man tänkte sig då att kvinnfolk brukade

vara för blyga för att ingripa inför manfolket som också hade befunnit sig

i rummet vid tidpunkten för barnets födelse. Detsamma antogs drabba

den unga föderskan som inte vågade be om hjälp för männens skull. Den

rättsliga tolkningen stod och föll dock på att barnamörderskan fick stöd

av vittnen att hon hade fött i ensamhet i just en sådan kontext. Detta bru-

kade den egna dottern få, aldrig pigan i hushållet där hon tjänade.qqut 

Överhetens uppfattningar om att män och förlossningar inte hörde

ihop verkar över hela seklet ha påverkat att inga försummelsestraff fäll-

des över husmödrarna i de andra lika märkliga barnamordsbrotten som

Britas. Föreställningarna om den kvinnliga blygselns betydelse för att det

gick som det gick med barnet var så starka över hela seklet att även de

delaktighetsstraff som fällts av tingsrätten i dessa barnamordsbrott

kunde bli ändrade i hovrätten till ett frikännande.qquy När endast män

hade bevittnat förlossningen räddades de också vanligen från delaktig-

hetsstraff. Undantagen är husbonden gifta borgaren Henrik Tammelin

som straffades för försummelse av orsaker som tidigare har framgått.qquu

Istället beaktades förlossningens kollektiva kontext i barnamörderskans

straff.

Justitierevisionens sänkte 1801 straffet för ogifta pigan Maria Elisabeth Mick -
els dotter från Hauho för att hon ”af blygsel för det övriga i pörtet vid tillfäl-
let närvarande tjänstefolket och däribland i synnerhet några drängar troligen
kunnat avhållas ifrån att […] begära skyndsam hjälp”, trots fältkirurgen
Georg Schrecks åsikt om att det levandefödda gossebarnet hade dött ”af våld-

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning
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1178 Nr 240. RP i justitieärenden 28.9.1801, f. 744. Andra liknande fall i det sena 1700-talet:
nr 206, 230, 240, 262, 266.

1179 Se i fallen i ovanstående not.
1180 Jfr Francus 1997, s. 133–135, 138–139; Symonds 1998, s. 79–80. 

samheter”. Maria straffades med 24 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och
tre års spinnhus i Åbo, medan det övriga folket gick fria från åtal för försum-
melse att ingripa.qqui 

Barnamörderskan undslapp dödsstraffet med varierande motivations-

grunder som t.ex. att hon ”med vilja varit vållande” eller ”av grov förse-

else varit vållande” till sitt oäkta nyfödda barns död.qquo 

Grunderna för att överrätterna lindrade barnamörderskans straff i

dessa fall och straffeftergiften för de delaktiga hade att göra med upplys-

ningstidens mera nyanserade syn på kvinnlighet och barnamördande.

Ensamheten var förhandlingsbar under förutsättningen att barnamör-

derskan lyckades representera sig som en ”vanlig” blyg kvinna. För -

summelserna att ingripa i förlossningen blev då förklarliga. I samma veva

försvann brottets sociala orsaker ur siktet.qqip En sådan tolkning var dock

inte möjlig så länge avstraffandets främsta syfte var att avskräcka kvinnor

från barnamördande. Barnamörderskorna bortförklarade ändå ensamhe-

ten på samma sätt under hela 1700-talet, särskilt de som var av högre

social status. Bekännelsen att blygseln var orsak till döljandet fällde ändå

barnamörderskor såsom 26-åriga löjtnantsdottern Brita Chatarina von

Qvanten från Noksiois gård i Kuh ma lahti till dödsstraffet, i Britas fall på

”skäl och bevis varpå dödsdom kan med trygghet grundas över en

Delinkvent som hårdnackat sin missgärning förnekar”. Brita Catharina

hade lönlöst försökt försvara sig med att hon som ung, ogift och oerfaren

adelskvinna hade känt sig sjuk just innan folket satte sig ned för att äta

middag, varpå pigan Kirstin hade bäddat ned henne i sängen som fanns

i samma rum där de andra åt. Hon födde kort därefter barnet men hade

inte av ”blygsamhet och fruchtan” vågat uppdaga det. Rätten ansåg att
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1181 Nr 58. HO:s protokoll 3.5.1763, f. nr saknas. JR utslagshandlingar 12.1.1764, nr 22. Jfr
nr 16: 1736, nr 86:1770.

1182 Nr 132, 142, 265.

Brita Catharinas påstående var helt befängt. ”Hennes föregifvande, det

hon i en kammare, der folk varit inne, liggande i en öppen säng skall födt

fostret, är orimmeligit”.qqiq 

Rättspraktiken över dessa ensamma och samtidigt kollektivt erfarna

förlossningar visar att överheten fällde domar i barnamordsbrott primärt

utifrån gällande föreställningar om barnamörderskor och barnamords-

brott som med tiden förändrades. Rättvisa skipades inte. Delaktighetens

roll i barnamordsbrotten blev helt ovidkommande. Enslighetsindiciet i

lagen togs inte heller bokstavligt i rättssalarna. Förlossningen blev i dessa

märkliga barnamordsbrott rentav föremål för rättslig manipulation efter-

som ingripandet borde ha varit självklart. Krystningsskedet var trots allt

det allra svåraste förlossningsskedet för föderskan att dölja för andra

människor. 

Manipulationen hade ett syfte. Den garanterade att barnamörder-

skan överhuvudtaget kunde straffas enligt barnamordslagen. Rätts -

väsendet kom dessvärre att verkställa en helt annan disciplinering i lokal-

samhället än den disciplinering man försökte inskärpa med delaktighets-

stadgan om barnamordsbrott från 1750. Istället för att understryka beho-

vet av ökad social kontroll genom flitigt fällda delaktighets- och försum-

melsestraff, visade rättspraxisen att människor inte behövde hindra bar-

namordsbrott. De undslapp straff för till och med grova försummelser.

Det straffbara: individualiserat kontrollansvar
Rätten följde den osynliga regeln att ju kollektivare kontrollbristerna

hade varit, desto sannolikare var det att de delaktiga frikändes.qqiw Till

och med grova försummelser att ingripa ledde till frikännande om ingen

enskild gick att utpeka. Fällande dom förutsatte att flera vittnen talade ut
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1183 Nr 54, 108, 120, 135, 197, 209.
1184 Nr 34, 86, 122, 206, 209. Jfr Gowing 1997, s. 93.
1985 T.ex. nr 11, 58, 93, 113, 128, 132, 139, 147, 191, 259, 264. Bilagd tabell 6: Delaktiga efter

relation till barnamörderskan 1702–1807. Tabell II. Delaktighetsstraff i barnamords-
brott inom Åbo hovrätts jurisdiktion 1702–1807. 

1186 Jfr t.ex. nr 58.
1187 Nr 93. HO:s utslag 17.12.1770. JR:s utslagshandlingar 15.3.1771 nr 35.
1188 Se bilagd tabell 6: Delaktiga efter relation till barnamörderskan 1702–1807.

om den huvudansvariga kontrollaktörens kontrollförsummelse. Sådant

angiveri drabbade framförallt husmödrarna. Husbonden, lägraren eller

barnamörderskans far blev däremot sällan mål för det.qqie Kontroll -

bristen drabbade män endast i hushåll där barnamörderskan var den

enda kvinnan, ett fenomen som även förekom i andra delar av 1700-

talets Europa.qqir Också husmödrarna fälldes dock vanligen till lindriga

försummelsestraff.qqit

När bondehustrun Marja Andersdotter år 1770 påstod på tinget i Lappo att
hon inte hade förstått att tolka pigans krämpor som en förlossning, omöjlig-
gjorde andra vittnen hennes rättsligt sett trovärdiga och rimliga påstående. De
intygade att hon hade varnats ”till insyn” över pigan, men att hon istället för
att övervaka denna sett åt andra hållet tills det var för sent.qqiy I bakgrunden
skymtar lokasamhällets sympatier för den fattiga pigan som hade blivit före-
mål för denna husmors ”ogina bemötande och yttrade misshag” över pigans
äktenskapsplaner med hennes son. Det kollektiva angiveriet av husmodern
ledde till att hon ansågs av Åbo hovrätt ha varit ”mindre vållande” till barnets
död och straffades för försummelser att hjälpa föderskan med tolv dagars
fängelse på vatten och bröd.qqiu 

Både barnamordslagen och barnamordscirkuläret från 1778, som under

hot om bötesstraff förbjöd föräldrar och husbondfolk att pressa kvinnan

till ett erkännande, undergrävde de facto domstolarnas möjligheter att

straffa den medskyldiga rättvist.qqii Detta kommer väl till synes i ett bar-

namordsfall från Hattula 1780.
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1189 Nr 122. Urtima ting i Hattula12.6.1780. Sääksmäki domsagas urtima ting och extra
förrättningar 1771–1795; 128, f. 464–469v, 479–476. Jfr andra barnamörderskor som
hänvisades till ugnen nr 5 och nr 79.

1190 ”Emedan de ej kunnat förmå Anna, att för dem tillstå, det hon var rådd, och de likväl
höllo henne därför misstänkt, samt, då de förnummo Anna vara sjuk, de bägge hållit
sig om natten vakna, för att giva akt på henne”. KP i Hattula 12.6.1780. 128, f.
464–464v. 

Ogifta vallherdedottern Anna Johansdotter tjänade till vardags som piga ca sju
km längre bort på Sutada rusthåll i Hattula, men vandrade höggravid i blöt-
snö genom en skog i april till sina föräldrar för att hämta ett par nya skor.
Föräldrarna, gamla vallherden Johan Emanuelsson och hans hustru Brita
Mariadotter var inte hemma förrän mot kvällningen då Annas förlossning
gjor de sig tillkänna som ”något rev”. Hela familjen gick till sängs vid niosnå-
ret och Anna lade sig att sova i värmen på ugnen, som var en kulturell kod för
att allting inte stod rätt till med hälsan.qqio Anna påstod under rättegången att
hon vaknade med ett ryck ”ungefär midnattstiden av kval i magen och under
sådan vånda utgått, varvid och så snart hon hunnit på gården, födseln oför-
modat och under det hon stått, henne påkommit”. 
Anna ljög för att skydda sina föräldrar. Hon hade i själva verket ”klagat och

jämrat sig och besvärats av uppkastning” samt sprungit ut och in med jämna
mellanrum så att föräldrarna inte fick någon ro. Vid midnatt rusade Anna än
en gång ut i snöslasket på gårdstunet och krystade fram barnet, vars skrik fick
Annas mor på fötter. Hon hjälpte in dottern och det då ännu levande flicke-
barnet i pörtet, där modern ”av påkommen häpenhet skall ha gråtit” medan
hon lade barnet med obunden navelsträng på en fäll utan att skyla över den-
nas nakna kropp. När hon ”kom sig före” skickade hon sin yngsta son efter en
grannhustru som kom med eld, band navelsträngen och tvättade av det nu så
gott som livlösa barnet som dog i dagningen. 
Annas föräldrar fick förklara sin misslyckade förlossningskontroll på tinget

eftersom domaren först misstänkte att föräldrarna hade varit med på att döda
barnet. De försvarade kontrollbristen med att de hade hållit uppsikt över dot-
tern och försökt komma underfund med om ”hon var stadd i barnavåndan”.
När det efter födelsen visade sig vara fallet, hade barnet burits in i pörtet och
hjälp inkallats. Men grannhustrun kom så sent att barnets liv inte längre gick
att rädda.qqop Eftersom Anna hade dolt sitt havandeskap och förlossningen var
barnamordsbrottet i och med barnets död fullt bevisat. Åbo hovrätt förmådde
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– 351 –



1191 Nr 122. HO:s utslag 27.7.1780. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 116, f. 235–238.
Jfr nr 35 och nr 215.

1192 Nr 16, 91 och 121 där föräldrarna genast angav dottern och frikändes från allt straff för
uppenbara försummelser att hindra brottet. Jfr Lövkrona som har ansett att ”samhället
och lokalsamhället” inte förväntade sig någon brottsrepression utan ett angiveri av bar-
namörderskan efteråt. Lövkrona 1999, s. 92.

1193 K. Maj:ts utslag 4.7.1749. JR:s registratur 1749 senare delen, f. 7v–9v: ”det så väl av
den i denna sak hållna som de flere i dylika mål till hovrätten inkomna rannsakningar,
ett beklagligt vedermäle däruppå skall rönas, huru oförsvarlige husfäder och annat folk,
som förut äga tillförlitlig kundskap om slika, under olovlig köttslig beblandelse konors
tilstånd, sådant icke dess mindre fördölja och förtiga, intill dess olycka medelst de späda
fostrens plötsliga omkommande påföljt, och varigenom de sålunda överdraga sig ansvar
vid de bedrövliga barnamorden”.

1194 Lagkommissionens odaterade koncept 1748–1751. ÄK16: IV, f. nr saknas. Husbondfolk
som misstänktes för delaktighet men som inte kunde straffas för att de nekade (15): nr
19, 24, 89, 93, 94, 98, 120, 126, 128, 142, 149, 153, 259, 265, 267. Husbondfolk som
straffades för försummelser att ingripa (8): nr 44, 86, 108, 135, 154, 197, 209, 250. 

bara lindra hennes straff på grund av föräldrarnas försummelser. Anna fälldes
till att slita 24 par ris, tre slag per par och enskild kyrkplikt för ”grov förseel-
se och vangömmo.” Föräldrarna kunde däremot inte fällas till något straff.
Enligt Åbo hovrätt hade ”Anna Johansdotters föräldrar vid detta tillfälle ej
kunnat mera göra, än de gjort, för att avböja deras dotters brott och förekom-
ma hennes fosters död”.qqoq  

Brottsrepressionen hindrades av att husbondfolk och föräldrar var för-

siktiga med att pressa ogifta föderskor att bekänna förlossningen. De

ställde samma krav på sin kontroll som det nya barnamordscirkuläret vil-

ket var helt godtagbart för rätten. Så svag kontroll kunde dock i värsta

fall sluta i oavsiktliga barnamordsbrott som bara barnamörderskorna

blev straffade för. När kvinnan teg kunde husbondfolket ingripa först

efter förlossningen för att rädda barnets liv. Dog barnet ändå, skulle man

ange kvinnan som barnamörderska.qqow  

Kontrollförsummelserna i finska barnamordsbrott sammanfaller helt

med det fall som vid seklets mitt fick lagkommissionen att inse kontroll-

försummelsernas stora betydelse för barnamördandet.qqoe Detta var ändå

svårt att bevisa. Husbondfolket teg, nekade eller bortförklarade sin andel,

något som domstolarna antog att bara barnamörderskor gjorde.qqor Det
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 1195 Behandlas närmare i kapitel 7.5 och 7.7.

var också barnamörderskans skuld som huvudsakligen skulle bli bevisad.

Riskerna för att försummelserna skulle räknas kontrollaktörerna till last

var därför ringa över hela 1700-talet.

De kriminalpolitiska ambitionerna om ökad kontroll av lägrade

kvin  nor gick inte att omsätta i praktiken. Rättvisan motverkades istället

av regler som hade skapats för en kriminalpolitik med vilken barna-

mordsbrott skulle hindras. Kraven på bättre social kontroll över lägrade

kvinnokroppar ökade däremot de folkliga farhågorna för delaktighets-

straff, åtminstone efter 1750 då delaktighetsvarningen på allvar började

läsas upp från predikstolarna i landet.qqot

Kontrollförsummelsen under förlossningen fick allvarliga följder för

föderskan. Den fallerade kontrollen tjänade som bästa tänkbara bevis på

att hon var barnamörderska. Vittnen teg eller for med vita lögner om

brottets sociala kontext, tills någon gick att utpeka som huvudansvarig

till kontrollförsummelsen. Man gjorde så i tron att ett delaktighetsstraff

annars kunde hota en själv

5.5. Delaktiga förlossningsbiträden

Åbo hovrätt och justitierevisionen riktade den formella delaktighets-

kontrollen endast mot befarade socialt sanktionerade barnamordsbrott.

Samt  liga bondeföräldrar misstänktes för delaktighet i de tretton hushåll

där dottern blev barnamörderska i föräldrahemmet. Däremot misstänk-

tes endast en bråkdel av pigornas husbondfolk eller torparföräldrarna för

försummelser att hindra brottet. Så var fallet, trots att bondeföräldrarnas

delaktighet var både svårast att undersöka och straffa av alla delaktig-

hetsbrott och misstänktes gå den formella kontrollen förbi. Detsamma

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning
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1196 Misstänkt delaktiga bondeföräldrar som inte kunde åtalas eller straffas (5): nr 25, 32,
121, 132, 141. Straffade bondeföräldrar (8) nr 34, 54, 112, 119, 147, 171, 203, 225. I tor-
parhushåll straffades föräldrarna endast i nr 179 och frikändes i nr 191.  

1197 Nr 56. Åbo hovrätt noterade i sitt protokoll 16.5.1763, f. nr saknas: ”at then Kammare,
ther uti Brita Chatarina med dess systrar haft sitt tillhåll, och ther hon sagde [barna-
mords]natt legat, sedermera upbrunnit, utan at bemälte [tings]Rätt undersökt, huru
thermed tillgått, antingen thet skiedt af wåda eller på annat sätt”. Någon klarhet i den
saken fick inte hovrätten. Åbo HO protokoll i JR utslagshandlingar 12.1.1764, nr 22.

1198 Särskilt nr 141 som behandlades i kap. 4.3.
1199 Nielsen 1980, s. 3: 73.
1200 Se bilagd tabell 9: Barnamörderskornas sociala status och vistelseort 1702–1807.

gäller de barnamordsbrott som var sanktionerade av barnamörderskans

lägrare, i hans egenskap av gift husbonde.qqoy Bl.a. brändes den stuga

genast ned i vilken ogifta löjtnantsdottern Brita Catharina von Qvanten

hade fött barnet som föll offer för barnamordsbrott 1763.qqou Andra del-

aktiga mutade vittnen att tiga eller ljuga.qqoi 

Delaktigheten i barnamord inom just bondebefolkningen påtalades

1774 av prästen J. D. W. Westenholtz i hans prisbelönta skrift om folk-

mängden i 1700-talets Danmark. Han såg mord på nyfödda oäkta barn

på det hela taget som en ovanlig företeelse, men räknade med att barna-

mördandets ovanlighet i bondefamiljer närmast berodde på att brottet

inte uppdagades i samma utsträckning som i lägre samhällsgrupper.qqoo

Någon liknande skrift har inte hittats om det svenska riket.

Bondedöttrarna utgjorde också bara 32 procent av barnamörderskorna

men dock hela 63 procent av dem som tog livet av barnet i sitt föräldra-

hem eller hos nära släktingar.qwpp

Hur vanlig var då den delaktighet som garanterade att barnamörder-

skan kunde föda i ensamhet? Två kategorier av delaktiga förlossningsbi-

träden förekom i bondehushållen, d.v.s. de fall där källorna är som vid-

lyftigast på grund av det stora formella kontrollintresset. Dessa var bar-

namörderskans egen mor och husbonden som var far till det oäkta bar-

net. 
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1201 Se bilagd tabell 6: Delaktiga efter relation till barnamörderskan 1702–1807.
1202 Telste 1993, s. 215–216.
1203 Frikända från försummelse att ingripa: nr 11, 61, 77, 122, 191, 203, 265.
1204 Dödsstraffad: nr 112. Ersättningsstraffade mödrar för obevisbar delaktighet: nr 34, 113,

119, 171, 179. Obevisbar delaktighet: nr 58. 

Med egen mors hjälp
Barnamörderskornas egna mödrar, bondehustrurna, dominerade vid

sidan av lägrarna 1700-talsstatistiken över fällda delaktighetsstraff.qwpq

Moderns andel i dotterns barnamordsbrott har tidigare knutits till den

konfliktfyllda förtrolighet som fanns mellan mor och dotter. Rädslan för

modern fick flickan att tiga och gjorde att modern var den sista som fick

veta något.qwpwDet hände också att modern fick veta om det väntade bar-

net och hjälpte sin dotter att dölja detta, vilket berördes i samband med

lägersmålen. Mödrarnas andel i dotterns brott var därför betydligt mera

tvetydig än husmödrars i sin pigas. De angav inte heller sin dotter lika

lätt som husmödrar angav pigor.

Rättssystemet hade som regel stora svårigheter att skaffa fram bevis

mot dessa mödrar. Deras skuld prövades också, precis som lägrarnas, i

relation till den legala bevisteorins krav på erkännande och två ojäviga

vittnesmål. Mödrar som teg eller benhårt nekade sin delaktighet frikän-

des i brist på bevis, såvida det inte fanns vittnen till deras andel under

själva barnamordsbrottet.qwpe Straffklammern var därför också bred.

Endast en bondmora kunde straffas med döden för sin erkända delaktig-

het i dotterns brott, medan fem bondmoror inte kunde fällas till det straff

domstolen ansåg dem förtjäna för att de nekade sin medskyldighet. De

fälldes istället till ett ersättningsstraff som betydde att de fick slita maxi-

malt antal ris eller sitta en månad i fängelse på vatten och bröd.qwpr 

Bondemödrar som delvis stödde dotters bekännelse om att de hade

bidragit till barnets död straffades däremot lindrigt. De mödrar som

genast angav sin dotter frikändes i sin tur från allt ansvar trots uppen bara

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning
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1205 Böter eller som omvandlingsstraff några dagars fängelse på vatten och bröd för försum-
mad uppsikt eller döljandet: nr 54, 79, 147, 223, 225. Mödrar som genast angav sin
dotter och därför inte åtalades för försummelsen att hjälpa dottern: nr 35, 59, 91.

1206 Endast två bondefäder straffades och betydligt lindrigare än sin hustru: nr 79: 1766
och nr 179:1791. Husbonden i egenskap av broder straffad för försummad uppsikt: nr
54: 1758. Endast hustrun straffades: nr 34, 54, 147, 171, 223, 225. Grava misstankar mot
modern, men inte åtalad p.g.a att hon genast angav dottern: nr 91:1770. Frikänd trots
att tingsrätten fällde modern till straff för grava försummelser: nr 122:1780. 

1207 Nr 34. Urtima tingsprotokoll i Karkku 5.– 8.12.1750, f. 5–7v. JR:s utslagshandlingar
7.8.1751, nr 14.

försummelser att ”ha vård om” dottern och barnet.qwpt Barna mörder -

skans far frikändes vanligen från all delaktighet i dotterns barnamords-

brott eller straffades betydligt lindrigare än sin hustru. Förlossningar för-

stods nämligen som kvinnligt kodat område av domstolen och förde när-

mast på mödrarna ansvaret att ingripa. Mödrar, som genast angav sin dot-

ter, frikände därför sig själva från alla misstankar om oegentligheter.qwpy  

Mödradelaktigheten var dock sällan en så grov missgärning som

rättsväsendet föreställde sig. Den slutsatsen kan dras utifrån några ovan-

ligt ingående rättsfall. 

Den 22-åriga barnamörderskan Maria Simonsdotters missgärning i Mouhi -
järvi, som flera gånger blivit omnämnd, fick 1750 sin kropp undersökt av
fadern mitt under den pågående förlossningen. Han fick ändå inte någon klar-
het i vad som felades dottern eftersom hon teg om graviditeten med sin mors
fulla stöd. Maria verkar inte heller själv ha varit helt på det klara med sin för-
lossning eftersom hon bad om att inte bli lämnad ensam i pörtet när de andra
gick till kyrkan. Modern, den 51-åriga bondehustrun Sofia Johans dotter, som
anade sig till att det nu var dags stannade kvar för att övervaka dottern. Hon
vistades ändå mest ute i fårfållan med sitt yngsta fyraåriga barn och tittade bara
som hastigast in några gånger i pörtet. När modern vid middagstiden igen kom
in i pörtet låg Maria på knä vid en ”avlång och omkullfallen stock” som tjänade
som bänk för att krysta fram det enligt läkarintyget levande fullgångna gosse-
barnet. Maria berättade senare på tinget att hon bad modern hjälpa henne och
att denna först då ”förmärkt hennes rätta sjukdom”. Modern rusade fram och
stödde dottern under armarna, som på huk krystade fram gossen med sån fart
”utur moderlivet med huvudet förut” att han slog huvudet hårt i golvet.qwpu
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1208 Nr 119. Provinsialläkaren Carl Friedrich Ekmarcks besiktningsattest och muntliga vitt-
nesmål intygade att inget blod hade flutit ur barnets navelsträng, vilket tydde på en
dödfödsel eller att barnet fötts med för svagt liv för att överleva. KP i Pernå 1780.
Borgå 43, f. 66, 69v–70v, 163–168. Jfr rättsmedicinare intog samma ståndpunkt.
Kiernander 1776, s. 125. 

1209 Jfr andra liknande fall: nr 113, 119, 171. 
1210 Nr 34. HO:s protokoll 25.2.1751. JR:s utslagshandlingar 7.8.1751: 1, nr 14. Jfr nr 119.

På motsvarande sätt kom också 53 år gamla bondehustrun Anna Eriks -

dotter att hjälpa vid sin 22-åriga ogifta dotters förlossning på Jofs hem-

man i Pernå socken år 1780. 

Dottern Anna Hansdotter, som i över två dygn hade varit i förlossning, upp-
dagade detta för sin mor när barnet var på väg ut. Modern, också hon vid
namn Anna, flyttade genast dottern in bakom lås och bom i sin kammare där
krystvärkarna genast gjorde Anna ”så häftigt betagen” att hon ”börjat skrika”.
Det hörde ingen av husfolket som redan hade gått ut till sina vanliga uppgif-
ter. Modern bredde ut en halmkärve på golvet och förlöste dottern från ett
förmodligen så gott som dött fullgånget barn vars kön inte anges i domstols-
protokollet.qwpi

Mödradelaktigheten var inte det socialt sanktionerade barnamordsbrott

det troddes vara i 1700-talets rättssalar. Modern råkade på dottern då

denna krystade fram barnet och blev då ställd inför faktum.qwpo 

Bondehustrun Sofia Jacobsdotter ertappade dottern och gossebarnet som just
då kom ut ur moderlivet med sådan fart att han hann slog huvudet hårt i gol-
vet innan hon hann fram och därför ropade ”din hora nu for barnet ej väl”.
Hon struntade därefter blankt i barnet, hjälpte istället dottern i säng och städa
undan alla blodspår.qwqp  

Efter förlossningen betedde sig mödrarna helt irrationellt mot barnet

som de lämnade vind för våg med obunden navelsträng, otvättat och

naket. De hjälpte först dottern till rätta. Därefter städade de, som Sofia,

undan blodspår och moderkaka, innan de slutligen lyfte upp det då redan

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning
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1211 Nr 34. HO:s protokoll 25.2.1751, f. nr saknas i JR:s utslagshandlingar 7.8.1751: 1, nr 14.
1212 Nr 119. RP i justitieärenden 8.5.1780, f. 61–71 och RP i justitieärenden 22.5.1780, f.

135. K. Maj:ts utslag 2.6.1780. JR:s registratur 1780 förra delen, f. 606–607.
1213 T.ex. nr 142: HO:s betänkande 10.6.1784. JR:s utslagshandlingar 10.8.1784, nr 14. Jfr

andra liknande fall: nr 4 och 35.

livlösa barnet. De nekade ändå att de hade velat dräpa sitt barnbarn.

Därför kunde t.ex. bondehustrun Lisa Johansdotter inte få en dödsdom.

Istället fälldes hon till det hårdaste tänkbara ersättningsstraffet. Hon

straffades med så mycket ris som hon, som 51 år gammal och skröplig,

kunde tåla.qwqq Bondehustrun Anna Eriksdotter, som dock höljde över

barnet med en duk, straffades däremot lindrigare för ”något hennes här-

wid wiste felaktige förhållande” eftersom läkarattesten talade för att bar-

net med stor sannolikhet hade varit dödfött.qwqw 

Bondehustrurnas irrationella beteende visavi det nyfödda barnet kan

bäst förklaras med att de överrumplades av förlossningen. De begrep

först efteråt att hushållet nu hade fått ett barnamordsbrott på halsen för

att barnet hade tagit skada, var dödfött eller så svagt att det genast dog

en naturlig död av vanvården. Det bästa sättet att gardera sig mot åtal i

dylika fall var att lämna flickan åt sitt öde och hämta andra vittnen till

platsen. Den strategin valde några husmödrar och en husbonde, men inte

dessa mödrar.qwqe Deras huvudsakliga bekymmer var att rädda dottern

som födde barn. 

Barnamords- och delaktighetslagens följder kunde bli grava för intet

ont anande husmödrar, särskilt i en kultur som skiljde sig från den tänk-

ta överhetssynen om öppna och kollektiva förlossningar. Ogifta döttrar

kunde därför helt oavsiktligt dra in sin mor i brottet om barnet dog av

oförutsägbara orsaker. Mödradelaktigheten framställdes ändå i rätten

som en kvinnlig konspiration mot samhället som hade kriminaliserat

dolda utomäktenskapliga förlossningar där barnet dog. Istället för att

uppsåtligt ha dolt för att dräpa barnet gjorde sig dessa bondehustrur skyl-

diga till att dölja barnets födelse efteråt. Detta skedde inte bara av rädsla



1214 KP i Pernå 12–14.2.1780. Borgå 43, f. 163–186v.
1215 Nr 34. Urtima tingsprotokoll i Mouhijärvi 7.12.1750, f. 67. Urtima tingsprotokoll i

Karkku 5.– 8.12.1750, f. 11v–15v. JR:s utslagshandlingar 7.8.1751: 1, nr 14. 
1216 Särskilt: nr 34, 54, 113, 147, 171, 179, 223, 225. 
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lagstridig födslokultur och en ensam förlossning

för barnamordslagens följder. Även de omgivande människornas förvän-

tade reaktioner hade stor betydelse för det beslutet. 

Bondehustrun Anna Eriksdotter på Jofs hade allt skäl att akta sig för sin unga
svärdotter, den nya värdinnan på gården. Den märkbart sköra auktoritetsba-
lansen mellan ungt och gammalt värdpar fick den nya unga husmodern att
kraftfullt driva uppdagandet av döljandet, medan det gamla värdparet ville
vänta med att anmäla dödfödseln till prästen tills dottern hade repat sig.qwqr
Bondehustrun Sofia Johansdotter befarade i sin tur att maken ”skulle slå ihjäl
henne, därest han finge veta av saken”.qwqt  

Vem bar då det huvudsakliga ansvaret för barnets död? Moderns delak-

tighet visade sig vara så konfliktfylld för rättsväsendet att ansvarsfrågan i

dessa barnamordsbrott stöttes och blöttes från ting till kung. Döttrarna

försökte också som regel skydda sina mödrar vilket försvårade rättsbe-

handlingen.qwqy De erfarna mödrarna ansågs ändå av rätten i princip ha

varit huvudansvariga för brottet, men kunde inte fällas till rättvist straff

för att de blånekade avsikten att ta livet av barnet. Istället fälldes de till

ett straff för bristande översyn och handledning av dottern. Döttrarna

fälldes däremot oftast till dödsstraffet fram till 1780, frånsett ett undan-

tag som skall berörs närmare framöver. 



tabell v. 

Delaktiga mödrars och barnamörderskans straff 1702–1807

fallnr år mor dotter

34 1751 max 30 par ris 30 par ris och livstids tukthus

54 1758 10 daler dödsdom

58 1763 obevisbart, frikänd dödsdom

79 1766 14 dagar på vatten och bröd dödsdom

112 1778 dödsdom otidigt sängalag

113 1780 14 dagar på vatten och bröd dödsdom

119 1780 12 dagar på vatten och bröd 8 dagar på vatten och bröd

147 1786 8 dagar på vatten och bröd 24 par ris, 2 års tukthus

171 1789 14 dagar på vatten och bröd 18 vatten och bröd 

179 1791 12 dagar på vatten och bröd 24 par ris, 4 års tukthus

223 1798 10 daler 8 dagar på vatten och bröd

225 1799 10 daler 8 dagar på vatten och bröd

N=12 1702–1807 8 lindrigt straffade 4 dödsdomar, 3 tukthus

Källa: Register över barnamordsbrott i Finland 1702–1807.

Efter 1780 framträdde en ny syn på moderns ansvar som lindrade dot-

terns straff. Bakom låg en stor ambition att disciplinera mödrarna. Också

ett ökat krav på social kontroll av födande ogifta kvinnor, ett växande

intresse för spädbarnsdödligheten och allt hårdare beviskrav mot barna-

mörderskorna ökade rättens intresse att straffa mödrar hårt, även om det

inte alltid gick för sig av bevisningsskäl. Ansvarsfördelningen mellan

bondehustrun Anna Eriksdotter och dottern på Jofs hemman i Pernå år

1780 får här tjäna som exempel på hur man resonerade. 

Tingsrätten fällde lagstridigt modern som en barnamörderska till döden och
dottern ”som icke haft med fostret att skaffa” för döljandet till 8 par ris och en
söndags offentlig kyrkplikt. Även Åbo hovrätt stod inför barnamordslagens
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1217 MB 17 Om förgörning genom förgift, eller annorledes: § 1. Hwar som annan med för-
gift, eller thylikt, upsåteliga förgiör; then skal halshuggas, mannen steglas, och
qwinnan i båle brännas. Följer ej död af sådan förgierning; miste äntå lifwet. § 2.
Samma lag ware om then, som å hwarjehanda sätt förgiftar något, hwad thet helst wara
kan, i upsåt, at thermed skada någon til lif eller helso.

1218 Nr 119. HO:s protokoll 13–14.5.1780. HO:s utslag 14.3.1780. JR:s utslagshandlingar
2.6.1780: I, nr 6.

otillämpbarhet på dylika fall. Modern ansågs vara mera skyldig än dottern,
även om detta inte gick att bevisa för att bägge teg. Lagen lämnade förvisso
utrymme för att kringgå moderns nekande och fälla henne till dödsstraffet
”med klara och fulla bevis” utifrån vittnesmålen som nu haglade över henne.
Detta gick dock inte i Annas fall, eftersom barnet med stor sannolikhet hade
varit dödfött. Vid hovrätten tvistade företrädare för avskräckningsideologin,
som ville stävja barnamordsbrotten genom att fälla dödsstraff över barnamör-
derskan, med företrädare för en liberalare rättssyn som personifierades i hov-
rättsrådet Eek. Han menade att ”ej mindre mänsklighetens och naturens, än
lagens och skyldighetens röst” krävde dödsstraff för modern och frikännande
för dottern. Hovrätten förblev dock oenig. Fallet hemställdes Kunglig
Majestät med en fingervisning om hur ansvaret borde fördelas:  
”I följe av Kongl. May:ts till hämmande av barnamord vidtagna nådiga för-

fattningar [i barnamordsplakatet 30.10.1778] ålåg Anna Eriksdotter en för-
dubblad skyldighet att låta sig vårda om sin dotter Anna Hansdotters barn och
bibehålla det vid liv, då den sidstnämnde i sitt rådda tilstånd och vid barna-
födseln anförtrodde sig till henne såsom sin moder, men Anna Eriksdotter
sådant oaktat på ovanberörde sätt kvävt hos sig, ej mindre människlighetens
och naturens, än lagens och skyldighetens röst; Ty prövar Åbo hovrätt rättvist
således gilla urtima tingsrättens över henne fällda dödsdom av 1 § XVI kap
MB jämförd med 2 § XVII kap MB sig till välförtjänt straff och andra vanar-
tiga till skräck och varnagel att halshuggas och i båle brännas”.qwqu Dottern
Anna skulle däremot straffas för döljandet av liket och för att hon inte förstått
att ”söka flera personers biträde vid födseln” med 8 dagars fängelse på vatten
och bröd.qwqi 

Den befintliga tillbuds varande måttstocken för värderingen av skuldfrå-

gan mellan den lagligen huvudskyldiga barnamörderskan och den delak-

tiga modern var för överrättens medlemmar en fråga om moral och för-

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning
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1219 RP i justiteärenden 8.5.1780, f. 61–71, 22.5.1780, f. 135. 
1220 K. Maj:ts utslag 2.6.1780. JR:s registratur 1780 förra delen, f. 606–607.

Justitiekanslersämbetets fånglistor 8.8.1780, E III: cc:122.
1221 Jfr Foucault 1988, s. 11–12; Keskinen 2005, s. 47.

äldraskap. Över sådant kunde bara Kunglig Majestät döma. Saken av -

handlades i denna anda också i justitierevisionen som föreslog att

modern skulle straffas med fjorton dagars fängelse på vatten och bröd för

delaktighet i barnamordsbrottet. Hon skulle dessutom straffas för myteri

och uppror, uppenbarligen mot det kungliga barnamordscirkuläret från

1778 som pålade mödrarna skyldigheten att vårda sina döttrar för att

rädda barnens liv. Eftersom modern skulle straffas för delaktighet kunde

inte heller dottern gå fri från barnamordsbrottet. Hon fälldes till samma

vatten och brödstraff som modern med stöd av barnamordslagens andra

moment.qwqo Gustav III biföll justitierådens förslag. År 1780 sändes följ -

aktligen mor och dotter till Lovisa stads kronohäkte för att sitta av straf-

fet.qwwp

Rättsväsendet utgick ifrån att dessa oavsiktliga barnamordsbrott var

planerade mord. Detta kunde man dock inte bevisa. Huruvida mödrarna

faktiskt gjorde sig skyldiga till maktmissbruk mot döttrarna och hin-

drade dem från att prata bredvid mun om graviditeten och förlossningen

går inte att utreda. Både mor och dotter teg om detta i dessa barna-

mordsfall. Moderns och dotterns relation var dock ”evigt asymmetrisk”.

En mor hade rätt att kräva ovillkorlig lydnad och kunde utöva makt-

missbruk mot sin dotter. Det talar för att ett maktmissbruk kan ha före-

kommit. En mors hotfulla blickar och örfilar lämnade ändå dottern ett

större spelrum för motstånd än t.ex. då en delaktig husbonde tog till

övervåld mot en piga som han hotade till livet om hon inte gjorde som

han ville.qwwq Mödradelaktigheten verkar inte heller ha handlat om att

rädda hushållet från vanrykte. Det var kvinnokroppens okontrollerbar-

het som gjorde mödrarna delaktiga. Överrätternas farhågor om att

mödrar sanktionerade sina döttrars barnamordsbrott i bondehushållen

var grovt överdrivna, åtminstone när det gällde den uppdagade barna-
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1222 Dessa fall hörde vanligen till den dolda brottsligheten. Enstaka uppdagade fall refere-
rades i kap. 5.3. Jfr Nielsen 1980, s. 3:64–66, där hon anger två sådana fall i
Nordjylland mellan 1719–1805. Nielsen 1982, s. 107–109.

1223 Nr 112. JR:s utslagshandlingar 13.8.1779, nr 51. RP i justitieärenden 2.8.1779, f. 76–91,
227. K. Maj:ts utslag 13.8.1779. JR:s registratur senare delen, f. 1414v–1416v. 

1224 Om dråp och annan missgierning af öfvermaga. MB 31: § 1. Om brottsansvarighetsål-
dern. Nurminen 2006, s. 121–123.

mordsbrottsligheten i barnamörderskornas föräldrahem i 1700-talets

Finland. 

Socialt sanktionerade barnamordsbrott i bondehushåll förutsatte att

hushållets främsta ansvarsperson på ett eller annat sätt var inblandad.qwww

Den slutsatsen kan dras utifrån att ett enda barnamordsbrott av de tolv

som ingår i detta avsnitt begicks uppsåtligt av en välbeställd bondeänka

som själv agerade förlossningsbiträde och verkställde mordet på sitt barn -

 barn. Hon gjorde så för att dottern mot hennes önskan tänkte gifta sig

med den ogifta fattiga drängen som var far till barnet. 

Den 16 år gamla bondedottern Lisa Henriksdotters 51 år gamla mor, bonde-
änkan Maria Eriksdotter i Janakkala, tipsades 1779 av granngårdens husbond-
folk om att dottern förmodligen födde barn i deras bastu. Modern gick då
genast dit och släpade handgripligen ut sin födande dotter från bastun. Maria
Eriksdotter förorsakade med det företaget att barnet i smällkalla vintern föd-
des på vägen mellan bastubyggnaden på granngården och moderns hemman,
som låg invid. När det fullgångna flickebarnet visade sig leva, försökte modern
själv kväva henne i en gammal yllekjol och lämnade henne, i tron att dråpet
var verkställt, att dö utan vård med obunden navelsträng i en tunna i halmla-
dan på sin gård.qwwe

Moderns bevisliga uppsåt att dräpa barnet och dotterns försök att rädda

det genom att söka tillflykt till grannarnas bastu förorsakade konflikter

vid hovrätten och justitierevisionen. Barnamörderskans brottslighet fyll-

de nämligen i övrigt helt och fullt barnamordslagens indiciekrav på döl-

jandet både före, under och efter det oäkta barnets födsel. Hennes ung-

dom överskred likaså rejält brottsansvarighetsåldern, som i princip var 14

år men kunde i praktiken variera beroende på gärningens art.qwwr Kon -

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning
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1225 Ervasti 1994, s. 97–100; Ervasti 1997, s. 133–137; Telste 1993, s. 214–217; Tollefsen
1994, s. 101–104.

1226 Nr 112. K. Maj:ts utslag 2.6.1780. JR:s registratur förra delen, f. 606–607. MB 14: § 1:
Om dråp å föräldrar, barn, och syskon; så ock ther någor slår, eller oqvädar, sina föräl-
drar.  MB 12: § 2: Om mord och nidingsverk. Lagrummen nämner inte direkt mormö-
drar som mördar sina barnbarn eller mord på försvarslösa nyfödda barn.

flikten utmynnade i en jämn tvist mellan den gamla synen på barnamör-

derskor som i alla händelser uppsåtliga mörderskor och en ny syn på

unga sårbara kvinnor som föll offer för sina överordnade som kunde

tvinga dem till vad som helst. Den nya synen segrade slutligen i fallet

Lisa Henriksdotter eftersom kraven på domstolen hade ökat också då det

gällde att bevisa barnamörderskans skuld. Den humanare rättssynen är

dock inte hela sanningen. Rädslan för modern, husmodern eller fadern

drev också många andra barnamörderskor till döljandet. Detta faktum

behövde ändå inte lindra kvinnornas straff.qwwt

Straffet kunde efterskänkas för en barnamörderska endast om en

annan persons huvudsakliga skuld blev bevisad i rätten. Detta var fallet

med Lisa Henriksdotters barnamordsbrott i 1770-talets Janakkala.

Bondeänkan Maria Eriksdotter erkände helt och fullt sitt mord på barn-

barnet, den enda av alla mödrar som stod inför rätta som medskyldiga till

dotterns barnamordsbrott. Erkännandet gjorde det möjligt för rätten att

se barnamordsbrottet som moderns missgärning och räddade livet på dot-

tern. Lisa Henriksdotter hade av ungdom och oerfarenhet av barnaföds-

lar och spädbarnsvård dolt sitt tillstånd och fött i ensamhet, argument

som inte var gångbara i vanliga barnamordsrättsprocesser. Hon hade även

som godtrogen ung dotter förlitat sig på att modern skulle vårda barnet

och frikändes från allt ansvar för barnets död. Istället dömdes Lisa till att

fullborda det önskade äktenskapet med drängen Johan, under plikten att

böta till kyrkan för otidigt sängalag. Modern utmålades däremot som den

mörderska hon hade bekänt sig vara. Straffet som blev döden grundade

Kunglig Majestät på två lagrum, det ena om dråp på besläktat barn och

det andra, om nidingsmord på en värnlös.qwwy Lisa fick sin Johan till priset

av livet på sin mor och sitt första barn.
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1227 T.ex. Gowing 1997, s. 87–114; Gowing 2003, s. 149–176. Rublack anser att födandet
lämnade utrymme för kvinnor att undkomma manlig patriarkal makt. Rublack 1996, s.
84–110. Nielsen anser att lägrarna inte var inblandade i födandet. Nielsen 1982, s.
106–109.

1228 Nr 79. KP i Sääksmäki 12.4.1766, sign. 127, f. 165v–169v.
1229 nger Lövkrona 1999, s. 105–106, 112. Jfr delaktiga lägrare agerade vanligen som för-

lossningsbiträden i norra Sverige under 1800–talet. Johansson 2006, s. 151–160;
Lövkrona 1989, s. 179 håller manlig närvaro för naturlig vid agrara födslar.

Under barnafaderns våld
Lägrarna agerade förlossningsbiträden för att barnet skulle mördas.

Medan bondemödrarna regelmässigt misstänktes för konspiration, var

lägrarnas delaktighet vid förlossningarna en rättslig anomali. 1700-tals-

rätten såg helt enkelt födandet som ett kvinnligt kodat arbete och förhöll

sig lika ambivalent till faktisk manlig närvaro vid förlossningen, som till

manligt maktmissbruk mot barnamörderskor. Man utgick snarare från

att lägrarens biträde var en social omöjlighet, tills annat blev bevisat.

Födandets kontext har också i forskningen setts som den kvinnoaffär

rättsväsendet ansåg det vara.qwwu

Gränsen för manligt biträde vid födslar var i praktiken glidande. Även

barnamörderskornas lägrare, gifta som ogifta, visade sig ha begripit en hel

del mer än de under rättegången förväntades begripa om förlossningar. 

Torpardottern Margareta Eriksdotters lägrare och husbonde, ogifta kavalleris-
ten Jacob Johan Belitz från Sääksmäki socken, som behandlats tidigare, frå-
gade 1765 Margareta om ”födslovåndan var henne påkommen”. När han fick
bekräftelse att så var fallet förde han in henne i sin kammare ”varest hon födde
i Belitzens råd”.  Han tog ”en ullsax, klippt[e] av navelsträngen och lämna[de]
den obunden, samt skiljt fostret från efterbörder”.qwwi

Liknande delaktighet gjorde en gift fattig frälsebonde i södra Sverige sig skyl-
dig till 1748. Han var far till tre barn och hade flera gånger hjälpt sin hustru
föda eftersom han visste hur han skulle stöda barnamörderskan vid kryst-
ningen. Han navlade också barnet. En annan gift lägrare visste hur den rätta
tiden för barnets födelse skulle räknas ut och försvarade sig med detta mot
angiveriet att vara barnafadern.qwwo

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning
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1230 Om motivets tvetydigheter i bekännelser och de vida perspektiv de tenderar reprodu-
cera. Järvinen 1998, s. 14–15; Naylor 2001 s. 155–176; Morrisey 2003, s. 2–3; Gowing
2003, s. 85–90.

1231 Husbönder: nr 21 (ogift), 46 (gift), 56 (gift), 79 (ogift), nr 88 (gift), 89 (gift), samt en
ogift dräng (nr 230) och en gift soldat (nr 32). 

1232 Nr 79. KP i Sääksmäki 12.4.1766. 127, f. 164v. Jfr nr 46, där barnamörderskan med flit
lade barnet efter födseln inom syn- och hörhåll för husfolket.

Lägrare befäste ändå könsnormerna kring födandet i rättssalarna. De teg

om sin andel eller reproducerade i sina bekännelser normativa föreställ-

ningar om att män och förlossningar var oförenliga. De försökte på så

sätt lindra sin skuld.qwep Barnamörderskorna stödde påståendet, genom

att ta på sig allt ansvar för barnets död. I denna undersökning förekom-

mer endast åtta lägrare som åtminstone i något skede var närvarande vid

förlossningen. Sex av dessa män var husbönder, varav fyra var gifta. En

var en gift soldat, medan två av husbönderna var ogifta och en av lägrar -

na en fattig ogift dräng.qweq

Lägraren agerade förlossningsbiträde eftersom kvinnan hade beslu-

tat att uppdaga graviditeten när förlossningen satte i gång, en plan som

inte bör ha varit helt ovanlig för lägrade kvinnor i 1700-talets och som

misslyckades för dem som blev barnamörderskor. Dessa kvinnor födde

också mot sin vilja barnet i ensamhet under lägrarens hårda kontroll eller

med hans hjälp. En del försökte rentav göra motstånd mot hans planer.

Därför var lägraren själv det bästa förlossningsbiträdet. Hans närvaro

garanterade att barnet blev dräpt eftersom föderskan var för ”blödig” att

verkställa mordet eller hade tänkt bli ogift mor.

Torpardottern Margareta Eriksdotter erkände i sin yttersta bekännelse 1765
att hon ofta hade låtit Belitz förstå att hon fann det obehagligt att mörda bar-
net. Då hade Belitz, förmodligen med hugg och slag, inskärpt att så skulle det
ändå bli.qwewGifta pigan Margareta Johansdotter Säisä från Limingo skickades
1754 först bort från gården av husbonden för att stävja skvallret om dem, men
kallades tillbaka till gården för att garantera att barnamördandet blev av som
planerat under hans översyn.qwee
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1233 Nr 46. RP i justitieärenden 26.6.1754, f. 906–910. K. Maj:ts utslag 29.5.1754 och
26.6.1754. JR:s registratur 1754 förra delen, f. 527v–528v, 575–577. Jfr nr 32 och nr 89,
där husbonden hade setts gående från loftet där hans piga antogs fött barn. HO:s
utslag 15.10.1770. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 97, f. 534–539v.

1234 Nr 56. HO:s protokoll 18.2., 19.2.1762 i JR:s utslagshandlingar 22.4.1762, nr 21. Om
bevis på delaktighet. Nehrman 1756, II: § 29, s. 230.

1235 Nr 230. KP i Tavastehus stad 10.1.1800. Cc2, f. 18–22, 26v–27.
1236 Nr 230. Högsta domstolens protokoll 24.7.1800, f. 335–336. 
1237 Nr 79. HO:s utslag 27.5.1766. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 89, f. 251–256v.

Jfr nr 21, 56, 89. 

Liknande kontrollövertag gjorde gifta landbonden Matts Henriksson sig skyl-
dig till i Lillkyro 1762. Matts befann sig tydligen i förlossningsrummet efter-
som han hade ”hindrat henne att gå ut ifrån loftet och söka hjälp, och stött
henne tillbaka i sängen, samt bett att förtiga”. Han övervakade dessutom hela
förlossningen utanför dörren för att förvissa sig om att Chatarina inte skulle
ropa på hjälp eller att andra oförvarnat kom in i boden.qwer Också ogifta
drängen Gustav Mattsson från Vånå befann sig 1799 i bastun där kvinnan han
lägrat födde deras gemensamma barn. Vad han hade där att göra gick inte att
utreda för att både han och barnamörderskan ogifta pigan Ulrica Mattsdotter
teg om vad som hade hänt.qwet

Det mönster som avtecknar sig i dessa lägrarsanktionerade barnamords-

brott är att barnamörderskorna blev föremål för ett handgripligt makt-

missbruk i självaste barnsbördsrummet. Även rätten antog att dessa män

”i själva gärningen deltagit” dock inte som de huvudsakliga missgär-

ningsmän de verkar ha varit. De hade gjort sig skyldiga till att stillati-

gande följa med barnamörderskans brottslighet vilket behandlades tidi-

gare i kapitel 3.5. Endast i ett av dessa lägrarsanktionerade barnamords-

brott ansågs barnamörderskan ”handlöst blivit lämnad i ett och samma

boningsrum med [drängen] Gustav” och ”steg för steg av honom för-

ledd”. Lägrarna kunde ändå fortsättningsvis inte om de nekade till brot-

tet fällas till det straff de förtjänade. Delaktigheten lindrade bara barna-

mörderskans dom.qwey Därintill tvingades domaren vanligen retirera

inför det obevisbara och gav barnamörderskan nåd.qweu

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning
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1238 Nr 21. HO:s betänkande 16.11.1741, f. nr saknas. JR:s utslagshandlingar 20.1.1742, nr
13.

1239 Nurminen 2006, s. 122–123.
1240 Nr 21. HO:s protokoll 6.7.1741, f. nr saknas. JR:s utslagshandlingar 20.1.1742, nr 13.
1241 Nr 21. HO:s protokoll 14.11.1741, f. nr saknas. JR:s utslagshandlingar 20.1.1742, nr 13.

Ända till det sena 1700-talet blev husbonden i rättssalen misstänkt

för att ha tvingat kvinnan att föda barn i ensamhet endast om hon var

ovanligt ung och oerfaren. Detta oavsett att den unga pigan själv plan -

enligt verkställde mordet utan mannens hjälp. 

Den 15-åriga underofficersdottern, pigan Lisa Gabrielsdotter Orreas husbon-
de, ogifta handelsman Carl Grön, som hade varnats av magistraten i
Fredrikshamn 1742 att ha uppsikt över pigan som han misstänktes ha gjort
barn med, straffades som huvudskyldig i pigans barnamordsbrott. Ansvars -
förskjutningen är märkligt, eftersom justitierevisionen också ansåg pigan Lisa
Orrea sina unga år till trots ”nogsamt gifvit sitt arga uppsåt tillkänna, förden-
skull och ehuruwähl hon sökt enskylla sig därmed att hon av barnsligt oför-
stånd skall ha kommit att begå denna missgärning”.qwei Övermod försvårade
som regel straffet även då personens ungdom talade för ett lindrigare
straff.qweo Lisas far lyckades ändå vända bevisföringen till dotterns fördel. Han
hävdade under förhöret vid Åbo hovrätt, att ”emellan dess dotter Lisa och
Grön, ännu skall vara så stor vänskap, att han kan locka henne till vad han
vill”.qwrp Lägrarens ansvar blev det stora tvisteämnet för hovrätten i rättsfallet
Grön. Ett för barnamordsbrott sällsynt resonemang om ålders- och positions-
skillnaden mellan barnamörderskan och husbonden präglade bevisdebatten.
”Grön som till mogen ålder är kommen, och dessutom såsom Lisas husbonde
ålegat att efter Magistratens till honom skedda varning på allt sätt hava inse-
ende däröver, att hon måtte uti dess uppsåt bliva hindrad, varit i detta barna-
mord lika delaktig med Lisa och följaktligen gjort sig lika straff skyldig” häv-
dade hovrättsassessorn Martin. Men Grön som ihärdigt nekade all delaktighet
kunde inte fällas till dödsstraffet till assessorns stora förtret. Han som ”lika,
om ej mera brottslig än Lisa, likväl skulle komma mindre att lida.qwrq

Oenigheten var lika stor vid Justitierevisionen. Fallet ledde till en lika

häftig och polariserad debatt om barnamordsbrottet Fredrikshamn 1741
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1242 RP i justitieärenden 14.1.1742, f. 17–18. RP i justitieärenden 15.1.1742, f. 23–28. RP i
justitieärenden 20.1.1742, f. 30–31.

som den debatt som samma år fördes i riksdagen om den offentliga kyrk-

pliktens avskaffande i lägersmålsbrotten. 

Den äldre, smala rättssynen på barnamordsbrott företräddes av riksråden
Ehrenpreus, Åkerhielm och Nordenstråle, vilka såg Lisa som en uppsåtlig
mörderska som förtjänade döden. Den yngre, bredare rättssynen företräddes
av riksråden Cronstedt, Lagerberg, Gyllenborg och Wrangel vilka lyfte fram
lägrarens manipulation av den unga och oerfarna flickan i diskussionen om
straffvärderingen. Eftersom majoriteten av hovrättsråden var för en straff lind -
ring, skonades Lisa från dödsstraffet och sändes på livstid till tukthuset i
Stockholm efter att hon först fått utstå högsta tänkbara kroppsplikt på 30 par
ris, tre slag per par och en söndags offentlig kyrkplikt i Fredrikshamns kyrka.
Mot den ihärdigt nekande lägraren stod däremot inget att göra. Han fälldes
för sitt nekandes skull till ett ersättningsstraff för den dödsdom han ansågs
förtjäna d.v.s. 30 dagar på vatten och bröd det högsta vatten och brödstraff
rättsväsendet ansåg att en människa kunde tåla utan att sätta livet till.qwrw

Denna lägrare lyckades i rättssalen representera sig som en rättrådig hus-

bonde som hade fullgjort magistratens uppmaning att skaffa ett förloss-

ningsbiträde. I praktiken hade han dock fört biträdet bakom ljuset.

Rätten lurade han ändå inte för att barnamörderskan var så ung. Han

hade både sanktionerat barnamordsbrottet och sett till att det blev verk-

ställt. Gapet var stort mellan det skedda och rättens möjligheter att straf-

fa honom rättvist. Bakom detta spökade också rättsliga föreställningar

om att manlighet och födande var oförenliga kategorier. Manlig närvaro

i förlossningsrummet gjorde domarna besvärade också fastän de ansåg

att han förmodligen hade varit där. Sådana brott blev också lätt fördolda.

De var planerade och liket gömdes då med stor omsorg av mannen. 

Gifta sergeanten Hans Henrik Brummer hör till de få fallen som kastar ljus
över hur lätt misstankar om sådana brott också blev oanmälda av ett förskrämt

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning
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1243 Nr 89. HO:s utslag15.10.1770. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 97, f. 534– 539v.
1244 SKS sägner: Vehmas 1884. PK 24a. 3:566; Pihlajavesi 1840. F 214, C 998:76; Kuortane

1944. F 214, C 988:75; Kannus 1877. F 214, C 988:925–927. Jfr Nousiainen om att läsa
denna berättelsetradition som ett kulturellt tal om barnamördandet. Nousiainen 1990,
s. 161–163. Eventuellt kan traditionen även läsas som historiska dokument på hur svårt
det var att utreda vad som egentligen hade hänt.

husfolk. Brummer sågs i juli 1761 gå med en näverkont från bastun på Kass -
niemi rusthåll i Padasjoki, där husfolket anade sig till att han just hade hjälpt
sin piga Maria Adamsdotter föda deras oäkta barn. Brummer och pigan Maria
åtalades först nio år senare i samband med Marias, eventuellt också husbon-
dens andra barnamordsbrott. Det var ändå bara pigan som anmäldes, inte ser-
geanten, trots att husfolket var så gott som säkra på att brottet var sanktione-
rat av husbonden själv.qwre

Sanningen om förlossningarna där lägraren agerade förlossningsbiträde,

ibland under övervåld, gick inte att dra fram i dagsljuset. Istället antogs

socialt sanktionerade barnamordsbrott vara en kvinnlig konspiration

mot samhällets lagnorm som förutsatte att också oäkta barn hade ett livs-

värde. De huvudsakliga andra missdådarna vid förlossningarna än barna-

mörderskorna var ändå lägrarna, ibland eventuellt också barnamörder-

skornas egna fäder. Fädernas andel kan dock inte beläggas utifrån dom-

stolsmaterialet. Mot dem kunde rätten inte överhuvudtaget ingripa. 

Unga ogifta fattiga pigor verkar ibland ha burit skulden för en miss-

gärning som folket visste att de som underordnade, fattiga och ogifta

kvinnor inte hade haft makten att avstyra. Detta beskrevs i sägner om bar-

namörderskors avrättade rullande huvud som bet sig fast i den huvudskyl-

digas kjol. Sägnerna framställer dock inte husbondeskapet som en central

referensram för att förlossningarna skedde i ensamhet. Det var en kvinno-

affär i ett patriarkalt samhälle som hade lätt för att demonisera kvinnor

som inte hade hållit sig till samhälleliga normer. Kyrkväggar som var be -

stänkta med blodiga tårar över oskyldigt avrättade barnamörderskor berät-

tar eventuellt indirekt om att även andra erfarenheter av barnamördandet

var förhärskande än bara lagstiftningens och rättsutövningens.qwrr
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1245 Kertzer 1993, s. 36–37.

5.6. Okontrollerbara kvinnokroppar – oavsiktliga brott

Födandets kontext konstruerade barnamördandet långt mer än forsk-

ningen antagit och verifierar David Kertzers hypotes att förlossningen

kunde avgöra om kvinnan blev ogift mor eller barnamörderska.qwrt

Barnen råkade som regel födas vid en tidpunkt då annat folk sov eller var

borta i arbete eller kyrkan, enligt de exceptionellt beskrivande fall som

har studerats i detta kapitel. Det eventuella ingripandet skedde bara av en

slump till följd av det kulturbundna hemlighetsmakeriet och den svaga

sociala kontrollen. Var barnet dödfött eller dog genast fick förlossnings-

biträdet ett delaktighetsåtal på halsen om hon var föderskans egen mor.

Så förhöll sig inte husmödrar till tjänstepigor och medverkade utan att

mena det till att det hela utvecklades till barnamordsbrott. De lämnade

den krystande pigan vind för våg och hämtade vittnen till platsen för att

gardera sig mot barnamordslagen. Pigan, som under tiden hann föda bar-

net, blev en barnamörderska under omständigheter då barnet hade gått

att rädda. 

Att det gick så berodde på att kvinnorna som blev barnamörderskor

inte hade den förkunskap om graviditeter och förlossningar som de hade

behövt ha för att be om hjälp i tid. De flesta födde sitt första barn och

hade inte som ogift kvinna haft tillträde till förlossningar. Kvinnorna

överraskades därför av krystningen, oavsett om de hade varit säkra på

graviditeten eller inte, och red ut stormen i kroppen utan tanken på följ-

derna. En del blandade ihop krystningen med att tömma tarmen, andra

födde barnet till och med mitt för ögonen på ett förvånat husfolk som

inte ingrep. Graviditeten var förmodligen ofta förnekad till det bittra slu-

tet eller så var kvinnan helt omedveten om att hon väntade barn. Därför

blev också erfarna husmödrar som försökte hjälpa den födande kvinnan

förda bakom ljuset. Kontrollförsummelser av detta slag förekommer

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning

– 371 –



1246 Putkonen, Weizmann–Henelius, Collander, Santtila & Aronen 2007, s. 16, 19.  
1247 Se hänvisningarna i kapitel 1.3.1.

också i moderna barnamordsbrott. I 59 procent av 50 moderna finska

barnamordsbrott begångna 1980–2000 befann sig andra personer i när-

heten av barnamörderskan vid förlossningen som skedde bakom en lyckt

dörr, ofta på toaletten. I 8 av 32 moderna fall som studerat på djupet läm-

nades barnet att dö utan vård medan andra personer befann sig helt

nära.qwry

De vanligaste barnamordsbrotten enligt de exceptionellt beskrivande

fallen var inte medvetna mord. Barnen dog inte heller för att kvinnorna

ville undslippa ett liv i skam och vanära som ogift mor. Bakom fenome-

net låg flera brottsunderbyggande faktorer: förnekade eller okända gra-

viditeter, oerfarenhet av förlossningar, bristfällig social kontroll till följd

av folklig kroppsskam som särskilt gällde kvinnokroppar i reproduktiva

skeenden. Mest utsatta för de brottsunderbyggande faktorerna var fatti-

ga ogifta tjänstepigor, den grupp barnamörderskor som var lättast att

ange i efterhand och som därför dominerar den registrerade barna-

mordsbrottsligheten under hela 1700-talet. Födandets barnamords-

underbyggande kontext kan förklara att barnamördandet förblev vanligt

i västra och södra Finland, trots att de oäkta barnen under 1700-talets

lopp ökade snabbt just i dessa områden. Att födslokulturen inte mötte

upp till de krav som ställdes i barnamordslagen förklarar eventuellt också

att brottet var något vanligare i Finland än i Sverige över hela seklet.qwru

Barnamörderskornas förlossningar var ofta kollektivt erfarna skeen-

den. Barnamordslagen styrde ändå födslokontexten mot det indicium av

uppsåtlig ensamhet som lagen krävde att skulle bevisas. Förlossningen

blev mål för manipulation av både domaren och vittnena. Mani pula -

tionen garanterade barnamörderskans straffsäkerhet och att barna -

mords lagen inte blev undergrävd av de vanligt förekommande kontroll-

försummelserna. Till detta bidrog också barnamörderskorna. De skil-
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drade hur de instinktivt hade sökt ensamhet under krystningsskedet, den

del av det betydligt längre förlossningsarbetet som inte kan döljas för

andra av kvinnan. I avsaknad av understödande vittnesmål om att

kvinnan hade haft ett längre förlossningsförlopp än bara själva kryst-

ningen utgick domstolarna ifrån att barnamörderskor kunde föda barn så

lätt, snabbt och tyst att de inte blev upptäckta. Den arketypiska barna-

mörderskekroppen var dock en konstruktion av att födande kvinnokrop-

par var omöjliga att kontrollera. Den konstruktionen innebar att för-

summelserna att ingripa i varierande långa och svåra förlossningar sällan

blev straffade, medan barnamörderskorna straffades förhållandevis hårt.

Sanningen blev fördold för domaren och hoten om straff för försummad

social kontroll verkningslösa. 

lagstridig födslokultur och en ensam förlossning
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1248 NB Skillingtryck 1764: Murhellinen Ero-Wirsi.Turku, v. 7: [Nu öppnades mina ögon,
och insikten jag fick, om det stora onda jag gjorde, som nu allmänt blev känt, om min
hårda natur, då jag medvetet, lämnade mitt barn att dö (min översättning)]. 

1249 Kongl. May:ts påbud angående barnamord. Stockholm 15.11.1684. Schmedeman 1706,
876–879.

6. Agrar ambivalens och döljandet av barnet

Nyt silmän äsken awais, 
Ett�taisin nähdä sen, 

Mun suuret tekon pahat, 
Jott�nyt on edesän, 
Nyt julki edes tullet,
Toi kowa luondoni,

Ett julki käten laskin,
Ja sikiän kuoletin.

Skillingtryck över Helena Jacobsdotter i Pemar 1778qwri

6.1. Att dölja barnet – definitiv gränsöverskridning

Barnamörderskorna gömde genast efter förlossningen undan det nyföd-

da barnet och verkar inte ha haft förmågan att förutse följderna av sitt

riskbeteende. Enligt skillingtrycket som inleder detta kapitel förstod bar-

namörderskan detta först efteråt. Sedan barnamordsplakatet från 1684

var kvinnan en barnamörderska om barnet hon fött inte ”straxt av henne

framskaffas, utan av vägen på ett eller annat maner bragt är”. Detta

uppenbarligen för att hindra att barnet manipulerades så att det inte gick

att utreda om det varit fullgånget eller ett missfall.qwro I den rättsliga lit-

teraturen ansåg man det vara ett bevis på ett mord att modern hade gömt

barnet, dock under förutsättning att barnet hade haft liv då det föd -
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1250 Nehrman 1747 § 5, s. 543: ”foster, partum vitale, d. non monstrum, fast det ei är priva-
ti arbitry at dräpa et sådant, ty det tillkommer öfwerheten”. Jfr Calonius 1808–1812, s.
42.

1251 Kiernander 1776, § 82: 11, s. 185. 
1252 Bergenlöv 2004, s. 315. Liknande resonemang hos Huumarkangas 1995, s. 33. Johans -

son anför ett exempel där åklagaren resonerade i dylika termer under 1800-talet.
Johans son 2006, s. 199.

1253 ”Skulle åter den eller de, för fattigdom eller andra omständigheter, icke uti allt kunna
eller vilja denna skyldighet fullgöra, stånde då kvinnan fritt att söka den utväg, som
bidrager till ändamålet att framföda och bevara det oskyldiga fostret, utan att henne må till-
läggas, att hava velat dölja sitt tillstånd, i händelse hastig barnsbörd henne skulle
påkomma […]”(min kursiv). Barnamordscirkuläret Angående ytterligare utvägar till före-
kommande av barnamord 17.10.1778, punkt 6. Modée 1783, s. 736–737. Hur många
nyförlösta lägrade kvinnor som genast bar fram sitt levande barn efter en förlossning
utan vittnen är höljt i dunkel. De registrerades som ogifta mödrar i församlingens folk-
bokföring och straffades endast för lägersmålet. Sedlighetsbrotten innehåller dock säl-
lan uppgifter om födslokontexten som kunde belägga att förlossningar utan vittnen var
vanliga bland ogifta mödrar. Förlossningarna berörs närmast i svensk sedlighetsbrotts-
forskning. Se Lindstedt Cronberg 1997, s. 92–95.

des.qwtp Liknande tankegångar företrädde även rättsmedicinare. En
kvinna var en barnamörderska om hon gömde undan barnet så ”blott
och naket lagt under bar himmel, at det af köld, smuts och orenlighet för-
gångit”.qwtq

Barnamordsplakatet från 1684 och det påföljande barnamordsstad-
gandet i 1734 års lag har föranlett tolkningen att ett offentliggörande av
det oäkta barnet kunde rädda den ogifta modern från straff.qwtw Så var
inte fallet i praktiken. Barnamordslagen inskärpte nämligen att modern
till ett dött oäkta barn som fötts i ensamhet var en barnamörderska, oav-
sett att hon bar fram liket eller gömde undan det. Föderskan kunde und-
vika åtal bara om barnet överlevde en ensam förlossning, en omständig-
het som dock uttrycktes klart först i barnamordscirkuläret från 1778.qwte
Barnamordslagen sporrade däremot barnamörderskan till att ange sig
själv. Bar hon självmant fram det döda barnet skulle straffet lindras. Var
barnet bevisligen ofullgånget eller om kvinnan hade fött fullgånget oäkta
barn under en bevisbar nödfödsel, skulle hon straffas som lindrigast med
böter för bara lägersmålet (§ 2), som hårdast med risstraff, arbete eller
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1254 Jfr kap. 2, se närmare kap. 7.
1255 Vallone & Hoffman 2003, s. 226.
1256 Nr 46, 56, 58, 79, 112, 119.  
1257 T.ex. nr 11, 32, 46, 47, 58, 84, 87, 120, 122, 128, 135, 141, 154, 238.
1258 T.ex. nr 12, 21, 27, 32, 54, 81, 91, 102, 134, 135. Se vidare register över barnamordsbrott

i Finland 1702–1807. Jfr Nielsen 1982, s. 40–42; Nielsen 1980, s. 3: 25–27; Beattie
1986, s. 117; Ulbricht 1988, s. 112; Kaspersson 2000, s. 170–171; Gowing 1997, s.
102–103.

fängelse (§ 1 mom. 2). Eftersom det som nämnt i praktiken ofta var så

gott som omöjligt att bevisa en dödfödsel, betydde ett fullgånget barn

trots detta dödsstraff eller ris och tukthus, medan ett ofullgånget dött

barn innebar böter eller fängelse på vatten och bröd för döljandet.qwtr

Kvinnan löpte helt enkelt en stor risk att drabbas av barnamordsla-

gen om hon erkände att hon hade fött ett dött barn och frambar liket.

Straffet var dessutom helt oförutsägbart. Barnamörderskorna tog aldrig

den risken. De gömde undan barnet eller liket i stället. Bakom detta låg

att barnamordsbrotten i 1700-talets Finland mera sällan var medvetna

val. Det bara blev så, efter en mer eller mindre oväntad förlossning.

Fenomenet förekommer även i modern tid och anses leda till avsaknad av

några som helst känslor för barnet.qwtt

Tre kategorier kan skönjas i hur barnet gömdes undan. Undan -

gömmandet var för de flesta barnamörderskorna helt planlöst och irratio-

nellt. Om barnets far, kvinnans föräldrar, syster eller bror var delaktig

gömdes däremot liket noggrant och de gånger sådana lik uppdagades var

det av ren slump.qwty De mörderskor som agerat uppsåtligt flyttade i sin

tur liket flera gånger för att undvika upptäckt.qwtu De vanligaste barna-

mörderskorna, de fattiga ogifta tjänstepigorna, gömde slarvigt undan liket

helt nära det ställe där barnet fötts och hoppades att ingen skulle finna

det.qwti Eventuellt följde de också sedvanan att dölja döda barn med tve-

tydig grad av fullgångenhet och liv. I kapitel två framgick det att de flesta

barnen som föll offer för barnamordsbrott verkar ha fötts mer eller min-

dre livlösa (skendöda) och kan ha tagits för dödfödda av kvinnan.
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1259 Här har de barnamordsfall undersökts där förlossningsplatsen och lönnläggningsplat-
sen kunnat jämföras. Av dessa 80 fall gömdes fostret inne av 52 och ute av 28. Jfr dan-
ska förhållanden. Nielsen 1980, s. 3:26.

1260 T.ex. nr 16, 58, 79, 92, 98,108.
1261 19 barnamörderskor flyttade fostret flera gånger, men lade det genast efter födseln på

en plats som antyder att de tänkte hämta fram barnet som dog innan dess.
1262 Nr 23, 98, 141. Nielsen 1982, s. 40; Nielsen 1980, s. 3: 26.
1263 Jfr Nielsen 1982, s. 44; Ulbricht 1990, s. 162.

Kvinnan begick då en brottslig gärning för att barnet var av oäkta börd. 

Liket gömdes oftare inne i något boningshus, på ett loft eller i fähu-

set, än ute i skog och mark.qwtoDet var inte heller ovanligt att de barn som

föddes ute i skog och mark hämtades in och gömdes på ett skyddat ställe,

ofta i kvinnans pigkista eller i en bod, som bara hon hade nyckeln till.qwyp

Om detta skedde för att dölja ett uppsåtligt mord eller för att kvinnan pla-

nerade att uppdaga barnet vid lämplig tidpunkt kan inte utredas.

Domstolen undersökte inte detta.qwyq Eftersom de finska barnamörder-

skorna inte födde barnet i sin egen säng, gömdes inte heller liket där.

Dansk forskning har däremot visat att mer än hälften av de danska bar-

namörderskorna gjorde så. Det vanligaste gömstället i Finland var pigkis-

tan, ett sällsynt gömställe för danska barnamörderskor.qwyw Skill naderna i

de finska och danska barnamörderskornas gömställe återspeglar eventu-

ellt hur litet det privata utrymmet var i finska trångbodda pörten, där

tjänstefolket brukade sova på bänkar som bäddades upp för natten. En -

dast den egna kistan var privat och den låg ofta ute i någon bod. 

Döljandet av liket antyder att barnamörderskorna kan ha agerat i

försvar mot särskilt tre omständigheter: barnlivets tvetydighet, kontroll-

försummelserna och paniken över att bli åtalad för ett barnamords-

brott.qwye Barnamordslagen var ändå inte så avgörande som t.ex. inhyses-

pigan och ogifta modern Hedvig Johansdotter i Rengo antydde 1782:

”Tillgången af denne nödfödselen, hade jag jämväl bordt genast uptäcka, men
såsom enfaldig och ägande en svag tancke krafts uttolckning, kunde jag icke

agrar ambivalens och döljandet av barnet
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1264 Nr 134. Hedvig Johansdotters nådeansökan. JR:s utslagshandlingar10.12.1782, nr 130.
Jfr andra liknande nödfödslar på väg efter hjälp nr 206. 

1265 T.ex. nr 4, 9, 13, 35, 121, 142. Problemen med den nya lagen se kapitel 7.5 och paniken
för barnamordsbrottens ökning kap. 7.6.

1266 Ouppdagade barnamordsbrott nr 32, 84, 89 och 175 (två dolda brott). Se närmare fal-
len i bilagd tabell 10: Ogifta mödrar som blev barnamörderskor 1702–1807.
Outredbara barnamordsbrott nr 119, 141, 251, möjligen även nr 116.

utforska och begripa at min båtnad, och fördel berodde uti […] at uppenba-
ra för loppet uti denna nödfödelsen, innan jag dertill blifvit till hållen. […]
jag hade ärligen hört kungiöras å Kyrkostolarne, at den kona som i enslighet
föder sitt foster, skall, oachtadt hon förebär, det fostret vid födslen varit lef-
vande eller dödt, mista lif sitt […] Så trodde jag mig dylikt straff vederfaras,
hvilket för orsakade uti mig den innerligaste fruktan, och bäfvan. ”qwyr

Lagen lästes inte längre efter 1736 upp i kyrkorna i samma utsträckning

som tidigare, eftersom den nya barnamordslagen från 1734 innehöll för

mycket information om strafflindringsgrunderna. Domare ställde dess-

utom sällan frågor om barnamörderskan kände till barnamordsplakatet,

vilket varit fallet tidigare. Efter seklets mitt ställdes den frågan närmast

för att skilja ut suicidala barnamörderskor, som inte fick straffas med

döden, från andra. Barnamordsbrott skedde sällan i en och samma by och

var inte så vanliga brott som de antogs vara enligt den samtida barna-

mordsdebatten.qwyt

Avgörande för hur kvinnan agerade var hur hon bedömde att omgiv-

ningen skulle reagera på nödförlossningen och barnets död. Husbond -

folket hade nämligen makten att tysta ned saken eller till och med att

stoppa utredningen, vilket skedde i endast fem fall som tingsfördes först

långt senare. Detsamma gäller de ostraffbara barnamordsbrotten.qwyy

Regeln var snarare den att barnamörderskor inte brukade få något stöd

av omgivningen. Solidariteten med barnamörderskan skymtar fram bara

i sällsynta fall.

Bondeänkan Lisa Clemetsdotter födde i enslighet ett dödfött oäkta barn i
Jämsä 1744 men många andra pigor hade befunnit sig helt nära intill. Detta
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1267 Nr 23. HO:s utslag 14.4.1744. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 30, f. 242–246. Jfr
nr 102 om tjänstepigan Maria Pettersdotter i Haukipudas. HO:s utslag 14.7.1774.
Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 105, f. 439–443v. Andra fall där understödande
vittnesmål fanns till hands om nödfödseln i ensamhet. Nr 12. HO:s utslag 21.4.1735.
Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 16, f. 54–54v; Nr 112. RP i justitieärenden
2.8.1779, f. 76–91, 227. K. Maj:ts  utslag 18.8.1779, f. 1414v–1416v. Jfr ytterligare: nr
149, 203, 206, 223, 265.

1268 Jfr Lövkrona 1999, s. 162; Amussen 1988, s. 3; Ervasti 1995, s. 70; Telste 1993, s. 219
1269 Min kursiv. Lagkommissionens protokoll 7.11.1699 ur Sjögren II, s. 155–156.

fann domaren märkligt. Han misstänkte att kvinnorna gaddade ihop sig för
att undvika barnamordslagens följder och undersökte delaktigheten närmare.
Änkan Maria Pålsdotter erkände att Lisa Clemetsdotter ”frågat Maria om det
intet kunde döljas, men då hon nekat sig sådant kunna göra, har Lisa
Clemetsdotter bett henne berätta för andra att barnet uti hennes närvaro i
badstugan var dött framfött”. Lisa bönade och bad och fick tillstånd en för-
handling bland de andra pigorna om hur de nu skulle göra för att rädda Lisa.
Av oenighet om saken misslyckades döljandet av ett brott som av omgivning-
en förstods som en olycka, men som enligt lagen var ett uppsåtligt och fullt
bevisat barnamordsbrott.qwyu

Huruvida ett kollektivt döljande av barnets död var en vanligt förekom-

mande form av delaktighet kan inte beläggas utifrån rättsprotokollen.

Det som med säkerhet kan fastslås är att lokalsamhället aldrig kollektivt

försökte dölja de tingsförda barnamordsbrotten.qwyi Det går inte heller att

närmare studera vad det socialt sett betydde för barnamörderskan att

hon hade dolt barnet. Orsakerna till detta ligger i att den saken inte

behövde utredas av domstolen. Det som skulle utredas var uppsåtet att

dräpa, såvida barnkroppen inte genast röjde mordet, dödsvållandet eller

missfallet. Dessutom skulle ”alla tre omständigheterna dolt havandeskap,

enslig förlossning och läggande å lönn […] förstås conjunctim för att

dödsstraff skall kunna utfärdas”.qwyo Det gör det ännu svårare att under-

söka undangömmandet av barnet som ett separat fenomen. 

Rättens inställning ledde snarare till att uppsåtligheten inte med

agrar ambivalens och döljandet av barnet
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1270 T.ex. nr 9, 86, 119, 134, 146, 152, 240, 257, 262. Jfr Bergenlöv 2004, s. 315–327.
1271 T.ex. nr 58, 79, 86, 108, 120, 128, som samtliga fälldes till dödsdom på bristande bevis

om fostrets fullgångenhet eller emot barnamörderskans nekande. Jfr Bergenlöv 2004, s.
317–318, där det motsatta d.v.s. att kvinnan självmant låste upp kistan tolkades som en
förmildrande omständighet.

1272 T.ex. nr 23: 1744, 81: 1766 och nr 215: 1798, där barnamörderskornas straff lindrades.
Jfr Bergenlöv 2004, s. 318–320.

1273 Nr 13. HO:s utslag 30.6.1735. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 16, f. 60–60v. Jfr
nr 58.

säkerhet kunde bevisas utifrån undangömmandet av liket. Rättens tolk-

ning var därför svävande. Barnamörderskor som höll det döda barnet i

sängen eller slarvigt gömde undan det på första bästa ställe ansågs vara

uppsåtliga mörderskor. Andra som gömde barnet med stor omsorg eller

kastade bort liket i åar, skogar, gropar och dynghögar kunde bli sedda

som mindre uppsåtliga barnamörderskor.qwup Det säkraste beviset var om

liket hade placerats bakom lås och bom, särskilt om bara barnamörder-

skan hade tillträde dit.qwuq På motsvarande sätt tolkades olåsta kistor som

indicier på att barnamörderskan inte hade haft uppsåt att dölja ett mord,

under förutsättning att barnliket var oskadat och dess fullgångenhets-

grad tvetydig.qwuw

Åbo hovrätt ansåg 1735 det vara ”fulleligen bevisat” att Maria Eriksdotter från
Sahalax var en uppsåtlig mörderska för att hon ”sedan hon burit barnet efter
födslen om natten i badstugun, och påföljande morgon uti ett visthus vartill
hon själv haft Nyckeln, samt invecklat det uti sin af ull och lin tillverkade och
förslitna kjortel, lagt det derstädes uti en lår å lönn”. Det spelade ingen roll att
Maria ihärdigt nekade till mord. Hon var ändå i lagens ögon en mördare.qwue

I det rättsliga sammanhanget existerade inte tanken att ett gömt barnlik

iscensatte betydligt större sociala problem än bara moderns avsikter att

mörda. Det slarviga döljandet av liket, ett faktum i de flesta barnamords -

brotten, återspeglade ett existerande gap mellan barnamordslag och ag -

rar kultur, kontrollideal och ineffektiv kontrollkultur. Eventuellt behöv-
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1274 Enligt Forsius rörde sig den perinatala dödligheten (inom en vecka efter födseln) kring
ca 2,5 procent av alla levandefödda i slutet av 1800-talet. Forsius 2003c, s. 1. På sökor-
det *oä som står för oäkta barn noterades endast två sådana dödsfall under 1700-talet i
genealogiska sällskapets databas HisKi som innehåller uppgifter från församlingarnas
dödsböcker i Finland. Pigan Lena Mattsdotters oäkta son Johan Gustaf dog en dag
gammal i Harju församling 1790 och Gustav Reuters oäkta dotter Anna Elisabeth tre
dagar gammal i Lovisa församling år 1752. Ett dagsgammalt odöpt och oäkta flickebarn
noterades som ”mördat av sin mor” i Ahvensalmi dödsbok 12.7.1811. Databasen är för-
visso allt annat än heltäckande. Den ger ändå en fingervisning om att sådana dödsfall
verkar ha varit vanligare på barn födda inom äktenskapet. Några församlingars regist -
reringar i HisKi databasen på sökordet *< 1 som står för dödsfall bland barn under ett
år får tjäna som exempel: Ackas församlings dödsbok uppger att 26 av 735 inom äkten-
skapet födda barn som dog en dag gamla mellan 1701–1800, mot 9 av 450 enligt Urjala
församlings dödsbok 1730–1800 och 15 av 1 680 i Asikkala församling mellan
1700–1800. Under samma perioder dog inte ett enda oäkta barn inom en dag sedan sin
födelse i dessa församlingar. De flesta oäkta barnen var vanligen flera månader gamla
när de dog. Kring 1750 utgjorde spädbarnsdödligheten (barn < 1 år gamla) ca 25 pro-
cent. Forsius 2004, s. 9.

1275 Berördes i kap. 2.
1276 Ervasti 1994, s. 51. Telste 1993, s. 201–206, 217–219. Ulbricht 1988, s. 120–121.

de inte barnet heller gömmas särskilt väl för att undvika upptäckt. Det

var inte ovanligt att offren för barnamordsbrott var ganska illa medfarna

av förruttnelse när de slutligen hittades, vilket berörs framöver. Döljan -

det kan i själva verket ha varit vanligare än de uppdagade barnamords-

brotten ger vid handen. Möjligtvis förklarar detta varför dödsfall bland

dagsgamla barn förekommer närmast bland äkta barn i 1700-talets kyrk-

böcker.qwur Att oäkta barn sällan dog en dygn gamla är märkligt. Just

oäkta barn antogs kunna födas alltför tidigt eller med så klent liv att de

inte överlevde eftersom de ogifta mödrarna antogs vanvårdade sig under

graviditeten i försök att få missfall.qwut

Oavsett frågetecknen har både nordiska och tyska forskare under-

strukit att tröskeln för angiveri av barnamörderskor var låg och straffsä-

kerheten hög. Att så var fallet har knutits till ryktesspridningen om bar-

namörderskan under hela brottsförloppet och att bröstmjölkningen

användes flitigt för att avslöja barnamörderskor. Det anses därför allmänt

ha varit så gott som omöjligt att dölja brottet i äldre tider.qwuy Samtidigt

agrar ambivalens och döljandet av barnet
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hävdar forskare att moderna barnamordsbrott är de lättaste brotten att

dölja av alla brott mot liv, dock under förutsättningen att liket göms väl.

Barnet är oväntat och själva graviditeten ofta fördold för omgivningen,

omständigheter som möjliggör att brottet förblir ouppdagat.qwuu

Samma osäkerhet om kvinnan var gravid och födde barn gällde också

i förmoderna barnamordsbrott. Människorna i barnamörderskans om -

givning blev därför ofta på ett eller annat sätt medskyldiga till brottet.

Barnamörderskorna begrep i sin tur inte att förutse sitt eget riskbe-

teende. Eftersom barnamörderskor alltid hotades med dödsstraff kan det

ha blivit svårt för omgivningen att ange kvinnorna som endast delvis var

skyldiga till barnets död. Särskilt de vållade barnamordsbrotten, som

dominerade barnamördandet i 1700-talets Finland, kan ha varit svåra att

föra vidare till socknens myndighetspersoner. Gömmandet av barnet, det

sista indiciebeviset på barnamördandet, skall framöver studeras just i

relation till kontrollförsummelsernas betydelse för angiveriet av barna-

mörderskor. Detta i relation till att synen på agrara oäkta nyfödda barns

betydelse som samhällsindivider och brottsoffer kan ha spelat en roll i

det dramat. Avsikten är att dra slutsatser om hur lokalsamhället förhöll

sig till barnamordsbrotten i en brottsunderbyggande kultur.

6.2. Låg tröskel för åtal i teorin

Tröskeln att ange en misstänkt barnamörderska skulle vara låg. Barna -

mordslagen förväntade sig ett angiveri enbart på grundval av ryktes-

spridningen om ett döljande, innan ett lik ens fanns tillhands. Redan en

kvinnas hastiga avsmalnande togs för ett barnamordsbrott om hon inte

kunde bevisa att hon en tid blivit tjock av någon sjukdom. Förut sätt ning -
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1278 Nehrman 1759, VI: § 48, s. 91–92; Blomstedt 1964, s. 469.
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Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 116, f. 107, 108–111, 146–146v. MB LX: Om
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av hämnd.

1281 Lagkommissionens protokoll 7.11.1699. Sjögren II 1920, s. 155–156.

en var att kvinnan blivit föremål för ett allmänt så kallat ”uppenbart”

rykte som hela lokalsamhället tog för sant.qwui Bakom kravet på ett all-

mänt rykte låg att det förmoderna byasamhället var en grogrund även för

orättmätig ryktesspridning. 

Att sprida rykte om ett grovt barnamordsbrott var ett av de effekti-

vaste sätten att misstänkliggöra en kvinnas heder och ära. Det förekom

att trätande äkta män anklagade sina hustrur för barnamord eller häxeri,

medan hustrurna anklagade makarna för motsvarande manliga vanhed -

rande brott, hor eller tidelag.qwuo Även lokala sedlighetsväktare kunde

sprida lösa rykten om barnamördande, som tvingade länsman att låta

undersöka ryktets trovärdighet. Saknades ett barnlik, eller om ryktes-

spridarna visade sig ha ett horn i sidan till den misstänkta, slutade det

vanligen med att angivarna straffades för en ogrundad s.k. ”ohemul angi-

velse”, ett brott som i praktiken straffades med böter och offentlig ursäkt,

kallad för avbön, om angivelsen gällde ett barnamordsbrott.qwip

Ogrundade åtal för barnamordsbrott var förmodligen av denna anled-

ning mera sällsynta för vem vågade ta risken att själv bli straffad för en

ogrundad angivelse? Så resonerade även lagkommissionen 1699 och lät

därför bli att införa straff för försummelse att ange barnamörderskor i

1734 års barnamordslag.qwiq Underlåtenhet var dock straffbart enligt del -

aktig hetslagens tredje och fjärde paragraf: 

§ 3. Nu har han hwarken rådt, eller hielpt til geirningen; men wetat förut, at

agrar ambivalens och döljandet av barnet
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then war å färde, och thet ei uppenbaradt; eller ock, sedan gierningen är giord,
fått therom kunskap, och hulpit den dölja; plichte efter omständigheterna,
med penningar, eller som förr är sagt. 
§ 4. Hwar som witterliga hyser och döljer någon grof missgierningsman; böte
förtio daler, eller mera, som saken är til.qwiw

I rättslitteraturen varnades domare för att sätta alltför stor tilltro till lös

ryktesspridning. Även helt oskyldiga kvinnor kunde bli stämplade av

ovänner som ville hämnas. Det gällde också att komma åt barnamörder-

skan i hennes sociala miljö för man antog att hennes omgivning försök-

te skydda henne från upptäckt. Enligt Nehrman var detta särskilt svårt i

grova brottmål, eftersom vittnena då brukade vara särskilt tröga att be -

känna vad de visste om brottet. En förnuftig domare skulle utforska om

trögheten berodde på ”arghet eller fruktan och räddhåga, eller av medli-

dande och vänskap för den anklagade”.qwie

Det allmänna ryktet kunde ändå leda in domaren på rätt spår, efter-

som det var fullt möjligt att människor inte vågade föra fram det de vis-

ste till utredarna, utan bara skvallrade sinsemellan. Ett viktigt steg i ut -

red ningen var därför att noga följa upp ryktets förlopp och granska dess

trovärdighet. Uppgiften föll på formellt tillsatta besiktningsmän med

till räcklig makt och myndighet, kunskap och skicklighet att förhöra folk

och att noga kunna redogöra resultatet för länsman eller domare. För att

kunna utesluta att ryktet inte bara var strunt prat eller en hämnd gick de

från gård till gård och undersökte vem som hade startat ryktet och hur

det hade spridits vidare.qwir

Liket löste de flesta problemen angivarna stod inför. Om liket genast

hittades kunde de utan betänkligheter vända sig till överheten med det

och framföra sina misstankar om vem som var barnamörderska. Enligt

Nehrman innebar liket att domaren inte behövde sätta tilltro till rykten
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som ”samvetslösa och lättrogna” människor så lätt spred.qwit Liket var

”en befunnen wisshet” att ett brott hade begåtts och inte bara var upp-

diktat.qwiy Ett erkännande tjänade samma syfte. Brottslingar brukade

dock neka i grova brottmål, frånsett barnamörderskor. Rättslärda var

medvetna om att barnamörderskor vanligen bekände de fyra lagstadgade

indicierna på brottet. Problemet var att de vanligen nekade till själva

mordet på sitt nyfödda levande barn och påstod att barnet hade varit

dödfött.qwiu För att utreda om barnet hade mördats måste några trovär-

diga hustrur, helst den edsvurna barnmorskan om hon fanns tillhands,

besikta barnamörderskan. Tanken var att detta skulle dra fram sanning-

en om mordet i dagsljuset.qwii En bekännelse inför andra kvinnor var i

princip inte lika trovärdig som den brottslingen gav inför rätta, men gavs

i barnamordsbrotten ett nära nog fullgott bevisvärde om liket hittades på

basis av den bekännelsen.qwio

Saknades barnliket måste domstolen stödja sig på ersättningsbevis

såsom mjölk i brösten och blod på underkjolen. Dessa var dock bara

mind re bindande bevis och behövde därför tas fram av särskilt trovärdi-

ga kvinnor för att överhuvudtaget ha något värde.qwop Svårast var att leda

brottet i bevis om åtalet måste grunda sig på osäkra tecken om en barna-

födsel. Om liket var och blev försvunnet var det dessutom nästan omöj-

ligt att bevisa att ett fullgånget barn hade mördats.qwoq Hittades ett miss-

fall utan att något rykte ens hade gått om någon barnamörderska, läm-

agrar ambivalens och döljandet av barnet
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nades fallet vanligen därhän.qwow Detsamma förekom i södra Sverige un -

der sent 1700-tal och anses vara ett möjligt tecken på en humanare rätts-

syn.qwoe Orsaken var dock en annan i Finland. Ett dödfunnet ofullgånget

foster kunde nämligen också vara en gift kvinnas. För att undvika att

utsätta hederliga hustrur för pinsamma undersökningar läts saken vara

tills en potentiell barnamörderska kunde utpekas. Fullgångna döda barns

mödrar försökte man däremot alltid finna, i sällsynta fall med kollektivt

mjölkande av traktens alla ogifta kvinnor.qwor

När två döda spädbarn hittades, ett i Padasjoki 12.5.1770 och ett annat två
dagar senare i Kuhmois, behandlades fallen av en och samma tingsrätt. Det
förra barnet visade sig vara ofullgånget, varefter Åbo hovrätt fastslog att saken
fick lämnas därhän därför att ”troligt [är] att någon kvinna fått missfall som
efter varande plägsed i Kuhmois församling, antingen av blygsel eller andra
orsaker burit sitt foster i hemlighet till kyrkogården.” Det senare var full-
gånget och ledde till en kollektiv mjölkning av samtliga ogifta pigor i
Kuhmois för att man skulle finna barnamörderskan. Den enda kvinnan med
mjölk i brösten var pigan Maria Adamsdotter på Kassniemi gård. Hon avled
några dagar efter mjölkningen, och saken mot henne förföll. Husbond folket
hann låta begrava henne innan åtalet väcktes, varvid inte heller möjligheten
att post mortem straffa henne för barnamordsbrottet till att begravas avsides
på kyrkogården kunde tillämpas.qwot

Barnlik som inte kunde besiktas för att de var så förruttnade ledde till

åtal endast om ett vidlyftigt och kollektivt angiveri utmålade en viss

kvinna som skyldig.qwoyUnder 1800-talet slutade sådana fall regelmässigt

i en rättegång. Kvinnorna frikändes ändå som regel i brist på bevis på att

barnet hade varit fullgånget. Detsamma gällde rättsfallen med upphit-
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tade döda foster som inte med säkerhet kunde knytas till den utpekade

kvinnan.qwou Barnamörderskor angavs av allt att döma på lösare grunder

under 1800-talet än tidigare, vilket tyder på att normerna för formell och

informell kontroll hade förenhetligats. Fram till dess fanns det ett

avstånd mellan den av lagstiftarna tänkta låga och den faktiska höga trös-

keln för angiveri av barnamörderskor i 1700-talets Finland.

6.3. Jakten efter barnlik

Forskare som har studerat heder, dygd och ära anser att en individ genom

skamligt beteende kunde dra skam över hela lokalsamhället. Därför låg

det i allas intresse att utpeka personen i fråga för att skydda omgivning-

en och återupprätta det som kollektivt uppfattades som en samhällshe-

der.qwoi Problemet var att heder och dess avarter var svåra att definiera

som personliga attribut. Varje individ tillskrevs olika grader av heder och

de kunde laddas med olika innehåll. Tolkningsföreträdet till vad som

konstituerade heder låg hos omgivningen och samtidigt hos individen

själv. Hon tillskrev sig heder och ära utifrån hur hon ansåg sig ha anam-

mat och upprätthöll de kollektivt omfattade värderingarna. Hedern var

på så sätt samtidigt privat och gemensam. 

Denna flytande och därför för moderna forskare svårdefinierade

hedersuppfattning har av Erling Sandmo förklarats i relation till kön,

stånd och status. En exempelvis ärlig individ talade i det förmoderna

samhället enligt sin omgivning sanning, inte bara för det som han sade

utan framförallt för att han representerade en status som tillskrevs högre

trovärdighet.qwoo Personens position påverkade hur omgivningen tolkade

vittnesbörden i fråga. Att bli ansedd som en person utan heder och ära

agrar ambivalens och döljandet av barnet
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var till fara för varje individ. Ärans förlust var ett rättsligt tillstånd som

allvarligt skadade individens möjligheter att verka i samhället. Hederns

förlust hade sociala följder. Att dömas ärelös innebar att individen däref-

ter inte fick vittna, vara fadder, värja sig eller föra talan på tinget. Faran

för hederns förlust antogs i sin tur av lagstiftarna få så allvarliga följder

för en individ att det drev ogifta kvinnor till barnamördande och andra

till våld, mord och dråp. Hederns eller ärans förlust var ändå inte statisk

när man väl tillskrivits epitetet. De kunde återupprättas. Efter avtjänat

straff kunde till och med barnamörderskor som utstått 30 par ris och flera

års tukthusarbete då rätten fann det befogat bli vittnesgilla i grova brott-

mål.qepp

Den problematiska hedersuppfattningen kan vara en delförklaring

till att angiveriet låg på gränsen mellan kontroll och passivitet. Man ville

inte riskera sin egen heder genom felaktiga anklagelser. Egenintresset

avgjorde därför utfallet lika mycket som det hade styrt kontrollens effek-

tivitet under själva brottsförloppet.qepq Mången brottsundersökning blev

i brist på personligt engagemang förhalad trots ryktesspridning om ett

eventuellt barnamordsbrott. Angiveriet förutsatte i de flesta fallen ett lik,

vilket inte så sällan var rätt illa medfaret av röta när det slutligen hittades.

Det försinkade angiveriet berodde också på t.ex. ett långt avstånd till

häradsdomaren, svårigheter med att ställa till ett urtima ting eller att ett

lagstadgat ting inom en snar framtid ändå skulle bli hållet.qepw

Angiveriet uppvisar dock variationer. Sannolikheten för en angivelse

verkar ha stått i proportion till den sociala kontrollens rigorositet i lokal-

samhället överlag. Medan misstankar och rykten inte var tillräckliga skäl

för att inleda en undersökning i det socialt skiktade Tavastland, var det
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nog för en mera homogen skärgårdssocken i Åboland. Några få blodspår

ledde då till en mjölkning av barnamörderskan som genast erkände brot-

tet.qepe Den inledande undersökningens natur styrdes också av hur brot-

tet uppfattades i omgivningens ögon. Ett barnamordsbrott som miss-

tänktes vara sanktionerat i hushållet fick både trovärdiga husbönder och

hustrur att besöka barnamörderskan i samlad trupp. Denna könsintegre-

rade utredning var till sin karaktär mer formell än om några grannhus-

trur mera inofficiellt utredde saken. Utredningen krävde helt enkelt en

stor legitimitet och trovärdighet i dylika fall, eftersom sanktionerade bar-

namordsbrott var svårast att utreda.qepr Det krävdes ytterligare att en

person självmant tog på sig ansvaret att aktivt driva saken ända till ting-

et. Kaplanshustrun Adde som år 1763 reste från torp till torp i Kuhma -

lahti för att sporra folk till angiveri av adelskvinnan Brita Chata rina von

Qvanten är bara ett av många exempel.qept Dessa aktörer var inte sällan

män som agerade som självständiga individer, ibland mot en grupp

kvinnor som tvekade att ange kvinnan i fråga. Den vanligen helt unga

mannen eller utbölingen tog på sig ett informellt detektivarbete som

ingen annan i hushållet förstod att, ville eller vågade utföra.qepy

Gåtan om barnamordsbrottet som olöst plågade hela lokalsamhället

och slutligen uppdagades av en manlig främling är ett tema som före-

kommer även i barnamordssägner med ursprung före 1826 då dödsstraf-

fet i praktiken ersattes med straffarbete. Den märkliga spädbarnsgråten

som alltid hördes när husmodern tände eld i spisen, eller bänken som

agrar ambivalens och döljandet av barnet
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ingen kunde sova på utan att bokstavligen skita på sig av skräck för barn-

spöket, löstes av främlingen som uppdagade att det var husmoderns ogif-

ta syster som hade gömt ett barnlik i spiselmuren eller att gårdens ogifta

dotter hade gömt liket av sitt foster under golvplankorna vid bänken.qepu

Lokala och bekanta aktörer letade efter bevis på barnamordsbrottet

närmast för att rädda sitt eget skinn.

När 14-åriga gossen Mickel Jöransson fann en blodig slarva och ett halmbås
nedsölat med blod i bastun på Haga gård i Vånå 1764 förstod han ”som ung och
oerfaren” inte genast vad han egentligen hade hittat. Det hade förvisso gått
rykte om att ogifta huspigan Catharina Johansdotter kunde vara gravid, men
först en vecka senare när han av en händelse råkade höra två äldre pigor skvall-
ra om Catharinas hastiga avsmalnande blev spåren till tentativa bevis och fick
honom att börja skvallra om vad han funnit. Men detta var inte nog. Blodet
kunde ha tillhört vilken menstruerande kvinna som helst. Pigorna och Mickel
försökte därför förgäves få Catharina att erkänna. Catharina hotade istället
stämma Mickel för förtal och lovade slå ihjäl honom med en yxa om han inte
genast slutade sprida sådana osanningar om henne. Detta gjorde ”Mickel be -
kymrad [över] var han kunde få emot Chatarina något bindande bewis”. Han
höll därför noga ögonen på henne och kom några dagar senare åt att se in i hen-
nes pigkista då hon glömt att låsa den. Därinne låg beviset, Catharinas ned -
sölade linnetyg. Mickel kallade genast in husbondfolket som tog fram linnet
och förde saken till lokala myndighetspersoner efter att de först helt lönlöst
hade konfronterat Catharina. Barnamordsbrottet blev utlyst från traktens alla
predikstolar och en formell mjölkning av Catharina verkställdes. Till slut er -
kände pigan brottet trots att fostret var och förblev försvunnet.qepi

Pigor som undersökte och angav andra pigor och unga ogifta bondedött-

rar gjorde det ofta av avund för att de hade blivit utsatta för barnamör-

derskans överdrivna självsäkerhet.qepo Släktingar gjorde det av hämnd för
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1310 T.ex. nr 119, 149, 215, 268.
1311 T.ex. nr 5, 35, 84, 91, 112, 135, 142, 153, 258, 261.  
1312 Nr 58, 128 och 141.

en gammal oförrätt som hade kränkt dem långt innan barnamordsbrot-

tet var ett faktum.qeqpHusbondfolk gjorde det för att skydda sig mot för-

tal om dåligt skött husföreståndarskap i en kontext där de blivit varnade

av grannar, släkt eller vänner att hålla efter pigan. I vågskålen låg då att

gardera sig själv mot åtal för delaktighet eller försummelser att hindra

brottet.qeqq Detta kan dock beläggas helt säkert endast i enstaka fall, där

hela förundersökningen har dokumenterats i protokollen.qeqw På motsva-

rande sätt kunde angiveriet få märkliga drag om halva byn hade något att

dölja. 

När drängen Johan Johansson från Ridvala by i Sääksmäki angav pigan Anna
Gabrielsdotter för att ha varit gravid efter ett lägersmål och fått missfall i juni
1801, ville Johan framförallt bevisa att han inte kunde vara barnets far. An -
giveriet slog dock fel. Han kunde inte på något sätt bevisa sitt påstående inför
rätta, vilket slutade med att vintertinget fällde honom till böter på 20 daler sil-
vermynt, offentligt avbön av Anna och att betala henne skadestånd på sex
riksdaler för den ogrundade angivelsen. Men Johan fortsatte kämpa för att
rentvå sin egen heder och uppdaga brottet. Det självpåtagna detektivarbetet
ledde till att han slutligen fann ett till synes fullgånget men svårt förruttnat lik
på ett fullt utvecklat nyfött barn. Fallet fick nu karaktären av ett närmast civilt
mål mellan Anna och Johan. Han vände sig till hovrätten med en besvärsskrift
över sitt orättmätiga straff och utpekade Anna som barnamörderskan. Hov -
rätten uppmanade då häradshövdingen att undersöka barnamordsbrottet som
intill dess inte hade gått att utreda. Liket löste tunghäftan på de 21 personer
som kallades att vittna under den nya rättegången. Anna utpekades kollektivt
som en uppsåtlig mörderska. Det visade sig även att ryktesspridningen om
Anna hade varit vida känd under hela hennes graviditet, eftersom hon hade
försökt sig också på fosterfördrivning. Flera bönder som hade ärende till
Tavastehus eller Åbo visade sig ha blivit ombedda  ”att köpa något rödaktigt
pulfwer hwarmed kor kunde fås at kasta” åt Anna. Hon hade också sagt till

agrar ambivalens och döljandet av barnet

– 391 –



1313 Nr 251. KP i Sääksmäki 26.5.1802. Cc 2, f. 737–748. Det röda pulvret var eventuellt
mjöldryga (ecale cornutum) som får en rödaktig färg av sporsäckssvamp (claviceps pur-
purea). Mjöldrygan var ett känt abortivt och blodstämmande medel efter t.ex. en för-
lossning sedan 1500-talet.  

1314 Enäjärvi–Haavio 1953, s. 165–166.
1315 Nenola 1994, s. 15–19.
1316 Nr 34. Urtima ting i Karkku 17.12.1750. JR:s utslagshandlingar 7.8.1751, nr 14/1, f. 36–38.

soldaten Johan Färm att ”nog hade Johan kunnat låta denna sak ligga owid
rörd, [om] den [ock] hade warit hurudan som helst”.qeqe

Ointresset att ange detta brott hade också med byns traditioner att göra.

Ridvala by i Tavastland var nämligen känd för Helka-festtraditionen som

sedan medeltiden småningom skapade ett avstånd mellan folkliga och

lagliga föreställningar om barnamordsbrott. Den alleuropeiska Maria

Mag da lena-traditionens finska variant, legendvisan Mataleena under-

grävde föreställningen om de mördande ogifta mödrarna som förtjänade

dödsstraffet.qeqr Visan var försonande då den speglade mordet mot oäkta

barns utsatthet. Ondskan tonades på så sätt ned och talade för ett barm-

härtighetsmord på ett barn som var dömt till livstids fattigdom på grund

av arvlöshet och stigma. I denna andemening kunde till och med flera

barnamordsbrott bli förlåtna.qeqt

Helkatraditionen kan ha haft relevans inom traditionens influens -

område. Liknande dubbelhet i synen på barnamördandet företrädde

nämligen barnamörderskan Maria Simonsdotter i Mouhijärvi 1750. Hon

slog ifrån sig missgärningen med att påstå att 

”wår Herre ändå, fast saken skulle blifvit förtegad, skulle ha förlåtit hennes
synd, om hon på knä hade bedit honom om förlåtelse […] det hon af andra
hördt säijas, at frälsaren en gång gått med apostelen Petrus tilsamans, och då
de sedt en qwinna mörda sitt barn, skulle Petrus hafva sagt til frälsaren: se
hvad denne giör? Hvartil Frälsaren svarat: du får ännu se en svårare synd, och
enär de derpå blifvit varse, det en qwinna stulit wed ifrån en annans vedrad,
skulle frälsaren hafva sagt: denne giör större synd, än den, som mördade sitt
barn, så vida barnamörderskan kan ångre sin synd, men denna intet.”qeqy
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1317 Nr 34. HO:s protokoll 11.7.1751. JR:s utslagshandlingar 7.8.1751, nr 14/1.
1318 Jfr Pentikäinen 1990, s. 168–177; Huumarkangas 1995, s. 30–31.
1319 T.ex. nr 16, 46, 256, 258.
1320 Olaglig kollektiv bröstmjölkning verkställdes i Padasjoki socken när två döda foster hit-

tades 1770 efter tingsrättens utredning nr 89, 260. Jfr Bergenlöv 2004, s. 257–258, där
kronolänsman fick en reprimand av Göta hovrätt för olagligt mjölkande så sent som
1785.

1321 Keskisarja 2006, s. 152–155.

Den bibliska berättelsen var helt uppdiktad men antogs av Åbo hovrätt

ha en verklighetsgrund. ”Tanckan, at stöld vore et svårare brott än bar-

namord […] äfven hos flere enfaldiga torde vara troligit” ansåg hovrät-

ten. Hovrätten föreslog därför att konsistoriet skulle uppmanas att hand-

leda prästerna att ta upp i sina predikningar och katekesförhör ”huru

onaturlig och grof synd barnamord är, samt huru slike blodsskulder öfer-

draga et land och rike Guds vredes domar”.qequ

Agrart barnamördande var ett stort individuellt och kollektivt pro-

blem, inte minst för de dubbla budskapens skull.qeqi Brottet slog ned som

en bomb i lokalsamhället, med tillfällig förvirring i tingens ordning som

följd. Det skedda fick förmodligen de potentiella angivarna att grubbla

över sin andel. Därför kom skvallret under havandeskapstiden inte

genast att betjäna angiveriet i den utsträckning det hade kunnat göra.

Det var till en början snarare tvärtom. Kontrollförsummelserna gjorde

att ingen upplevde sig gå helt fri från skuld och skapade ambivalens inför

angivelsen av barnamörderskan.qeqo Ambivalensen inför angiveriet kom

även till uttryck i att kollektiv mjölkning sällan tillgreps för att hitta bar-

namörderskan.qewp Också tidelaget efterslogs mindre hårt än man skulle.

Folk teg om tidelaget för att spara livet på kon, kvigan eller stoet som

enligt lagen skulle avlivas. Keskisarja anser att man hellre tog risken att

se ett missfoster födas efter tidelaget, framom ett liv i ännu större fattig-

dom.qewq

Det kan rentav ha förekommit ett passivt motstånd mot barna-

mordsutredningar, vilket kan förklara varför tingsrätterna så ofta måste

agrar ambivalens och döljandet av barnet
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1322 Se bilagd tabell 5: Rättens uppfattning om dödsorsaken 1702–1807.
1323 Tingsförda först flera år efter brottet: nr 32, 84, 89, 175. Om åtal på ersättningsbevis se

kap. 6.4.
1324 ”Det är bättre med ett gråtande barn i huset, än ett som blev fört till svinen”. SKS säg-

ner: ”Täyskäännös” (övers. Helomvändningen).  Orivesi 1953. F 214, C 998:747b. 
1325 Johansson 2006, s. 165–178.
1326 Jfr Rublack 1999, s. 167. Om barnets betydelse se närmare kap. 6.5.
1327 Bergenlöv 2004, s. 416; Lövkrona 1999, s. 164–165, 169–170, 210. 
1328 Lövkrona 1999, s. 163–165.

försöka värdera dödsorsaken utifrån förruttnade spädbarnslik.qeww Barna -

mordsbrott kunde dessutom i Finland ha bli ouppdagade. Vissa barna-

mordsbrott tingsfördes först flera år efter missgärningen och det var

ovanligt att man inledde rättegångar på bara misstankar om ett barna-

mordsbrott.qewe En sägn från Orivesi om en husmor som svor eder över

sin dotter som blivit ogift mor, men som tystnade när svägerskan anspe-

lade på att hon själv var en lönnbarnamörderska, kan vara en följd av

detta.qewr Förhållandena verkar ha varit desamma i perifera områden i

norra Sverige ännu under 1800-talet.qewt Barnamordslagen förutsatte

således att lokalsamhället skulle ange ett brott som i verkligheten kan ha

gått att dölja, till och med förlåta utan rättslig inblandning.qewy

På denna punkt verkar finska förhållanden ha skiljt sig från åtmins-

tone de sydsvenska. Där anses konsensus ha rått om att barnamordsbrott

var så vedervärdiga att de genast måste vedergällas. Detta återspeglas

även i folkliga svenska visor och sägner som handlar om att barnamords-

brott aldrig gick att dölja och att den skyldiga inte undgick sitt straff.qewu

I verkligheten var man ändå lika tveksam att föra ryktet om barnamör-

derskan till myndighetspersoners öron som i Finland. Vittnen till brotts-

förloppet skvallrade istället sinsemellan om brottets sannolikhet, tills

man kollektivt vågade utpeka barnamörderskan.qewi Detta mönster är,

trots den i forskningen vanligt förekommande tolkningen att barnamör-

derskor genast angavs till myndigheterna, detsamma i 1700-talets

Europa. Först när bevisen var obestridbara angavs barna mörder skor -
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1329 Jackson 1996b, s. 45–46, 60; Schulte 1984, s. 92–96; Ulbricht 1988, s. 120. 
1330 Jfr Lövkrona 1999, s. 157.
1331 Hon kallar det “the cruel act of scapegoating”. Geyer-Cordesh 2002, s. 127. 
1332 Frikända: nr 15, 118, 175, 212, 213, medan två fick domen ställd på framtiden: nr 20

och 121. Jfr samma fenomen i 1800-talets Sydösterbotten: 87 procent av de åtalade
straffades, medan frikännandet var sällsynt (12 procent). Huumarkangas 1995, s. 60,
70–71. Se närmare om straffpraxisen m.m. i kap. 7.4.1–7.4. 3.

1333 Anners 1965, s. 130.  Nehrman 1759, V: § 21, not 1, s. 64.

na.qewo Vittnena framställde då sig själva inför domstol och grannar som

ansvarsfulla samhällsmedlemmar, medan de utmålade barnamörderskan

som en missdådare.qeep Det utmynnade alltid i ett häxjaktlikt angiveri och

dokumenterades i rättsprotokollen. Johanna Geyer-Cordesh har av denna

orsak kallat rättsprocesserna mot barnamörderskorna för ”en grym iscen-

sättning av jakten på en syndabock”, ett fenomen som hade stora likheter

med medeltida spektakelrättegångar. Dramatiseringen syftade till att dis-

ciplinera och avskräcka, inte nödvändigtvis att åstadkomma rättvisa i

rättsfallet.qeeq

Domstolen blev förd bakom ljuset, styrd av sin huvudsakliga uppgift

att bevisa barnamörderskans brottslighet. Med stöd av praxisen att ange

barnamörderskor bara på goda grunder ledde rättsprocesserna i barna-

mordsbrotten sällan till frikännanden. Barnamörderskornas straffsäker-

het blev extremt hög.qeew

6.4. Staten skärper greppet om angiveriet

Angiveriet var ett problem även i andra jurisdiktioner än inom Åbo hov-

rätts. Rättslärda ansåg nämligen skillnaderna vara stora i hur man under-

sökte misstänkta barnamörderskor med bröstmjölkning, särskilt mellan

stad och landsbygd.qeee Åbo hovrätt var märkbart bekymrad över en vari-

erande praxis i liknande fall. Oroväckande var likaså att brottsutredning-

ar lades ned vid tingsrätten om ingen misstänkt kvinna genast gick att

agrar ambivalens och döljandet av barnet
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1334 Åbo hovrätts betänkande från 17.7.1753 har inte hittats. Dess innehåll berörs i K.
Maj:ts  svar till hovrätten. K. Maj:ts utslag 18.1.1754. JR:s registratur 1754 förra delen,
f. 18v–20v.

1335 Lagkommissionens betänkande 26.11.1753. ÄK 16: 16, 1748–1754. Till hovrätterna, och
samtliga landshövdingarna, huru förhållas skall, när barn finnes dött, och obekant är,
vilken det framfött och å lönn lagt. Stockholm 10.1.1754. Jusléen 1787, s. 369–370.

1336 Anners 1965, s. 131.
1337 Lövkrona 1999, s. 169–170; Anners har tolkat det som att ”saken synes egentligen ha

syftat till att myndigheterna skulle få legal grund för mjölkningen som kollektiv kon-
trollmetod”. Anners 1965, s. 130; Bergenlöv 2002, s. 258 och 2004, s. 257. 

utpeka. Hovrätten vände sig slutligen till Kunglig Majestät med anled-

ning av utredningen av ett barnamordsbrott i Åbo stad 1753. Hov rätten

ville få vägledning om lagligheten i kämnärsrättens i Åbo synbarligen

ovanliga tilltag att låta mjölka alla ogifta kvinnor, oavsett stånd och ställ-

ning. Ett rättesnöre krävdes överlag för hur dessa mödrar borde sökas så

att de blev ställda inför rätta.qeer

Åbo hovrätts hemställan utmynnade i ett prejudikat om bröstmjölk-

ningen som gavs alla hovrätter tillkännedom den 10 januari 1754. I syfte

att ”förekomma det olika förfarandet vid slika tillfällen” legaliserades och

reglerades i hela riket omständigheterna kring den gamla sedlighetskon-

trollmetoden att låta mjölka alla ogifta kvinnor. Mjölkningen fick efter

detta ske endast på vanartiga ogifta kvinnor eller beryktade barnamör-

derskor och bara efter att ett spädbarnslik hade hittats och efter att det

utlysts från traktens predikstolar att modern inte kunnat uppspåras.qeet

Forskningen är oenig om de kriminalpolitiska målen bakom detta

s.k. mjölkningsplakat. Anners anser att det torde ha ökat ogifta kvinnors

rättssäkerhet och ser det som ett uttryck för en humanare inställning till

hur potentiella barnamörderskor skulle bli behandlade.qeey Lövkrona har

i sin tur tolkat plakatet som en legalisering av en gammal och välfunge-

rande kontrollmetod, en åsikt som även Anners företräder.qeeu Lag -

stiftaren styrdes dock inte av vare sig rättssäkerheten eller kontrollen av

kvinnorna. De kriminalpolitiska målen var dels att stävja riskerna för

kontrollmetodens kriminogena effekter (ökat barnamördande) i trakter
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1338 Det verkar som om det skett en sammanblandning av de två kungliga breven 10.1.1754
och 10.1.1755 med följden att det bakomliggande kriminalpolitiska syftet fördolts. Jfr
Bergenlöv 2004, s. 257; Anners 1965, s. 130. Detta är inte heller så konstigt.
Dateringarna är röriga. Se t.ex. följande not. I justitierevisionens handlingar och
Modée anges 1755. Modée 1761, s. 3648–3649. I Åbo hovrätts universaler 1754. Jusléen
1784, s. 151–152.

där mjölkandet var för rigoröst, dels att tvinga fram mjölkandet som

kontrollmetod i områden där angiveriet av barnamörderskor var så lamt

att mjölkning sällan verkställdes. Samma kriminalpolitiska mål låg även

bakom det kungliga brevet ”angående sättet till efterspanande i Städer

och på Landet, samt undersökning därvid, då dött foster finnes, men

obekant är, vilken det framfött och å lönn lagt” daterat på dagen ett år

efter offentliggörandet av mjölkningsprejudikatet för alla hovrätter. Det

senare brevet var en följd av de diskussioner som fördes vid lagkommis-

sionen med Åbo hovrätts betänkande och det givna prejudikatet som

underlag.qeei

De nya ställningstagandena visar att brottsbeivrandet ansågs lämna

mycket övrigt att önska i hela riket. Straffet för barnamordsbrott skulle

avskräcka från barnamördande, inte den sociala kontrollen. Genom soci-

al kontroll skulle man främja sedligheten och hindra utomäktenskapliga

förbindelser. Kontrollen skulle också leda till att utomäktenskapliga barn

räddades eller att barnamörderskor blev angivna när den hade fallerat.

Under hot om straff för försummelse ville man sätta fart på detta i fall

där barnamörderskan inte genast blev föremål för ett kollektivt angiveri.

Offren i barnamordsbrott saknade också en naturlig målsägare d.v.s. den

person som i andra brottmål såg till att brott blev fört till tinget. I fokus

för disciplineringen stod även domstolarna, vilket var tidstypiskt för

1750-talet. Kronans tjänare skulle föra till tinget till och med lösa rykten,

trots att ingen var villig att tala ut. Ett allmänt rykte och ”skälig miss-

tanke” räckte för domaren att ställa till ting, vilket tydligen inte verk-

ställdes i praktiken. Åtal skulle väckas även utan några käranden i målet.

Hittades ett barnlik skulle folket genast påminnas om sin skyldighet att

agrar ambivalens och döljandet av barnet
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1339 ”[L] livssaker och andra gröfre missgierningar skola utan uppskof rätten angifvas (kap.
I: § 1 St. B), och at om målsägare thet ej giör, kiäre then å missgierningen som å
Konungens vägnar kära bör (kap 4: § 1 RB)”.  Lagkommissionens koncept och betän-
kande om lysning när dött barn finnes och angående sättet till barnamords upptäck-
ande 26.11.1754. Lagkommissionen 1748–1754. ÄK 16: 16, f. nr saknas. Bifölls i råd-
kammaren 15.1.1755 enligt (märkligt nog) K. Maj:ts utslag 18.1.1754. JR:s registratur
1754 förra delen, f. 18v–20v.

1340 HO:s utslag 9.2.1780. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 116, f. 107, 108–111,
146–146v.

1341 Jfr Lövkrona, som även antyder att angiveriet kunde vara ett problem, men studerar
inte det närmare. Lövkrona 1999, s. 163–165.

”upptäcka och gifva vid handen” vad de visste om de ville undvika straff

för delaktighet.qeeo

Kritiken mot domstolarna var befogad åtminstone när det gällde fin-

ska tingsrätter. Kronotjänarna var lika försiktiga att dra barnamordsbrott

till tings på lösa grunder som folket var att anklaga kvinnorna utan ett

lik. Detta kommer dock till synes endast i sällsynta fall där domstolen tog

upp en tidigare nedlagd och därför odokumenterad brottsutredning.

Oenig het mellan barnamordfixerade personer och lokala rättstjänare om

att åtala en misstänkt kvinna föranledde 1780 att Åbo hovrätt tvingades

ta ställning till om kronolänsman Jacob Östlund och ekonomie kommis-

sarien vice kronolänsman Alexander Adde hade gjort sig skyldiga till

ämbetsbrott, när de lagt ned en barnamordsutredning mot soldatänkan

Anna Thomasdotter i Orivesi och Ruovesi tingslag fem år tidigare. Åta-

let mot kronans män ansågs slutligen helt ogrundat. Tjänste männen

hade utrett det de kunnat utreda och i brist på tillräckliga bevis valt att

låta saken mot änkan förfalla.qerp

Beivrandet av barnamordsbrott var ett betydligt större kriminalpoli-

tiskt problem under 1700–talet än man hittills antagit.qerq Barna mords -

brott kunde bli outredda både av tjänstemännens och av tingsmenighe-

tens tvekan att dra saken inför rätta. Randolph Roth antyder att så var

fallet också i glest bebyggda nordöstra USA under 1600- och 1700-talen.

Genom en jämförelse av rättsliga källor och tidningsartiklar, dagböcker,



1342 Roth 2001, s. 104–106.
1343 Johansson 2006, s. 57.
1344 Berördes i kap. 3.2. Se närmare kap. 7.3. och 7.5.
1345 Jfr kapitel 2.1. Se närmare kap. 7.2.

brev och folklivsskildringar, beräknar han att den dolda barnamords-

brottsligheten kan ha varit enorm. Endast i 63 procent av barnamords-

brotten räckte bevisen till att dra kvinnan inför rätta, trots att många fler

fall var kända av gemene man och kvinna.qerw Liknande tendens förekom

i glest bebyggda trakter i norra Sverige ända fram till senare delen av

1800-talet.qere

Inskärpningen av angiveriet några år efter delaktighetsplakatet anty-

der att angivelserna kan ha minskat i takt med att kontrollansvaret ökade

under hot om straff för delaktighet. Överheten var åtminstone sedan slu-

tet av 1600-talet medveten om att så kunde gå om man lagstiftade om

delaktighet i barnamordsbrottet.qerr De brott som tenderade bli ouppda-

gade var fall där liket förblev försvunnet eller hittades utan att modern

genast gick att utpeka. Huruvida det faktiskt förhöll sig så kan dessvärre

inte undersökas utifrån rättegångsmaterialet. Rättsprotokollen skildrar

de uppdagade vanligen mera lätt bevisade barnamordsbrotten. Miss tan -

karna om att den dolda brottsligheten var betydande kom ändå att leda

till att man återgick till tankegångarna i barnamordsplakatet från år 1684

som manade till angiveri utan att ett barnlik ens fanns att tillgå. Det var

sedan rättens uppgift att ta ställning till bevis- och skuldfrågan utifrån

1734 års lag, som till skillnad från tidigare inte längre tillät dödsstraff på

så osäkra grunder.qert

6.5. Kvinnornas rättssäkerhet i vågskålen 

Eftersom kvinnokroppars utsöndringar var påpassade i det förmoderna

agrarsamhället var förutsättningarna goda för ett ökat angiveri av poten-
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1346 Gowing 2003, s. 29–34, 53–54; Jackson 1996b, s. 60–61. 
1347 Se fallnumren i bilagd tabell 8: Fällda domar på basis av mjölk och blod 1702–1807.
1348 Undersökta barnamörderskor: nr 16, 19, 78, 86, 116, 121. Några barnmorskor under-

sökte barnamörderskans underliv även för att fastställa graviditeten som denna drog på
för att uppskjuta straffet: nr 25 och 94.

1349 Nr 17, 47, 102, 141, 238, 257. Nr 17: ogifta pigan Brita Bertilsdotters placenta besik-
tades i försök att fastställa om fostret kunde ha varit fullgånget. Det gick inte att bevi-
sa, när hon ihärdigt påstod missfall. Medicine professor vid Åbo Akademi Spörings
besiktningsattest. JR: s utslagshandlingar 23.8.1737, nr 3.

1350 Nehrman 1759, V: § 21, not 1, s. 64.

tiella barnamörderskor. Utan lik skulle oegentligheterna bevisas i rela-

tion till helt vanliga kvinnokrämpor och falska rykten, vilket inte var lätt.

Kvinnor snärjdes dessutom lätt in i anklagelser om osedlighet, varför

hustrur och ogifta kvinnor anses ha haft beredskap att försvara sitt rykte

med att offentliggöra sina kroppsvätskor.qery

I Finland förhöll sig kvinnorna mera ambivalent till dessa av tystnad

präglade hemligheter, på gränsen mellan det offentliga och privata.

Osäker heten runt kroppsflödena lämnade också utrymme för uppsåtliga

mörderskor att utnyttja detta till sin fördel för att undkomma straff. Till

syvende och sist mättes 32 barnamörderskors skuld utan ett barnlik

mellan 1702–1807. Av dessa åtalades något fler efter 1754 då lagstiftarna

ville få fart på angiveriet av barnamörderskor.qeru Barna mörderskans

rättssäkerhet låg då i vågskålen eftersom brottet måste bevisas utifrån

tecken på kvinnokroppen, mjölken eller blod spåren. Ytterst sällan till-

greps en underlivsundersökning som hade kunnat fastställa faktum.qeri

Osäkra kroppsflöden gjorde också barnliket till ett så viktigt bevis att det

ansågs räcka med smärre benbitar efter uppbrända lik, en barnarm, pla-

centa eller en huvudskål liten som ett höns ägg.qero

Domstolen följde i dylika fall principen att kvinnan var en barna-

mörderska om hon hastigt hade avsmalnat, lämnat blodspår efter sig,

hade mjölkfläckar på blusen, blod på kjolen eller strumporna och rent all-

mänt var ovanligt svag och sjuk.qetp Rätten antog också att kvinnorna
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1351 Jfr Jackson 1996b, s. 67–68, 74–77.
1352 ”Nedsölade lintyg” t.ex. nr 69 och 121. Helsti anser att skyddet blev vanligt först på

1930-talet på den finska landsbygden. Helsti 2000, s. 124–125.
1353 Nehrman 1759, VI, § 46, s. 91; Kiernander 1776, § 83, s. 185–189. Jfr Lövkrona 1999, s.

169–170; Jackson 1996b, s. 72–73. 
1354 Nehrman 1759 V: § 21, not 1, s. 64. Nr 218: en ogift mor med mjölk i brösten ett och

ett halvt år efter att hon slutat amma. Jfr liknande engelska tvetydigheter. Jackson
1995, s. 148–149, 150.

drog nytta av osäkerheten runt vems blodspår det sist och slutligen var,

eller att de bortförklara blodet med att de igen hade börjat men stru -

era.qetq Det som krävdes för att mjölken och blodet skulle ha ett bevis-

värde var att de utan tvivel gick att koppla endast till barnamörderskan.

Detta var svårt, eftersom blodspår i bastun, stugan eller på gården också

kunde komma av andra vuxna kvinnor. Oskyldiga kvinnor kunde då bli

föremål för misstankar. Menstruationsskydd var inte så vanliga vid

denna tid, även om de förekom. Det vanliga var att kvinnorna gick i

blodfläckade kjolar.qetw

Den besiktning som skulle vidtas efter mordet var att bese och mjöl-

ka brösten på den misstänkta kvinnan. Brösten skulle helst vara mjölk-

stinna och ha mörka bröstvårtor för att vara tillräckligt graverande be -

vis.qete Mjölken i brösten klassades i rättslitteraturen bara som ett min-

dre bindande bevis eftersom man trodde att mjölken kunde stiga redan

under graviditeten och också finnas hos kvinnor som inte ens var gravi-

da eller för länge sedan hade slutat amma. Mjölkandet sågs ändå som en

nödvändig utredningsmetod då man försökte få tag i modern till ett hit-

tat barnlik.qetrMisstänkta kvinnor hotades som regel med mjölkning om

de inte genast erkände brottet. Hotet fick vanligen barnamörderskor som

hade vållat sitt barns död att genast bekänna. De som uppsåtligt hade

mördat sitt barn försökte däremot vilseleda utredarna med förhoppning-

en att liket skulle hinna försvinna. Barnamörder skor försökte också und-

komma utredningen genom att rymma, ibland med besiktarna efter sig.

Ogifta pigan Maria Jacobsdotter hör till de få barnamörderskor som

agrar ambivalens och döljandet av barnet
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1355 Nr 92. K. Maj:ts utslag 24.11.1780. JR:s registratur 1780 senare delen, f. 1090–1091. Jfr
nr 258, 264. Jfr Jackson 1996b, s. 73.

1356 Delaktighet i döljandet av brottet, trots att en del blev ostraffade nr 24, 39, 54, 69, 78,
88, 102.

1357 Avskräckningsdomar nr 24, 47, 54, 69, 102 och 238. Endast fyra helt frikända: nr 15,
118, 212, 213, medan två fick domen ställd på framtiden: nr 20 och 121. Se närmare
tabell 8. Fällda domar på basis av mjölk och blod 1702–1807. 

1358 Nr 54. Ett annat dödsstraff fälldes på samma bevis över en piga, som erkände att hon
strypt ett levande fullgånget barn, nr 47. Hårda kroppsstraff nr 24, 78, 88, 102, 141,
247.

mjölkades flera gånger för att hon misstänktes för att mjölka sig själv.qett

Delaktigt husfolk och föräldrar försökte i sin tur hindra mjölkningen, i

tron att den skulle röja en sanning de ville dölja.qety

Bevisen utifrån kvinnokroppens flöden var så osäkra att vittnes -

målen kom att avgöra hur de blev tolkade. En piga som tidigare fört ett

stilla leverne undslapp lättare straff, medan en omedgörlig blev straffad.

Följden blev i dessa svårbevisade barnamordsbrott en straffpraxis där

straffen varierade mellan absolution i sakristian med böter för lägersmå-

let, stupstock och bål eller risslitande med tukthus i Stockholm. Ett fri-

kännande eller en dom som ställdes på framtiden tills brottet kunde bevi-

sas gick sällan an, inte ens med hjälp av försvarare.qetu

Bakom låg att Åbo hovrätt befarade att barnamordsbrott gick att

dölja på många håll i Finland. Därför fällde hovrätten disciplinerande

hårda straff på de bristfälliga bevisen. Avskräckningsstraffen inföll just

efter seklets mitt och drabbade framförallt ogifta pigor som saknade

släktnätverk. Två dödsstraff fälldes på basis av bara mjölken och blodet,

vilket var exceptionellt i finska barnamordsfall.qeti

Ogifta pigan Catharina Eriksdotter fälldes med blodspåren som enda materi-
ella bevis i Janakkala 1764. Bakom låg att pigan under förundersökningens
hårda förhör hade erkänt att hon hade kvävt ihjäl sitt i ensamhet födda
levande barn.  I rättssalen hade hon återtagit den bekännelsen. För att utreda
saken närmare uppsköts tingsbehandlingen och en likjakt utlystes i traktens
församlingar. Inget lik dök dock upp. Catharina skaffade då fram en piga och
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1359 Nr 69. KP i Vånå och Janakkala l 4.6.1764. 134a, f. 1v, 6–11v.
1360 Nr 69. HO:s utslag 7.7.1764. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 85, f. 265–269v.  
1361 Nr 116, 118, 121, 141, 212, 227.

en drängfogdehustru som vittnade om att hon omöjlighen hade kunnat föda
ett fullgånget barn, eftersom hon hade menstruerat under rågskördetalkot på
gården. Catharina fick oväntat stöd av både kvinnliga och manliga vittnen
som då hade sett blodfläckarna på Catharinas kjol. Om detta stämde måste
Catharinas barn ha varit ett missfall. Domaren utgick ändå ifrån att hon ljög
och tog vittnesmålen som stödde Catharinas bekännelse för lögner. För att
utreda saken närmare förhördes barnamörderskan och vittnena särskilt.
Dräng fogdehustrun höll fast vid sitt påstående och bortförklarade Catharinas
efter rågskördetalkot upphörda menstruation med att Catharina brukade vara
mycket oregelbunden. Enligt domaren stred oregelbunden ”kvinnlig tid” mot
”naturens ordning”. I desperation över att hela rättsfallet höll på att rinna ut
i sanden hotade domaren fälla delaktighetsstraff över hela hushållet om man
inte vittnade mot Catharina.qeto Bevisen förblev dock bristfälliga. Åbo hovrätt
fällde ändå Chatarina till maximalt kroppsstraff på 30 par risslitande och livs-
tids tukthus i Stockholm, synbarligen för att disciplinera hela bysamhället.qeyp

Även om pigorna var lätta att åtala och straffa drabbade mjölkningspla-

katet särskilt ogifta kvinnor av bondestatus. Att så var fallet berodde på

att deras kroppar var särskilt hårt kontrollerade. Särskilt misstankarna

om en i bondehushållet socialt sanktionerad blodsgärning fick grannarna

att våga dra betydligt osäkrare bevis inför rätta, än när det gällde pigor -

na.qeyqDen inskärpta låga tröskeln för angiveri blev ett reellt vapen också

för ovänner och avundsjuka grannar.

Förtalet fällde 1780 t.ex. den 18-åriga bondedottern Anna Henriksdotter från
Ahtola by i Nousis till 20 par ris och en söndags offentlig kyrkoplikt för att
hon och föräldrarna inte lyckades motbevisa barnamordsbrottet. De var
chanslösa mot tjogvis med vittnesmål om hur Anna hade tjocknat efter julen
1779, men hastigt smalnat igen i augusti följande år. Att det var en biologisk
omöjlighet att vara höggravid i åtta månaders tid bekymrade vare sig angi-
varna, tings- eller hovrätten. 
Anna nekade, vilket visade sig bli utvägen ur mardrömmen. Saken slutade
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1362 Nr 116. HO:s utslag 26.6.1780: ”[…] icke kunnat finna fullkomlig anledning och skäl,
at henne åt saken fälla, men då i den ställning målet nu är, hvad därvid förelupit och
tillgjort blifvit, icke kan ändras, hälst Anna redan utstått det henne ådömde straff,
ansåg deras excellencer sig endast böra i underdånighet tilstyrka, at Anna
Henriksdotter må ifrån vidare kyrkoplikt och dervid åtföljande aflösning i Nåder befri-
as, och således komma til åtnjutande i församlingens gemenskap.” JR:s utslagshand-
lingar 15.12.1780, nr 114.

1363 Nr 116. Medicinekollegiets betänkande 16.10.1780 i JR:s utslagshandlingar 15.12.1780,
nr 114. RP i justitieärenden 18.9.1780, f. 845–848. RP i justitieärenden 28.11.1780, f.
1458–1462. K. Maj:ts utslag 15.12.1780. JR:s registratur 1780 senare delen, f. 1159v–
1160. HisKi. Födda år 1761, 1786–1800, vigda år 1785 och begravda i Nousis församling
år 1811. 

nämligen efter kyrkoordningens föreskrifter (kap 10 § 2) hos Kunglig Maje s -
tät för att Anna var för ”obotfärdig” för att undergå kyrkplikten efter utstått
risstraff. Justitierevisionen inkrävde då medicine kollegiets utlåtande om de
kroppstecken som hade fällt Anna som barnamörderska och som hade bekräf-
tats av en barnmorskas intyg. Justitierevisionen kallade personligen in profes-
sorn i förlossningskonst Johan Kraak som sade sig ”efter bästa öfvertygelse
och samvete, i det högsta ej kunna gå längre än underdånigt förklara de
omständigheter och tecken för tvetydige och osäkra” som bevisat att Anna fött
barn. Det fanns därefter inget annat råd än att upphäva domslutet som enligt
justitierevisionen aldrig borde ha fällts.qeyw Annas rykte rehabiliterades. Hon
gifte sig fem år senare som 23-åring med en bondeson i trakten, blev mor till
sju barn och dog i lungsot 1811 som värdinna på Holo hemman.qeye

Det av högsta domsrätten medgivna justitiemordet är det enda i sitt slag

i denna undersökning om barnamordsbrott i 1700-talets Finland. Andra

justitiemord kan ha förekommit men har inte kategoriseras som sådana.

T.ex. pigan Maria Pålsdotter fälldes i Loimijoki till dödsdom 1751. Do -

men återtogs dock av justitierevisionen. Detta för att barnamörderskan

ihärdigt nekade att hon velat skada barnet till livet och för att omgiv-

ningen försummelser att rädda livet på barnet som hittades levande hade

varit grava. Eftersom dödsdomen ändå var vida känd och barnamords-

brotten ansågs tillta i Finland, samt för att fallet var till stor skada för

andra brottslingar, verkställde Kunglig Ma jes tät ändå avskräckningen.
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1364 Nr 35. Justitierevisionens utslagshandlingar 8.11.1751, nr 14.  
1365 Nr 54. HO:s utslag 16.2.1758. Nylands och Tavastehus Länskansli. Ea 73, f. 82–85.
1366 Om lagen och straffpraxisen närmare se kap. 7.4.
1367 Nr 118, 187, 212, 213, 214, 226, 229, 252, 270. Straff för ogrundad angivelse: nr 213,

214, 252.

Samtidigt belönade man det ovanligt effektiva brottsbeivrandet. Pigan

dömdes att för gott lämna hem orten.qeyr

Man fällde också den nekande ogifta landbondedottern Kirstin Jo -

hans  dotter i Hauho år 1758 till dödsstraffet utan ett bevisbart barnlik.

Detta skedde likaså för att sporra till angiveri av barnamörderskor.qeyt

Också den förenämnda Anna Henriksdotters fall mötte upp till ambitio-

nen att öka angiveriet. Hon blev delvis straffad för barnamordsbrottet

hon angivits för. 

Justitiemord var fullt möjliga i barnamordsfallen. Endast en läkare

med ovanligt stark position inom den stockholmska medicinska makteli-

ten såsom professorn i förlossningskonst Johan Kraak vågade erkänna

detta. I sista hand var det bevisföringssystemet, skyldig intill bevisat

oskyldig, som möjliggjorde justitiemorden. Brottet saknade också för det

mesta ögonvittnen. Därför var domarna tvungna att ta vittnena på ordet

om kvinnans kroppsflöden och hennes hemlighetsmakeri för att barna-

mörderskan överhuvudtaget skulle bli fälld. Domarna behövde dock inte

akta sig för att fälla alltför hårda straff på lösa grunder efter införandet av

1734 års lag. Dödsdomar skulle inte längre fällas utan ett lik.qeyy

Justitiemorden var ändå sällsynta för att omgivningen förhöll sig så

ambivalent till att ange barnamörderskor utan säkra bevis. Sanno lik -

heten för angivelser utan goda bevis började förekomma först mot 1780-

talet. Falska angivelser stoppades då i de flesta fallen redan av tingsrät-

terna som fällde straff över angivarna.qeyu Dels ställde den nya barna-

mordslagen från 1779 allt hårdare beviskrav i barnamordsbrott. Dels var

avskräckande hårda straff inte lika nödvändiga som förr. Brottet började

beivras på allt lösare misstankar. Allt fler barnamörderskor satt häktade

agrar ambivalens och döljandet av barnet
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1368 Register över barnamordsbrott i Finland 1702–1807 om justitiekanslersämbetets fång-
listor inom Åbo hovrätts jurisdiktions område 1791, 1800 och 1801. E III: cc: 196, E
III: cc: 269, E III: cc: 278.

1369 Nr 35, 191, 195, 214, 251.
1370 Nr 135 år 1780. Jfr Ervasti 1994, s. 50.
1371 Nr 219. HO:s utslag 17.6.1805. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 169, f. 381–384v. 
1372 Nr 256. HO:s utslag 17.2.1804. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 167, f. 295–307. 

under rannsakningen och fälldes till allt lindrigare straff.qeyi Endast ett

fåtal barnamordsbrott gick ända upp till hovrätten innan döds domen

slutligen revs upp och de misstänkta kvinnorna släpptes på fri fot, vanli-

gen tillsammans med sin delaktighetsåtalade mor eller lägrare.qeyo

Tröskeln för att anmäla misstankar om barnamördande på lösa

grunder sänktes ytterligare under 1800-talet då kroppskontrollen verkar

ha fungerat allt bättre och mjölkandet av misstänkta kvinnor blev van-

ligt.qeup Den ouppdagade barnamordsbrottsligheten torde således ha

minskat. Detta är ändå inte med säkerhet fallet. Nya orosmoln tornade

nämligen upp sig. Den försvagade sociala kontrollen över tjänstefolket

under sent 1700-tal, som är väldokumenterad i forskningen, gjorde den

dolda barnamordsbrottsligheten fullt möjlig bland de barnamörderskor

som tidigare varit lättast att ange och få straffade, nämligen fattiga ogif-

ta pigor utan släktingar.

Den 18-åriga pigan Beata Carlsdotter i Janakkala som 1798 hade mjölkstinna
bröst och kjolen bestänkt av torkat blod var en barnamörderska. Eftersom
liket saknades fälldes hon ”bara” för döljandet av ett missfall till böter eller
åtta dagars fängelse på vatten och bröd om hon inte kunde betala dem.qeuq
Detsamma råkade pigan Eva Mattsdotter i Tammela år 1803 ut för. Av räd-

sla för att det ena bröstet höll på att torka bort, uppdagade hon självmant
mjölken i det andra bröstet som ingen hade uppmärksammat. Mjölken var
fortfarande så ymnig att hon misstänktes för att ha mördat och gömt undan
ett fullgånget barn som dock aldrig hittades. Eva fälldes i brist på bevis till
samma lindriga straff som Beata.qeuw
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1373 Jag använder begreppet ”betydelse” för att åskådliggöra hur barnen konkret blev
behandlade i relation till föreställningarna om hur de skulle behandlas. Begreppet
”värde” innefattar även känslomässiga, religiösa och andra ideologiska ställningstagan-
den, som är svårare att belägga på agrar samhällsnivå.

1374 Jfr Nurminen 2006, s. 4–10, 151–152; Lövkrona 1999, s. 209; Løkke 1998a, s. 381.
1375 Løkke 1998a, s. 85, 381. 
1376 Kälvemark 1980, s. 15–16, 25–26. En dylik kvalitetsdiskussion fördes i Finland till

exempel runt ”röda” föräldralösa barn efter inbördeskriget 1918, då man beslöt placera
barnen i ”vita” familjer för att trygga deras framtida samhällsduglighet. Pulma och
Kauppi 1990, s. 446–464. Jfr om anglisering av irländska hittebarn och skapandet av
ett tredje stånd av ryska hittebarn. Engman 1990, s. 404, 441–442.

Ersättningsstraffen för dessa obevisbara och av allt att döma helt uppsåt-

liga barnamordsbrott berodde på att vittnesmålen om pigornas bestyr

inte längre var lika uttömmande som förr. Bevisen räckte inte för att fälla

ett straff för ett otvivelaktigt barnamord. 

6.6. Utomäktenskapliga spädbarn: ”beklagansvärda kräk” 

Angiveriet av barnamörderskor fungerade inte och dödligt övergivande av

nyfödda oäkta barn var vanligt i barnamordsbrotten. Hur avog var då

synen på agrara nyfödda oäkta barn? Kan barnamördandet som ag rar -

historiskt fenomen förklaras utifrån de betydelser dessa barn till skrevs?qeue

Barnets betydelse för sin omgivning och som individ i det förmo-

derna lokalsamhället är bristfälligt undersökt.qeur Mycket tyder på att

man förhöll sig ambivalent till oäkta barn som individer och samhälls-

medlemmar, men det är svårt att dra säkra slutsatser. Filantropiskt och

befolkningspolitiskt inriktade upplysningsmän verkade under 1700-talet

för att oäkta barn skulle räddas till samhällets tjänst, men tillskrev dem

samtidigt ett ringa befolkningspolitiskt värde som ”av naturen” degene-

rerade individer.qeut Intresset för folkökningen gick faktiskt hand i hand

med intresset att förkovra befolkningens kvalitet, även de oäkta barnens,

och har gemensamt påverkat synen på barn genom tiderna.qeuy

agrar ambivalens och döljandet av barnet
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1377 Lindstedt Cronberg 1997, s. 76; Lagus 1858, s. 69.
1378 Mikkola 1972, s. 13–14; Lagus 1858, s. 122–128.
1379 Bergenlöv tolkar barnets värde utifrån den kvantitativa befolkningspolitiken och kris-

ten etik. Bergenlöv 2004, s. 266–267, 408, 416. Lövkrona anser barnets värde vara
mera konfliktfyllt utifrån barnamordsbrottet, folkliga visor och sägner. Lövkrona 1999,
s. 186, 188.

1380 Forskare som understrukit paradoxen: Rublack 1999, s. 167; Lövkrona 1999, s. 209.
Forskare som understrukit barnets livsvärde oavsett börd: Bergenlöv 2004, kap. 6, s.
387–416, särskilt s. 407, citat s. 408; Edgren 2001, s. 107–111; Johannisson 1988, s.
87–101.

Den ambivalenta inställningen till oäkta barn kom till synes även

under 1700-talet. Å ena sidan skyddade barnamordslagen och stadgandet

om oäkta barns rätt till nödtorftigt uppehälle och uppfostran barnets

överlevnad.qeuu Å andra sidan företrädde kyrka och stat en moralsyn som

legitimerade att oäkta barn diskriminerades familje- och arvsrättsligt på

fädernet. Med detta ville man skydda agrarsamhällets maktfundament,

äktenskapet och ägorätten till jorden.qeui

Det är inte så konstigt att meningarna om brottsoffrets betydelse för

barnamördandet har varierat i forskningen, beroende på om fokus har

riktats mot det befolkningspolitiska talet om kvantitet, eller det mera

tvetydiga talet om oäkta barns kvalitet som samhällsindivider.qeuo Där

en del forskare anser att barnamordslagen var en paradox för att den för-

väntade sig att ett socialt sett problematiskt och lagligen stigmatiserat

barns liv skulle räddas, menar andra att det inte fanns någon skillnad

mellan agrar och normativ syn på oäkta barn. Barn var, oavsett börd,

land och rike till fromma vilket barnamordslagen, kyrkliga värde-

grunder och befolkningspolitiska ambitioner att öka folkmängden bevi-

sar.qeip

Oäkta barn ansågs av 1700-talets rättslärda, samhällsdebatterande

moralister och filantropiskt engagerade humanister vara symboliskt

orena av att de var avlade i synd av föräldrar som struntade i samhällets

normer. De var en ”elak frukt” eller ”beklagansvärda kräk”, som fick

sam  hället att ruttna inifrån, och måste följaktligen hindras från att bli
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1381 Åbo hovrätts ledamot Johan Ehrenmalm ansåg 1741 att oäkta barn var en ”elak frukt”.
Nyhumanisten och historieprofessorn Henrik Gabriel Porthan ansåg dem år 1780 vara
”beklagansvärda kräk”. Henrik Gabriel Porthans bref till Mathias Calonius 13.3.1797.
Helsingfors 1886, s. 362. Jfr Porthan i Tidningar utgifne af et Sällskap i Åbo nr 18, f. 150.
Nr 20, 19.5.1785, s. 154–155, 159, 167. Nr 21, 26.5.1785, s. 143, 146, 155. Lars Johan
Ehrenmalms memorial 11.2.1741. Frihetstidens utskottshandlingar. Justitie deputatio -
nen R2771, f. 329–339v, särskilt 335–335v. Jfr Henry Fieldings roman Tom Jones. A
Foundling (1749), där hushållerskan till Toms blivande fosterfar Mr Allworthy uttrycker
detta som att: ”det bjuder mig emot att vidröra dessa oäkta stackare, som jag icke ens
vill betrakta som medmänniskor. Fy som det stinker! Det luktar då icke som en kristen
[…] det är må hända bättre för sådana varelser att få dö i oskuldens tillstånd, än att
växa upp och efterlikna sina mödrar; ty något annat kan man då icke vänta av dem”.
Citat i Engman 1990, s. 1.

1382 Herrnhuten och moralisten Magnus Orrelius ansåg i mitten av 1700-talet  att vanvår-
den av äkta barn var ett större problem än att oäkta nyfödda barn föll offer för barna-
mord. Orrelius 1767a, s. 26, 28, 67.

1383 Keinänen 2003, s. 114–118.
1384 Ohlander 1986, s. 96–97;  Løkke 1998a, s. 383; Frykman 1993, s. 117; Taussi Sjöberg

1986, s. 110.
1385 Bergenlöv 2004, s. 402–406, 414.

till.qeiq Någon god grund för befolkningstillväxten var dessa barn inte,

snarare till samhällets förfång ansåg man under 1700-talet.qeiw Även sam-

tida föreställningar om att moderns egenskaper, känslostämningar och

yttre sinnesintryck antogs kunna överföras på barnet under graviditeten

stödde dylika tankegångar. När en havande moder såg ett lik trodde man

att barnet blev sjukligt, blekt och ”blodtunnt”. Om hon blev rasande arg

över något antogs barnet bli grälsjukt. Blev modern svårt skrämd trodde

man att barnet kunde dö i livmodern. Idealet var därför att mödrar skul-

le hålla sig stilla under graviditeten och leva gudfruktigt för att skydda

fostret från att bli skadat på ett eller annat sätt.qeie

Det stora problemet var hur oäkta barn skulle räddas från hög död-

lighet och barnamördande, utan att osedligheten underblåstes. Sedlig -

heten vägde dock långt in på 1800-talet tyngre än omsorg om oäkta barn

och empati för deras hårda villkor.qeir Ekonomiska och demografiska

aspekter dominerade den befolkningspolitiska debatten.qeit Oäkta barn

var paradoxalt nog både till nytta och till förfång för nationen, vilket kom

agrar ambivalens och döljandet av barnet
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1386 Pulma 1983, s. 379– 384.
1387 Hjelt 1892, s. 522–524, 256, 258. Alla barnhus slogs ihop i allmänna barnhuset år 1785.

till synes i de få humanitära reformer som gjordes och som koncentre-

rades närmast till huvudstaden. Försöken att förbättra oäkta barns livs-

betingelser på ort och ställe, ledde bara till allmän upplysning om att

oäkta barn sedan 1720 fått antas i skrån och på arbetshus.qeiy

Gustav III:s försök att hjälpa ogifta mödrar och deras spädbarn så att

”[barnet] under en moders uselhet och fattigdom icke måtte förgås”

utmynnade i att Allmänna barnbördshuset grundades i Stockholm 1775.

Ogifta mödrar lockades till förlossningssjukhuset genom rätten att föda

anonymt. Kvinnorna kunde till och med föda bakom en mask som skyd-

dade deras identitet. De nyfödda placerades sedan på Frimurar barnhuset

tills de vid sju års ålder överfördes till Allmänna barnhuset. Den filantro-

piska reformen i huvudstaden hade inte bara de oäkta barnens liv i åtan-

ke. Systemet främjade också andra samtida befolkningspolitiska intres-

sen för hela rikets bästa och lokalt för Stockholm, som inte har upp-

märksammats i forskningen. Institutionerna tryggade återväxten av

lämpliga ammor till det växande borgerskapet i Stockholm, en uppgift

som innan ammornas besiktningskontor inrättades 1757 hade skötts av

stadens fattigläkare.qeiuDe läkare som efter seklets mitt aktivast drev ige-

nom inrättandet av dessa filantropiska institutioner var barnmorskelä-

rarna och de läkare som utbildade andra läkare i förlossningsvård.

Männen som kom att sköta förlossningsvården i Stockholm i praktiken

kan ha sett en för deras yrkesverksamhet central nytta med Gustav III:s

ambition att förbättra ogifta mödrars och deras barns svåra situation.

Genom att inrätta ett barnbördshus och ett barnhus i anslutning till detta

kom läkarvetenskapen åt ett nödvändigt studie- och undervisningsmate-

rial i födande ogifta kvinnors kroppar. Läkarna kunde verka för bättre

vårdkunskaper och förlossningsvård i hela riket, varvid folkhälsan för-

kovrades och folkökningen främjades.qeii
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1388 Ett historiskt mönster ligger i att ny medicinsk kunskap introducerats på fattiga pati-
enter, som fått tjäna som försökskaniner. T.ex. Martin 1989, s. 150–15. De berörda
läkarna var ammebesiktningskontorets ansvariga läkare Johan Kiernander, sedermera
författaren till rikets första medicinallagfarenhetsverk som till en tredjedel berörde
kvinnokroppen, trots att den kunskapen krävdes endast för ett fåtal brottsutredningar.
Förlossningsvårdsläraren, före detta frimurarbarnhusets läkare David von Schultz -
enheim och hans auskultant Carl Ribben utverkade att accouchementshuset grundades,
först som ett privatsjukhus 1771, från 1775 som allmänt barnbördssjukhus med kungligt
stöd. Hjelt 1892, s. 482–285.   

1389 Henrik Gabriel Porthans bref till Mathias Calonius 13.3.1797, s. 362. Om barnamör-
dandet i Stockholm. Kaspersson 2000, s. 139–141. Om den tyska samtida debatten.
Ulbricht 1986, s. 211–236.

1390 Henrik Gabriel Porthans bref till Mathias Calonius 13.3.1797, s. 362. ”[M]indre skada
händer genom 10 flere barnamord (och lika många mödrars afrättande) årl:n, än
genom otuktens favoriserande, som indirecte åtminstone, vållar staten långt flere lifs
årliga förlust […] at genom Barnhus hjelpa saken, anser jag för at kasta sig ur askan i
elden. De dräpa i proportion långt flere barn, än mödrarna skulle göra”.

1391 A.a., s. 363: ”då ser jag ingen vinst deri, at istället för 10 som mördas för mina ögon,
låta 30 undanröjas at mördas utom min åsyn!”.  Samma åsikter om barnhusen som
institutionaliserade barnamördarkulor förfäktar Rebel 1993, s. 25–26.

Henrik Gabriel Porthan kallade 1797, såsom samtida tyska debattö-

rer, de stockholmska institutionerna för ”hugskott”. Barnamördandet

trodde han inte skulle minska med dem, förutom kanske i Stockholm vil-

ket också blev fallet.qeio Institutionerna var snarare lika ologiska som hela

kampen mot dödsstraffet, så länge som barnamordsbrottet uppfattades

som samhällsfarligt och vederstyggligt. Tio fler barnamordsbrott och lika

många avrättade mödrar tillfogade enligt Porthan nationen långt mindre

skada, än ”otuktens favoriserande” som inrättningarna en ligt honom

med förde.qeop Barnhusen var snarare ”politiska mördar kulor”, där ett

institutionaliserat barnamördande pågick inför allmän hetens ögon.qeoq

Forskningen har visat att dödligheten på barnhusen var just så enorm som

Porthan antydde. En tredjedel av de nyfödda barnen dog inom 10–12

dagar, medan ännu fler liv spilldes på vägen till barnhuset eller därifrån

till en amma på landsbygden. Det rörde sig årligen om en dödlighet på

60–75 procent av de inlämnade barnhusbarnen. I medeltal levde endast 13

av 100 till fyra års ålder. Verksamheten som var humanitär och betingad

agrar ambivalens och döljandet av barnet
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1392 Porthan anför i ”Anmärkningar rörande Hittebarnshus” förödande dödsstatistik vid
franska hittebarnshus 1751–1771. Tidningar utgifna af et Sällskap i Åbo nr 21, 26.5.1785, f.
142–143, 145. Jfr t.ex. Bardet, Dufort and Renard 1997, s. 245–261; Engman 1990, s.
409–410. Att hittebarnshusen i Europa inte förmådde rädda barnens liv var samtiden
enig om. Lagus 1851, s. 35–40. Jfr Rebel som visar att 85 procent av barnen på hitte-
barnshuset i Linz dog mellan 1795–1798, år 1799 rentav 94 procent i jämförelse med
att 27–36 procent av barnen på den omgivande landsbygden dog under sitt första lev-
nadsår. Rebel 1993, s. 25.

1393 Pulma 1985, s. 75–77, 89–91.
1394 Utterström 1978, s. 18–19; Pulma 1983, s. 379–384. Se särskilt Pulmas karta och för-

teckning över församlingsfattigvården i Borgå stift vid seklets mitt. Pulma 1983, s.
398–400.

1395 T.ex. Calonius ansåg att ”sedan Barnhus år 1748 inrättades lär barnamord ej så ofta
ske”. Calonius 1808–1812, s. 42. Först på 1860-talet infördes vårdplatser för ogifta fatti-
ga föderskor i Finland på försök, uttryckligen i syfte att minska barnamördandet.
Forsius 1992, s. 2774.

av det Max Engman kallat ”kristen merkantilism” resulterade i S:t Peters -

burg under 1700- och 1800-talet i en massdöd av hitte- och fosterbarn.qeow

Långt viktigare än de formella filantropiska och nyttoinriktade 

in  rättningarna förblev församlingsfattigvården i socknarna och som vari-

erade stort i 1700-talets Finland.qeoe Gustaf Utterström konstaterar att

församlingsmedel inte heller gick till vård av nyfödda barn i riket, frånsett

de s.k. änglamakerskornas vanvård av spädbarn mot betalning.qeor Släk -

ten var och förblev de agrara nyfödda oäkta barnens bästa överlevnads-

möjlighet, oavsett de filantropiska strävandena från överhetshåll som

upp riktigt troddes kunna leda till en minskning av barnamördandet i

riket.qeot

De svenska kungarna var tvivelsutan medvetna om att de symbolis-

ka och praktiska betydelserna som tillskrevs oäkta barn var konflikt fyllda

i riket. Vanvården av spädbarn antogs överlag vara särskilt utbredd i Fin -

land och påtalades i ett kungligt brev till konsistorierna år 1752. I samma

veva fick Collegium medicum i uppdrag att utverka en förteckning över

lämpliga huskurer för spädbarnsvård, som skulle finnas till hands för all-

mogen i varje kyrka och prästgård för att råda bot på okunskapen och

läkarbristens följder. Präster pålades i sin tur ansvaret att genom kristli-
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1396 Hjelt 1892, s. 256, 281–282. ”Wij beklageligen förnummit, huruvida allmogen, wäl
öfver hela riket och i synnerhet uti Finland dels för sina ringa villkor, dels och af okun-
nighet om botemedel ganska lite vårda sina barn, utan fast mera anse dem för last och
tunga, än för en redbar egendom, den de med all ömhet borde vårda och sköta.”
Kungligt brev till medicine kollegiet 1752. Forsius 2004, s. 2.

1397 Modée 1783, s. 728 (min kursiv).
1398 Bergenlöv 2002, s. 263.
1399 Løkke 1998a, s. 11, 95. Spädbarnsdödligheten uppskattas till ca 25 procent. Hälften av

alla födda dog under 10 år gamla under förmodern tid. Forsius 2004, s. 1. 
1400 Turpeinen 1979, s. 1–21; Turpeinen 1981a, s. 16. Jfr Løkke 1998a, s. 142–144; Vuorinen

som menar att skillnaden mellan äkta och oäkta barns dödlighet ökade ytterligare med
industrialiseringen. Vuorinen 1991, s. 250–251. 

1401 Sirpi 1994, s. 35; Turpeinen 1979, s. 9–15. 

ga förmaningar och uppmuntran försöka få folket att med ”flit och

ömhet vårda denna af Gud förlänta dyra egendom”.qeoy Gustav III ansåg

i barnamordscirkuläret från 1778 att ”knappast naturens röst fått rådfrå-

gas för de oskyldiga barnen, utan många ansett dem, för det de varit födda av

oäkta säng, såsom från samhället och all vård utesluten”.qeou Ställnings tagandet

har tolkats som en gryende brottsoffersdiskurs kring barn som föll offer

för barnamordsbrott. Det var samtidigt ett drastiskt exempel på att alla

barn inte var lika värdefulla i praktiken.qeoi Dödsorsaks statis tiken talade

för detta. Oäkta barns dödlighet var kolossal under barnets första lev-

nadsår då det för många var en självklarhet att barn kunde dö av barn-

dom som gamla dog av ålderdom.qeoo

Oiva Turpeinen har jämfört dödligheten bland utomäktenskapligt

födda och inom äktenskapet födda barn under goda skördeår respektive

missväxtår och funnit att oäkta barns dödlighet var konstant högre än

äkta barns, oavsett variationer i livsbetingelserna. Oäkta barn dog som

flugor under sitt första levnadsår mellan 1749–1865. Skillnaden mellan

äkta och oäkta barns dödlighet var dock mindre på landsbygden än i stä-

derna, där andelen oäkta barn var dubbelt så hög och dödligheten däref-

ter.qrpp En ogift mor som födde flera oäkta barn i 1700-talets Finland

hade därför sällan en barnkull att försörja. Barnet hann helt enkelt dö

innan ett nytt föddes.qrpq

agrar ambivalens och döljandet av barnet
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1402 Nr 215. UT i Vånå och Janakkala 4.5.1798, Cc:1, f. 230v–237. HO:s utslag 22.5.1798.
Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 151, f. 277– 277v, 283–286v.

Samma ambivalens som var förhärskande på överhets- och lagstift-

ningsnivå spökade ofta i bakgrunden när undangömda nyfödda oäkta

barn hittades levande av andra människor. Detta fick bl.a. ogifta pigan

Brita Henriksdotter i Janakkala 1798 och ogifta pigan Eva Mattsdotter i

Jämsä 1789 uppleva.  

Brorshustrun Maria Mickelsdotter misstänkte och försökte uppriktigt hindra
barnamörderskan pigan Brita Henriksdotters brott. Hon följde noga med sin
svägerskas förehavanden och fann hennes oäkta nyfödda barn med obunden
navelsträng i bastun. Men Maria band inte navelsträngen och skylde inte över
barnet. Hon gardera sig först och främst mot åtal för delaktighet om barnet
tog skada, när hon lämnade barnet vind för våg i bastun för att gå efter några
ojäviga grannhustrur. Fördröjningen kostade faktiskt barnet livet och fällde
dess mor som barnamörderska till maximalt kroppsstraff och tukthusarbete i
Stockholm, trots att barnet hade kunnat räddas till livet. Hustrun hade ändå
enligt Åbo hovrätt gjort rätt då hon skaffade grannhustrur till besiktningen av
det som hann bli ett lik innan besiktarna slutligen kom till platsen.qrpw

Både barnets betydelselöshet som individ och en djup rädsla för att bli

inblandad i ett barnamordsbrott avgjorde att ingen bemödade sig att

först och främst rädda barnets liv.

Eva Mattsdotter var på väg till sin bror torparen Erik Mattson Heikkilä, för-
modligen för att föda barnet hos honom, när krystningsvärkarna kom under
vägen. Hon sökte sig då till en ängslada i närheten. Efter förlossningen drab-
bades hon ”av starka frysningar” och gick ut och satte sig i solen på gärdes-
gården nära ladan. I samma veva kom unga bondesonen Jonas Gustafsson
gående längs vägen och hörde barnets skrik inifrån ladan. Han gick in och
fann barnet inlindat i ett linnekläde på halmen. Villrådig över vad han nu
skulle ta sig till gick han tillbaka ut och såg då dränghustrun Sara Mattsdotter
komma gående längs vägen. Han ropade till henne att det låg ett skrikande
nyfött barn i ladan som hon borde ”ta upp och vårda”. Men detta gjorde inte
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1403 Nr 167. HO:s utslag 22.9.1789. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 135, f. 275–279.
Jfr nr 126, 256.

1404 Nr 167. HO:s utslag 22.9.1789. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 135, f. 275–279.

Sara. Hon gick bara vidare, nu tillsammans med en ännu villrådigare Jonas.
Eva som hade följt med de andras förehavanden gick tillbaka in i ladan och tog
upp barnet, som hon sedan gömde undan levande under en trädrot i en skogs-
backe en bit ifrån. Liket återfanns först flera månader senare och då så för-
ruttnat att vittnen inte kunde skönja om barnet varit fullgånget med ”hår och
naglar”.qrpe

Orsaken till passiviteten i detta fall kan inte förklaras närmare eftersom

frågan blev outredd av domstolen. Uppenbarligen skvallrades det ändå

en hel del om saken eftersom liket småningom hittades och även dräng-

hustrun blev dragen inför rätta. Denna för barnamörderskan helt främ-

mande hustru fälldes slutligen för sin efterlåtenhet att rädda livet på bar-

net till ett delaktighetsstraff. Straffet var lika hårt som barnamörder-

skans, 24 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och tre års tukthus i

Stockholm, och synnerligen hårt för en kvinna som nekade till all delak-

tighet. Detta helt klassiska avskräckningstraff fälldes förmodligen för att

inskärpa i ett helt folk att även okända och odöpta oäkta barn hade ett

livsvärde.qrpr

I praktiken var barnet en okänd främling som betraktades med miss-

tro och behandlades som socialt orent. Följden blev att barnet dog av

vanvård och modern straffades som en barnamörderska. Vittnenas hand-

fallenhet iscensatte därmed de dubbla budskapen som var förhärskande

om oäkta barn som agrara individer, brottsoffer och samhällsmedlem-

mar, likasom barnamörderskorna gjorde då de bara övergav barnet. Pas -

si  viteten kan även ha haft med den rådande dödskulturen att göra. Dessa

övergivna barn hittades vanligen levande i ett gränstillstånd mellan liv

och död och var svåra att rädda. Det trefalt statuslösa barnet – faderlöst

och moderlöst, tills barnamörderskan blev utpekad, och i gränstillstånd

mellan liv och död – underbyggde att man utan ingripande lät det

agrar ambivalens och döljandet av barnet
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1405 Nr 46. RP i justitieärenden 26.6.1754, f. 906–910. K. Maj:ts utslag 29.5.1754 och
26.6.1754. JR:s registratur 1754 förra delen, f. 527v–528v, 575–577. Jfr nr 102, 122. 

1406 Utriainen 1999, s. 57–60. Jfr Lionel Rose 1986, s. 88.
1407 Lennartsson har funnit samma tystnad om barnen vid skilsmässor i 1600-talets södra

Sverige. Lennartsson 1999, s. 253, 257–159, 340–341. Jfr Johansen 1996, s. 379.
Skilsmässa kunde trots allt inte beviljas på basis av vanvård av barn, varför saken sällan
togs upp. Bergenlöv 2004, s. 405–406. Det samma gällde barnamördandet, som inte
kunde förskonas av sociala skäl, annat än av Kunglig Majestät. Se benådningarnas
grunder närmare i kap. 7.6.

1408 Nr 142. HO:s utslag 10.6.1784 i JR:s utslagshandlingar 10.8.1784, nr 14. RP i justitieä-
renden 29.6.1784, f. 1222–1222v. K. Maj:ts utslag 10.8.1784. JR registratur 1784 senare
delen, f. 734–734v.

döende barnet ta sin tid i detta liminalskede.qrpt Döden väntades passivt

ut under följeslagarens respektfulla tystnad, i finsk folkkultur kallad kuol-

lettaja, en som låter en annan dö.qrpy Passivitetens olika innebörder

kunde sammantagna i onödan göra en ogift kvinna till en barnamörder-

ska, inte minst i en brottsunderbyggande graviditets- och förlossnings-

kultur.

Barnets betydelselöshet syns också i hur lite omsorg man sist och

slutligen hade om de barn som blev föräldralösa när modern straffades

som en barnamörderska.qrpu Domstolen fäste uppmärksamhet vid den

saken endast i två fall i 1700-talets barnamordsbrott då barnamörderskan

visade oro över sitt eller sina barns framtid.

När 24-åriga bondedottern Stina Johansdotter från Kujanpää torp i Sagu 1784
dömdes av Åbo hovrätt till döden för uppsåtligt mord på sitt nyfödda oäkta
barn förde hon sitt femåriga oäkta flickebarns vård på tal. Länsman Ljungell
fick i uppgift att se till att den av Stinas bröder som hade förutsättningar för
att ta hand om barnet skulle få tillgång till Stinas befintliga egendom för bar-
nets uppehälle. Justitierevisionen som lindrade dödsstraffet förbjöd Stina att
återvända till sin hembygd efter avtjänat straff på sex års tukthus i Stockholm.
Att detta gjorde flickan för evigt föräldralös var inget man reflekterade över,
eftesom dylika omständigheter inte fick avgöra hur domar fälldes.qrpi

På motsvarande sätt tog Åbo hovrätt ställning till ogifta dragondottern Brita
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1409 Processrättslig ålder var i princip 15 år, medan brottsansvarighetsåldern var 12. Äkten-
skapsåldern var 15 år för kvinna och 21 för man, men sänktes till 18 år under 1700-
talets lopp. Nurminen 2006, s. 32–37. 

1410 Nr 117. HO:s utslag 14.1.1780. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 116, f. 96–97v.
1411 Sirpi 1994, s. 7–11.
1412 Pentikäinen 1990, s. 135–137. 
1413 Barnamörderskor som var av oäkta börd, fick se sin skuld för barnamördandet relate-

rad till om deras far hade erkänt dem eller inte. Där oäkta smedsdottern Valborg
Mattsdotters far hade erkänt henne och att dottern var väl integrerad i samhället (nr
6), sågs en inhysespigas dotter Valborg Valborgsdotter, som inte var erkänd av sin far,
som marginaliserad (nr 224). Hon hade vare sig fått kristendomsundervisning och
någonsin nattvarden, trots att hon var 29 år gammal. Prästbevis 29.8.1798. KP i Loppis
17.9.1798. Ca 4:1, f. 875–875v. Längd över födda i Loppis församling 10.10.1771. HisKi
databasen.

Andersdotters levande oäkta barns vård under hennes tvååriga straff på tukt-
huset i Stockholm från 1779. Kronans tjänare fick då i uppdrag att se till att
barnen som var ”omyndige, under modrens frånwaro, icke måtte sakna nödig
föda och skiötzel”. En utredning skulle vidtas om barnamörderskan hade
några släktingar i Hauho som kunde ta hand om dem tills de nådde den laga
åldern 12–15 år.qrpo Fanns ingen släkting till hands skulle landshövdingen bära
ansvar för att barnen fick sin nödtorft ur fattigkassan.qrqp

Att vara av oäkta börd mättes till syvende och sist i relation till samhäl-

lets varierande behov, vilket gav oäkthet olika innebörder för vad det

betydde för individen i fråga. Man förhöll sig framförallt pragmatiskt till

oäkta barn och försökte som regel slippa underhålla dem.qrqq Vilken

betydelse barnet tillskrevs i en patriarkal samhällsstruktur hängde långt

på faderskapet. Ett känt faderskap, som relaterade barnet till en viss släkt

eller referensgrupp, var en grundförutsättning för att barnet överhuvud-

taget kunde ges social tillhörighet.qrqw Barnets relation till fadern var

också betydelsebärande för hur dess status definierades i praktiken och

kunde ligga långt från hur man resonerade legalt.qrqe Oäkta börd inde-

lades nämligen i olika stigmatiseringsgrader: ett barn kunde vara helt

faderlöst eller erkänt och underhållet av sin far, till och med bära hans

namn, utan att vara hans arvinge. Barnet kunde också om föräldrarna

agrar ambivalens och döljandet av barnet
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1414 Lindstedt Cronberg 1997, s. 74–76. Jfr Gowing med anförd litteratur om faderskapets
betydelse i engelsk social praktik. Gowing 2001, s. 52–53.

1415 Løkke 1998a, s. 222, 382.
1416 Moring 1994, s. 111. Jfr Markkola 1986, s. 81.
1417 Sirpi 1994, s. 14, 41–48.

gifte sig övergå från att vara ett oäkta till ett äkta barn.qrqr

Barnets oäkta börd enligt lagen innebar inte nödvändigtvis att bar-

net helt saknade släktband. En stor del av de barn som registrerades som

illegitima blev senare legitima genom föräldrarnas giftermål eller genom

att de då modern gifte sig adopterades av hennes nya man. Oäkta barn

upptogs också som medlemmar i släktens hushåll på mödernet.qrqt Som

en följd av detta var gränsen mellan att vara av äkta eller oäkta börd gli-

dande i folkbokföringen under 1700- och 1800-talet. Familjehistorikern

Beatrice Moring anser att den drastiska ökningen av oäkta barn under

1800-talet delvis berodde på att kyrkbokföringen förändrades. Ett bok-

fört oäkta barn var ett de facto faderlöst barn under 1700-talet, medan

barn födda utom äktenskapet ofta registrerades som äkta om ett gifter-

mål mellan föräldrarna var att vänta. Under 1800-talet registrerades där-

emot alla utomäktenskapligt födda barnet som oäkta, oavsett om föräl-

drarna gifte sig efteråt.qrqy

Det var slutligen en helt annan sak att vara oäkta och nyfödd, än att

vara illegitim och stor nog att förtjäna sitt eget levebröd. Katja Sirpi har

följt upp 36 oäkta barns levnadsöden i Lojo, Vichtis och Nurmijärvi

1850–1890 och funnit att deras livsöden inte skiljde sig nämnvärt från

andra obesuttnas. Orsaken till detta låg i att den legala diskrimineringen

av oäkta barn var helt betydelselös för de flesta av dem. Oäkta barn bru-

kade vara barn till just fattigt obesuttet folk som inte hade något att ärva

eller ett arv att fördela.qrquHuvudparten av barnen blev förmodligen helt

”normalt” folk i 1700-talets Finland. Långt färre var både legalt och soci-

alt oäkta barn, som ingen annan än på sin höjd modern ville vidkännas.

Anne Løkke, som har studerat spädbarnsdödligheten i 1700- och 1800-

talets Danmark, anser att just dessa oäkta barn föddes dödfödda eller dog
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1420 Jfr Lövkrona 1999, s. 209.
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kort efter förlossningen, andra föll offer för barnamordsbrott.qrqi Helt

faderlösa oäkta barn löpte också den största risken att dö snart efter sin

födsel i 1700-talets södra Sverige.qrqo

Bilden av oäkta spädbarns betydelselöshet som individer och sam-

hällsmedlemmar kan vara alltför skev. Det råder ändå ingen tvekan om

att just nyfödda oäkta barn inledningsvis inte verkar ha haft någon bety-

delse som brottsoffer, trots att kristen etik och barnamordslag såg annor-

lunda på den saken.qrwp Ambivalensen inför nyfödda oäkta barn innebar

att ingen bemödade sig att först och främst rädda barnets liv vilket slog

ut i ”onödiga” barnamordsbrott. Detta stred nödvändigtvis inte heller

mot de folkliga normerna, åtminstone inte i den utsträckning barna-

mordslagen förutsatte. Först mot seklets slut verkar angiveriet av barna-

mörderskor ha börjat sammanfalla med barnamordslagens föreskrifter,

av orsaker som berörs närmare i nästa kapitel. 

På tinget omdefinierades barnens betydelse. Det betydelselösa blev

till en blodskuld som måste vedergällas. Det fanns också goda skäl att

inskärpa utomäktenskapliga spädbarns livsberättigande i de agrara finska

1700-talspörtena, vilket återspeglades i barnspökstraditionen.qrwq Den

mångbottnade traditionen uttrycker empati för dessa utsatta barn.

Motsvarande medkänsla och omsorg om ett barn som höll på att falla

offer för ett barnamordsbrott står endast att finna i ett av de fall som

denna undersökning bygger på.

Bondedottern Maria Simonsdotters lilla gossebarn hittades av en händelse
levande av systern Beata i en kall bod. Barnet rosslade då i bröstet ”såsom de
pläga göra som äro i själatåget” och bars in i pörtet. Där hanterades gossen
med stor varsamhet och placerades i värmen uppe på ugnen i väntan på en
oundviklig hädanfärd. En ung piga grät medan de övriga fyra kvinnorna tysta
följde med de sista andetagen i en dödskamp som varade en längre stund.

agrar ambivalens och döljandet av barnet
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1422 Nr 34. Urtima tingsprotokoll 6.12.1750, f. 12v, 22v. Justitierevisionens utslagshandling-
ar 7.8.1751, nr 14.

1423 Se hänvisningarna till Porthan i kap. 2.4.

Systern Beata förebrådde stilla sin syster ”varför hon hade gjort så illa” men
fick bara ett lakoniskt ”så vore skiedt” till svar.qrww

Det går inte att undersöka barnamörderskornas känslor för barnet. Det

saknas källor därtill. Porthan antog dock att just moderskärleken till bar-

net kunde leda till att nyfödda oäkta barn dog. De blev övergivna för den

stund deras mor samlade mod till sig för att i hushållet där hon tjänade

bära fram det allmänt föraktade barnet.qrwe Detta kan dock inte veten-

skapligt bevisas. I rättsprotokollen framställs undangömmandet av bar-

net som ett mord. De flesta kvinnorna uppvisade också en för oförvän-

tade förlossningar typisk känslokyla för barnet och trodde att brottet

kunde bli ouppdagat. Att de betedde sig så är inte märkligt med tanke på

kontrollkulturen. Oäkta nyfödda barn hade inte i praktiken det självkla-

ra livsberättigande som barnamordslagen förutsatte. Barnet var inled-

ningsvis statuslöst. När barnet kunde identifieras var omgivningen med-

veten om att det hade dött på grund av kontrollförsummelser och bar en

kollektiv skuld för att det slutade så illa. Det drabbade angiveriet. Även

de ofta helt obefogade farhågorna för åtal och straff för delaktighet bör

ha spelat en roll. Det som dock går att bevisa är att brottet kunde bli oan-

mält om andra personer var inblandade eller om liket förblev försvunnet. 

Den ambivalens man verkar ha känt inför oäkta nyfödda dolda barn

och barnamordsbrott kan eventuellt ha haft att göra med hur domsto-

larna dömde i barnamordsbrott. Det fanns tydligen ett samband mellan

rättspraxis och mängden angivelser, eftersom antalet angivelser ökade

stadigt när straffen för barnamordsbrott sänktes efter 1780. Rättskänslan

kan ha spelat till och med en stor roll i hur väl eller illa de lagar man hade

stiftat verkade. 
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1424 KB Skillingtryck 1801: Om en Piga i Delsbo socken, som mördade sitt egit barn den
29.12.1799, vers 3.

1425 MacKinnon 1991, s. 17–18.

7. Ett dubbelt rättsperspektiv 
och en omständighetsrätt

Först bröt hon mot 6:e Guds Bud i hans lag, 
Och sen mot det 5:e,
som långt värre var. 

Ack! Mordiska händer jag häpnar därwid,
Hur hon skyndsamt mördar

det spädaste lif

Svenskt skillingtryck 29.12.1799 qrwr

mord på utomäktenskapliga nyfödda barn är känt från alla tider.

Brottet är enligt Bibeln den dubbla syndens brott – en utomäktenskaplig

förbindelse och ett mord – vilket framgår ur skillingtrycket från 1799 som

inleder detta kapitel. Lagstiftningen återspeglade hur allvarliga sådana

brott ansågs vara och hur man såg på brottsoffren och deras mödrar. Den

återspeglade också samhällets möjligheter att beivra brottet och att under-

söka det under förundersökningen och vid domstolen, samt möjlighe-

terna att få de skyldiga straffade. Så är fallet med all lagstiftning. Lagar är

normerande och samtidigt ett begränsat rättesnöre för den praktiska

rättsutövningen. Rättstillämpningen återspeglar inte nödvändigtvis verk-

ligt liv. Enligt Catherine MacKinnon är det ur modern rättsvetenskaplig

synvinkel sett omöjligt för domstolarna att beakta den bakomliggande

verkligheten till ett brottsligt beteende. Om så skedde skulle lagen upp-

höra att verka och domstolen förlora sin legitimitet. Rättstillämpningen

återspeglar i första hand lagen och tenderar att forma det skedda så att det

passar in på det lagen avser. Detta eftersom domaren måste följa lagen.qrwt



Undersökningen har hittills visat att barnamordslagen aktivt med-

verkade till att omvandla faktiskt socialt liv till ett konkret och straffbart

barnamordsbrott som motsvarade den lag man hade stiftat. Domstolen

försökte inskärpa barnamordslagen genom sin rättspraxis och samtidigt

utreda sanningen om barnets död för att kunna fälla rättvisa straff över

också andra medskyldiga. Barnamordsbrotten hade dock potential att

skapa stora värdekonflikter i rätten. Lagen tillät länge straff utan att

kvin nan ens hade erkänt brottet. Dödsdomar fick fällas på förhållandevis

svaga bevis för att upprätthålla lagens avskräckande verkan. Straffen

måste samtidigt någotsånär svara mot den lokala rättskänslan, annars

kunde domstolens och lagens trovärdighet bli undergrävd. Detta var en

svår ekvation för domstolarna. Uppgiften bör ha varit särskilt svår för

Åbo hovrätt som verkade i en region där den folkliga kulturen starkt

underbyggde barnamordsbrott av helt annat slag än uppsåtliga mord och

där inställningen till barnamordsbrotten inte var lika fördömande som

den attityd lagen utgick ifrån. 

Det har framgått i undersökningen att det statliga intresset för bar-

namordsbrottet under 1700-talet inte bara var en fråga om kvinnornas

skuld och straffsäkerhet. Ett helt samhälle var föremål för disciplinering

genom barnamords- och delaktighetslagen. Svag informell social kon-

troll och ointresse för oäkta spädbarn samt rättsväsendets svårigheter att

väcka åtal i svårbevisade barnamordsbrott låg bakom en del av lagänd -

ringarna. Även andra motiv kan ha påverkat lagarnas utformning och

själva straffpraxisen som hittills har berörts endast till valda delar i varje

huvudkapitel. Möjligheterna att få människorna att respektera barna-

mordslagen var också länge begränsade vilket påverkade lagarnas

utformning och straffpraxisen. Därför är det skäl att i detta kapitel berö-

ra hela kriminaliserings- och straffhistorien med början från att barna-

mord och delaktighet däri blev straffbara brott också i världslig domstol. 
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1426 Brott mot späda barns liv hade redan tidigare kriminaliserats som ett kvinnligt kodat
bälgmordsbrott redan i den medeltida Dalalagens och Västmannalagens kyrkobalk som
inte tillämpades i Finland. Brottet har tolkats som ett fosterfördrivningsbrott i forsk-
ningen. Holmbäck och Wessén 1936, s. 9, 19, 33, 35; Antell IV, 1895, s. 1–4, 40 ff;
Anners 1965, s. 107. De medeltida rättegångarnas huvudsyfte var att förlika parterna,
inte att fälla domar enligt gällande lag. Rättsreglerna fungerade som en flexibel ram för
hur ärenden kunde lösas släkter emellan, eftersom den medeltida rätten saknade möj-
ligheter att beivra och systematiskt straffa brott. Eventuellt tillämpades lagrummet
också på fullgångna odöpta späda barns mördande om någon part hade kränkts av gär-
ningen. Om medeltida rätten se t.ex. Letto-Vanamo 1995, s. 9–20.

1427 Bergenlöv 2004, s. 246.
1428 Aalto 1996, s. 42–43.
1429 Sundin 1991; Aalto 1996.

7.1. Från könsintegrerat till kvinnligt kodat brott

Brott mot ett besläktat barns liv belades med dödsstraff i Magnus

Erikssons landslag.qrwy Det förtydligades i kung Kristoffers landslag från

1442 som ett mord på ett spädbarn, oavsett om barnet var döpt eller

odöpt. Brottet kunde också begås av män. Dödsstraff skulle utmätas obe-

roende av barnets härkomst och ålder.qrwu Beivrandet av dessa brott lät

vänta på sig. Först när centralmakten under sent 1500-tal och in på 1600-

talet skärpte sitt grepp över lagstiftningen och rättsväsendet blev det van-

ligare att tingsföra dem. En vattendelare i kriminaliseringsprocessen blev

Karl IX:s patent som 1608 innebar att Mose lag blev ett rättesnöre för

tolkningen av de gamla medeltida lagarna. Rättspraxisen skärptes då mer

än 70 brott belades med dödsstraff.qrwi Den bibliska tolkningsramen

gjorde brott mot oäkta späda barns liv till den dubbla syndens brott, där

mordet förtjänade döden och äktenskapsbrottet ett straff som följde

lagarna om sedlighetsbrott. Den formella kontrollen ökade över folkets

breda lager under syftet att disciplinera människorna till underordning

inför Gud, stat och kung. Men kampen mellan släktens och kronans

makt över folket var seg och bidrog till att det existerade ett stort gap

mellan lag och rättspraxis.qrwo

År 1611 gav Karl IX en ny straffordning som hade stor betydelse för

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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det fortsatta lagstiftningsarbetet kring barnamord. Straffordningen förde

med sig ny lagstiftning om normbrott mot äktenskapsidealet, däribland

mord på barn födda inom och utom äktenskapet. Barnets mor blev, som

i de gamla landskapslagarna, huvudansvarig för det inom äktenskapet

födda barnets död, medan barnets far bara kunde vara delaktig i brottet.

De förtjänade däremot bägge dödsstraff om brottet hade skett med fa -

derns hjälp. Fäderna fälldes också till straff på 50 riksdaler, fastän modern

hade mördat barnet utan faderns vetskap.qrep Barnafadern var således

enligt straffordningen alltid i någon mån ansvarig när ett äkta barn blev

mördat. Gifta män straffades för bristande kontroll över sin hustru eller

för att inte ha hindrat brottet mot sitt barns liv. En ännu rimligare för-

klaring kan vara att hustrurs brottslighet antogs bli fördold i hushållet

och troddes då bäst kunna uppdagas med makens hjälp. En make som

ville undvika straff måste således ange sin hustru. Han var ansvarig också

för hennes missgärningar. Lagstiftningen syftade således till att discipli-

nera de äkta männen att ha uppsikt över sina hustrur. 

Straffordningen från 1611 var den första i sitt slag att särskilt lagstif-

ta om mord på oäkta barn. Medan gifta män alltid i viss mån ansågs vara

ansvariga för sitt barns död gällde detta inte fäder till oäkta barn.

Modern var ensamt ansvarig och skulle straffas med döden. Barnets far

undkom med ett straff på 30 daler för den utomäktenskapliga förbin-

delsen.qreq Straffordningen såg barnamordet som ett kvinnobrott, precis

som det medeltida bälgmordet. Den utgick från att bara den lägrade

kvinnan hade ett intresse att mörda och att hon försökte dölja saken för

lägraren.qrew Straffordningen byggde förmodligen på rättspraxis från sent

1500-tal. I Finland hade t.ex. en ogift kvinna som bevisligen hade gömt

undan ett dött oäkta barn straffats som huvudansvarig.qree

Straffordningens regler för mord på äkta respektive oäkta späda barn
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återspeglade större intressen än att bara skipa rättvisa över mördade

barn. De återspeglade att kvinnans position mellan släkt och make vid

dessa tider var i nyckelställning för den framväxande hierarkiskt upp-

byggda enhetsstatens projekt att minska släkternas makt med hjälp av

lagstiftning. Husbondeväldet och den äkta makens makt över hustrun

stärktes på bekostnad av kvinnans far eller andra manliga släktingar.qrer

Detta låg tydligen även till grund för hur lagarna såg på en makes eller

lägrares ansvar när ett barn hade fått sätta livet till.

Lokalsamhället fortfor ändå länge att vara organiserat efter släkt-

samhällets principer om förlikning av oförrätter. Brott mot spädbarns liv

var förmodligen svåra att uppdaga och beivra, särskilt om barnets föräl-

drar var lika skyldiga till dess död eller om barnet var oäkta och saknade

en naturlig målsägare i sin far eller släkten. Brottet blev lätt dolt. Enligt

rättegångsordinatan från 1614 befarades Guds vrede dra över land och

rike för ostraffade brott, däribland barnamord. Ordinatan förtydligade

också hur barnamordsrättegångar skulle gå till och gav domshavande

fullmakt att noga rannsaka och straffa barnamörderskor med livsstraff

för att få andra ogifta kvinnor att akta sig för barnamordssynden. Barna -

mordsbrott fick trots allt inte straffas helt godtyckligt. Det krävdes bar-

namörderskans egen bekännelse för dödsstraff.qret Brott som var belagda

med dödsstraff skulle också i princip prövas av Svea hovrätt i Stockholm,

som högsta rättsinstans från 1614, men underställdes sällan från Finland

innan Åbo hovrätt grundades 1623.qreyMan tillämpade snarare regeln att

när brottet var ”allom uppenbart” verkställdes omedelbar halshuggning

och bränning på bål medan oklara fall underställdes högsta domsrätten.

Åbo rådstugurätt beklagade sig år 1624 över hur svårt det var att

beivra barnamordsbrott, som ”Gud hjälpe oss, allt för ofta förekommo

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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här i staden”. Män som kvinnor uppmanades att leta efter barnamörder-

skan när ett dött spädbarn hade hittats. Detta skulle ske genom att alla

ogifta kvinnor mjölkades oavsett stånd och ställning. Sådana razzior

förekom under 1600-talet t.ex. i Åbo stad och antyder att barnamördan-

det bara ökade.qreu Men barnamörderskorna nekade vanligen att de var

mörderskor och påstod att barnet hade varit ofullgånget eller dödfött. I

jakten på bekännelser torterades de med tumskruvar, fängslades eller

hotades med avrättning. Barnamörderskor fördes också till stupstocken

där de förmanades av präster att bekänna sanningen. Erkände de brottet

halshöggs de genast, nekade de fortfarande, fälldes ett lindrigare straff i

tron att ingen frivilligt gick i döden med synder på sitt samvete.qrei

Tortyren var trots allt effektlös på just barnamörderskor som ihärdigt

brukade neka sitt brott till och med vid stupstocken. I tanke att barna-

mörderskor var ovanligt hårdnackade, lögnaktiga och vanartiga kvinnor

började domstolarna från tidigt 1600-tal fälla livsstraff på allt lösare

grunder. Överheten uppfattade också Guds vrede, som skulle drabba alla

p.g.a. blodsskulden, som en verklig samhällsfara. Därför måste skulden

sonas genom avrättningar. Svea hovrätt började kringgå den gällande

lagens krav på erkännande redan på 1620-talet och dömde nekande bar-

namörderskor till döden.qreo Även Åbo hovrätts lagläsarinstruktioner

tillät att domare tummade på reglerna för erkännandet från och med

1634–35.qrrp Följden blev att domstolspraxisen varierade stort i olika

delar av landet. Avgörande var hur enskilda domare och hovrätter förhöll

sig till att fälla dödsdomar utan erkännande. 

För att förenhetliga rättspraxisen, minska domarnas samvetsbekym-

mer och underlätta rättsprocesserna mot barnamörderskor efterfrågades
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vid ett flertal tillfällen ett kungligt patent som godkände dödsstraffet

utan erkännande. Barnamördandet, som ansågs vara särskilt vanligt i

Finland, fick Åbo hovrätt att under riksdagen i Nyköpning 1640 ta initia -

tiv till en för alla hovrätter gemensam ansökan om att ogifta kvinnor,

som ”lönnligen hålla sig vara havande och lönnligen föda” skulle straffas

med döden. Ingen hänsyn skulle då tas till att dessa kvinnor brukade

påstå att barnet hade varit dödfött.qrrq I väntan på patentet beklagade sig

Åbo hovrätt i ett protokoll från 17 november 1641 ”om de åtskilliga bar-

namord, som här i landet bedrivas”. Det var inte antalet barnamords-

brott som bekymrade hovrätten, utan de komplicerade rättsprocesserna

som ansågs vara alltför betungande för hovrätten.qrrw Åbo hovrätt gav

också ut en ny instruktion för lagläsarna 1641. Enligt den var det dom-

stolens ansvar att skaffa fram vittnen som under edgång kunde styrka

barnamörderskornas bekännelser att barnen hade varit dödfödda eller

ofullgångna.qrre

Det dubbla rättsperspektivet fick därmed sin början i barnamords-

brottens rättsprocesser. Domstolarna skulle arbeta för att utreda san-

ningen om barnets död. Detta talade man dock inte om för allmänheten

som fick lära sig att barnamörderskornas påståenden var betydelselösa

och att dödsstraff oavsett brottsomständigheterna hotade alla barnamör-

derskor.qrrr

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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7.2. Lag för lögnaktiga mörderskor

Lösare bevisningsgrunder mot barnamörderskor var lösningen på pro-

blemen och legitimerade dödsstraffen över nekande kvinnor både för

hovrättsdomarna och för tingsmenigheten. Lagkommissionen föreslog

år 1642 att det i brist på materiella bevis och erkännande skulle bli möj-

ligt att fälla dödsstraff på bara misstanken om att en kvinna hade mördat

och gömt undan sitt oäkta nyfödda spädbarn. Nekandet skulle inte få ges

något bevisvärde om vittnen kunde binda kvinnan till hemlighållandet.qrrt

Ett rättesnöre krävdes också för hur de barnamordsbrott som inte var

regelrätta mord borde straffas, vilket har förbigåtts i tidigare forskning.qrry

Lagkommissionen var väl medveten om farorna med ett sådant

patent. I principbetänkandet påtalades det att dödsdomar skulle komma

att fällas på mycket lösa grunder i en sak som ofta var osäker och ”mörk”.

Barnets dödsorsak svår att fastställa, havandeskap kunde sluta i missfall

och ensamma förlossningar vara ett resultat av tillfälligheter. Sannolik -

heten antogs ändå vara större att man hade att göra med beräknande

ogifta kvinnor som avsiktligt dräpte sitt oäkta barn, än helt oskyldiga

kvinnor. Föreställningarna att utomäktenskapligt gravida kvinnor blev

uppsåtliga barnamörderskor var så fast rotad att riksdrotsen ansåg det

befogat att offentliggöra från predikstolarna och på tingen en av Gustav

II Adolfs fällda barnamordsdomar som hade fällt kvinnan till dödsstraf-

fet utan andra bevis än att hon hade fött barnet i ensamhet.qrru Det för-

sta avskräckningstalet till folket började därefter spridas från prediksto-

larna, oavsett att det fortfarande saknades stadganden som stödde förfa-

randet. Drivkraften bakom lagkommissionens förslag till barnamordslag
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var också huvudsakligen behovet av avskräckning och förbättrad döds-

straffsäkerhet för barnamörderskor så att rättens trovärdighet och brotts-

bekämpningen inte skulle undergrävas. Sanningens utletande var i det

sammanhanget en bi sak. 

Lagkommissionens förslag verkställdes aldrig men resonemanget

ingick i Ediktet om barnamord daterat 23 februari 1655. Mordet på ett

utomäktenskapligt nyfött barn skulle hädanefter bevisas utifrån presum-

tioner om ett döljande av barnets tillblivelse (lägersmål och havande-

skap) och död (undangömmande). Själva mordet eller varför barnet föd-

des i ensamhet behövde inte bevisas, vare sig materiellt med hjälp av

tecken på våld eller genom barnamörderskans bekännelse. Den miss-

tänkta var precis som i rättspraxisen ditintills skyldig, intill bevisat oskyl-

dig och kunde med vittnens hjälp fällas till dödsstraff för ett döljande.

Missgärningen skulle ändå inte få straffas hur godtyckligt som helst.

Försök gjordes att minimera de erkända riskerna med lagen, genom att

kräva att barnet hade varit fullgånget och att gärningen var så uppenbar

”att man om dess kvalitet intet tvivlar”.qrri I praktiken betydde stadgan-

det att ett barnlik krävdes för att brottet skulle leda till en rättsprocess.

Det var de uppsåtliga mörderskorna man ville åt med släktingars, vän-

ners och grannars hjälp.

Barnamordsplakatet reviderades flera gånger under senare delen av

1600-talet. Ur ett bredare perspektiv sett antyder de nya plakaten att

angiveriet av barnamörderskor varierade en hel del. De klara fallen tings-

fördes säkert noga, precis som lagen förutsatte. Man var däremot försik-

tigare med att ange barnamörderskorna i oklara fall, särskilt om fostret

saknades eller det visade sig vara resultatet av ett missfall. Det är i rela-

tion till detta som det blir begripligt att behovet av ett nytt riksomfat-

tande barnamordsplakat var påkallat 1669. Då infördes det fjärde brotts-

indiciet, d.v.s. att kvinnan hade fött barnet i ensamhet utan andras

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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hjälp.qrro Tolv år senare, 1681, gavs det igen ut ett barnamordsplakat.

Detta plakat behandlade för första gången också angiveriet av barna-

mordsbrott. Plakatet inskärpte att ”var och en sådant förut vetat, eller

kunnat veta, och likväl fördristat sig däremot att göra” måste ange den

misstänkta kvinnan. Något straff för underlåtenhet stipulerades dock

inte.qrtp

Barnamordsplakatet från 1681 var framförallt ett kriminalpolitiskt

instrument. Det har i forskningen missvisande tolkats som bara en

inskärpning av de tidigare plakaten.qrtq Det nya barnamordsplakatet

eftersträvade på ett tydligare sätt än tidigare skärpt social kontroll över

barnamörderskor som redan hade begått missgärningen och gisslade

omgivning för sitt tanklösa tigande. Barnamordsplakatet skulle också ges

offentlighet ”när mycket folk är samlat”. Detta för att klargöra att tigan-

dets följder innebar ostraffade barnamörderskor som väckte Guds vrede

och drabbade hela samhället.qrtw

Plakatet av år 1681 kan ha lett till ett ökat antal anmälningar och för-

bättrad dödsstraffsäkerhet även i de fall då omgivningen var osäker på

om kvinnan faktiskt var en barnamörderska. Det är i relation till detta

som Svea hovrätts brev till Kunglig Majestät om rätt att få fälla barna-

mordsdomar efter samvete blir begripligt. Brevets underförstådda kritik

mot barnamordsplakatet av år 1681 ledde dock bara till det motsatta.

Straffpraxisen skärptes ytterligare genom ett nytt barnamordsplakat som

gavs år 1684.qrte Hovrättens anhållan om att få rätta barnamörderskans

straff efter brottets art (s.k. arbitrering) hade inneburit en stor frihet för

hovrätten när barnamordsmål prövades. Bakom låg synbarligen att lagen
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befarades bli för sträng i ett brott som var svårt att bevisa. Det naggade

hårt på hovrättsledamöternas samveten att lagen förpliktade dem att

offra barnamörderskor på avskräckningens bål på basis av det de kallade

för sannolika skäl och omständigheter. Detta accepterades inte helt utan

protester. Dödsstraff på mycket lösa grunder satte nämligen hovrättsdo-

marnas egen själ på spel. De kunde inför Gud själva bli både mördare och

syndare om de utan säkra bevis fastställde dödsstraffet på helt lagliga

grunder. Kunglig Majestät tillmötesgick inte önskemålet om en mera flex -

i   bel rättspraktik. Han inskärpte den 14 november 1684 att lagen ovill   -

korligen måste följas och att hovrätten skulle utfärda dödsdomar oav sett

omständigheterna i brottet. Endast Kunglig Majestät fick i oklara fall lin-

dra barnamörderskornas straff.qrtr

Barnamordsplakatet som gavs påföljande dag år 1684 drev den

omvända bevisföringen mot barnamörderskan till sin spets. Nu behövdes

inte ens ett lik som materiellt bevisade att ett brott faktiskt hade begåtts.

Det räckte med vittnesmål om att kvinnan ”hade tjocknat och hastigt

smalnat” som bevis på ett döljande av en utomäktenskaplig graviditet,

hemlig förlossning och ett dödat oäkta nyfött barn.qrtt Dödsdomar

kunde därefter fällas över kvinnor på basis av vittnesmål om att de hade

fört ett syndigt leverne, sysslat med misstänkligt hemlighetsmakeri och

rent allmänt var lögnaktiga.

Risken för justitiemord bekymrade inte den enväldige kungen Karl

XI. Hans främsta syfte var att begränsa hovrätternas domsmakt och att

samla högsta domsrätten i sin egen hand. Heikki Ylikangas anser att för-

budet att rätta straffet efter brottet var kungens försök att inskränka hov-

rättsdomarnas makt som vid dessa tider var som allra störst. De frångick

gällande lagar, dömde efter gamla prejudikat eller tidigare rättspraxis,

stödde sig på utländsk rätt eller sitt eget gottfinnande i sina domsutslag.

Eftersom domarämbeten vid både underrätterna och hovrätterna bru-

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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kade tillfalla adeln betydde detta en adlig maktkoncentration som kunde

hota det karolinska enväldet. Genom en begränsning av domsrätten vid

hovrätterna kringskars högadelns möjligheter att utöva makt genom

rätts väsendet.qrty Barnamordsbrottets lagstiftning blev här ett slagträ i

kungens hand i en fråga som inte alls gällde kvinnornas straff- eller rätts-

säkerhet, utan helt andra frågor. 

Hovrätternas befogenhet sedan 1615 att lindra straffet i fall som

bygg de på oklara bevis hade varit en garanti för att rättspraxisen i barna-

mordsbrotten inte var hur godtycklig som helst, även om snabba av -

skräckande dödsdomar vid behov också fick verkställas av tinget utan

hovrättens prövning. Befogenheten var mål för en dragkamp mellan hov-

rätt och Kunglig Majestät under hela 1600-talet. Ett definitivt förbud

mot sådan s.k. arbitrering kom dock för alla brottmål i och med barna-

mordsplakatet 1684. Straffen skulle därefter vara desamma för också bar-

namörderskor vid varje hovrätt och rättades efter brottets art endast av

Kunglig Majestät.qrtu

Hovrätterna fortsatte dock sin inre kritik av barnamordslagen och

fällde lagstridigt straffen efter brottsomständigheterna.qrti Bl.a. Svea hov -

rätts kriminalresolutioner från 1696 antyder att hovrättsledamöterna

bekämpade dödsdomar på alltför lösa grunder. Ingen brottsling skulle

heller få dömas till döden utan andra bevis än sin egen bekännelse, trots

att det var helt lagligt att göra så i barnamordsbrott.qrto Befintlig statis-

tik som bara finns att tillgå från Göta hovrätt antyder att straffpraxisen

var mycket lindrigare än barnamordsplakaten förutsatte. Drygt hälften

av 79 fall som underställdes hovrätten slutade i dödsstraff 1635–1699.

Osäkra fall underställdes sällan Kunglig Majestäts prövning trots att

lagen förutsatte det. I 32 barnamordsbrott fälldes bara tolv dödsstraff vid
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Göta hovrätt mellan 1681–1699.qryp Även Bergenlövs rättsstatistik från

det sena 1600-talet antyder att rättspraxisen inte var så drakonisk som

lagen förutsatte. Av 59 straffade barnamörderskor i Skåne och Halland

1684–1718 avrättades bara 29 oavsett att lagen tillät dödsstraff utan ett

barnlik som bevisade att brottet hade begåtts.qryq Befintlig men splittrad

hovrättsstatistik antyder samma rättspraxis vid Åbo hovrätt.qryw

Orsakerna till den lindriga hovrättspraxisen är svår att studera efter-

som hovrätterna fram till 1682 avfattade sina domar utan domskäl.

Därefter fick parterna veta vad hovrätten grundade domen på.qrye Rudolf

Thunander som har studerat Göta hovrätts förhandlingar i brottmål

1681–1699 har funnit att skälen till strafflindringarna ofta var barna-

mörderskans ”fåkunnighet” eller ungdom och ofullständig

bevisning.qryrDet tyder på att många barnamordsbrott inte var så grova

som lagstiftningen utgick ifrån att de var och att de därför inte straffades

med döden. Det kunde t.ex. handla om missfall eller döljande av död-

födda barn. 

Straffpraxisen blev inte ens under 1600-talet den blodshämnd mot

kvinnorna som hotet om dödsstraffet i barnamordsplakaten gav sken av.

Att så var fallet var en självklarhet för 1700-talets rättslärda. Barna mords -

 lagen skulle garantera en hög dödsstraffsäkerhet för att man antog att

avskräckning minskade barnamördandet. Lagens stränghet kunde dock

inte i alla händelser omsättas av domarna i praktiken.qryt Skillnaden

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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mellan lag och rätt var ett uttryck för att kriminal- och straffpolitik var

två vitt skilda saker.qryy Det förelåg hos hovrätterna en ambivalens mel -

lan att verkställa avskräckningen och att utreda sanningen om barnets

död utifrån bevis och vittnesmål och med beaktande av att både missdå-

dare och vittnen kunde ljuga.qryu

Barnamordslagen var ett alleuropeiskt fenomen som kom till i refor-

mationens kölvatten. De första barnamordsstadgandena i Västeuropa

skrevs in i tysk lag genom Karl V:s Peinliches Gerichtsordnung 1532 där

barnamord särskildes som ett kvinnobrott bland dråpbrotten och där en

presumtion mot kvinnan blev ett lagligt bevis. I England gavs ett lik-

nande statut 1624 och i Danmark-Norge 1635. Ordalydelserna i lagkom-

missionens diskussioner på 1640-talet och ännu på 1680–90-talet här-

stammade också långt från den tyska lagens betydligt tydligare formule-

ringar.qryi Ett stort antal unga jurisstuderande fick kunskap om den tyska

barnamordslagen och rättspraxisen under studietiden utomlands. De

återvände hem till Sverige med erfarenheterna, vid en tid då främmande

rätt helst inte skulle få påverka ny nationell lagstiftning. Lag stift ningen

skulle här följa rikets egna behov och gamla fornsvenska lagar uttydas

med detta för ögonen.qryo Den legala bevisteorin som krävde erkännande

och två ojäviga vittnen vann då inträde i andra brott mot liv. Men bar-

namördandet skulle bevisas med gammal medeltida omvänd bevisföring,

utan att barnamörderskan längre hade möjligheten att svära sig fri. 

Straffen och lagtexterna skärptes för många brott i 1600-talets sven-

ska rike, en trend som sedan senmedeltiden gällde för hela Västeuropa.

Den trenden hade med absolutismens framväxt att göra. Släktmakten

måste begränsas för att kronan skulle få tillgång till böterna och för att
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överheten skulle kunna fostra folket till tukt och pli inför kunga -

väldet.qrup På den punkten är barnamordsbrottet inget undantag. Men

varför prioriterade man så högt straffsäkerheten i just barnamordsbrot-

ten att man stiftade en lag som stred mot samtida rättsprinciper och som

inte gick att omsätta i praktiken? 

Anners anser att syftet var dels att åtgärda bevisningsproblemen som

undergrävde möjligheterna att verkställa avskräckande dödsstraff, dels att

få fart på beivrandet av brottet. Brottet antogs också vara mycket vanli-

gare än vad som framgick av antalet fall som blev tingsförda.qruq Mycket

tyder på att så kunde vara fallet. I t.ex. hela Uppsala län, där forskning

finns till hands, rannsakades i genomsnitt bara två barnamordsbrott i

året under åren 1634–1663 och 1681–1699.qruw

Alla dessa tre faktorer, bevisföring, avskräckning och brottsbeivrande

spelade utan tvekan en roll i att brottet blev kriminaliserat med en sär-

skild lag. De förklarar dock inte varför barnamordsbrottet kriminalise-

rade på ett annat sätt än andra brott mot liv. Livets värde var också en

lika stark underström i mord och dråp. Det föresvävade ändå inte lagstif-

tarna att införa omvänd bevisföring i mord. Detta trots att också mördare

brukade neka till brottet såsom barnamörderskorna. Det saknades också

ögonvittnen till de flesta morden och bevisningsproblemen var ofta stora

såsom även i barnamordsbrotten. Avskräckning genom dödsstraff var

likaså nödvändig för att stävja både vanliga mord och barnamord. Det -

samma gällde ambitionen att undvika blodsskulden för ett brott mot liv.

Det dröjde ändå till senare hälften av 1700-talet innan hovrätterna i

Finland började tumma på den legala bevisföringens regler om erkän-

nande och två ögonvittnen i andra brott mot liv. Man gjorde så för att

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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1475 Bergenlöv 2002, s. 251–254; Lövkrona 1999, s. 163.
1476 Rublack 1999, s. 170; Bergenlöv 2002, s. 237, 251–254. 

den legala bevisteorin i mer än ett århundrade hade fostrat mördare och

dråpare att det lönade sig att neka för att undgå dödsstraffet.qrue

Den höga dödsstraffsäkerheten kan ha eftersträvats av indignation

över att brottsoffret var ett värnlöst nyfött barn vilket Eva Bergenlöv har

hävdat.qrur Barnets livsvärde diskuterades dock inte under kriminalise-

ringsprocessen. Livsvärdet berördes endast i anslutning till fosterfördriv-

ningsbrottet som blev kriminaliserat i och med 1734 års lag, ett brott som

faller utanför denna undersökning.qrut Temat gavs högre prioritet först

då befolkningspolitiken blev central i frihetstidens nytto- och folkök-

ningsinriktade samhälle.qruy

Jag vill framhålla att den stora utmaningen i barnamordsbrottets

rättsprocesser för det första var att brottet begicks på en odöpt människa

vars själ då berövades ett evigt liv. Vanliga mord begicks däremot på offer

som var döpta. För det andra innebar brottsoffrets oäkta börd att ingen

målsägare aktivt förväntades driva saken mot barnamörderskan till rätts-

behandling. Denna undersökning har visat att detta var ett faktum under

1700-talet. Barnamordsbrott kunde bli fördolda av att barnet var så bety-

delselöst som agrar individ och brottsoffer. Dessa två punkter skiljde bar-

namordsbrottet från andra brott mot liv och legitimerade att staten med

kyrkans stöd gick in som målsägare.

Bakom den hårda lagen låg därför framom annat brottsbeivrandet,

som även Anners i viss mån lyft fram. Detta legitimerade en lagtext som

utmålade barnamörderskor som så vanartiga kvinnor att andra männis-

kor utan skrupler vågade ange dem. I hopp om låg tröskel för angiveri

behövdes en lag som inte heller misstänkliggjorde någon annan person

än barnamörderskan. Detta talade för en lag som inte beaktade barna-

mörderskans erkännande, brottsmotivet och brottsomständigheterna.
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1477 Om betydelserna av en kvinnligt könad barnamordslag. Smart 1976, s. 8, 112. 
1478 Se hänvisningarna i kap. 5.1.
1479 Roper 1989.

Om vänd medeltida bevisföring på indicier tilläts mot alla odds och främ-

jade att brottet kunde tingsföras utan farhågor för andra eventuella straff.

Den kvinnligt kodade barnamordslagens rättspraxis innebar också att

vittnesmålen gavs bevisvärde som ”sanning” medan barnamörderskorna

konstruerades som lögnaktiga, trots att detta stred mot domar regler -

na.qruu Det hårda retoriska talet om de ökande barnamordsbrotten, bar-

namörderskors vanart och den omvända bevisföringen mot barnamör-

derskan var därmed i sista hand ett uttryck för bristande formell kontroll

under 1600-talet. Detta undergrävde möjligheterna att fälla dödsstraff

som avskräckte och minskade barnamördandet, vid sidan av de rättsliga

bevisningsproblemen. 

Barnamordslagen återspeglade sist men inte minst en ny ideologisk

könsförståelse. Föreställningar om en potentiellt ond kvinnonatur vann

inträde i synen på kvinnan efter reformationen. Detta måste kvinnan

motbevisa genom att t.ex. vara öppen inför sitt barns födelse och död.

Flera hustrur borgade som vittnen för att kvinnan var helt oskyldig till

att barnet hade tagit skada.qrui Samtidigt polariserades könsföreställ-

ningarna i manlig överordning och kvinnlig underordning som ställde

krav på allt striktare kontroll av kvinnan. Detta skedde bäst inom äkten-

skapet.qruo Maken kunde som en följd av detta bli straffad för försum-

melsen att hindra hustruns missgärning på deras gemensamma barn eller

för att ha underlåtit att ange henne för brottet, vilket framgick i det före-

gående. 

En barnamörderska hade avlat barn utom äktenskapet. Hon bekräf-

tade då föreställningen om kvinnans potentiella ondska och manlig kon-

troll som garanti för social ordning. I ljuset av detta blir det begripligt att

lagstiftare, domare och präster kom att uppfatta barnamörderskor som så

vanartiga kvinnor att de troddes neka mordet till och med inför Gud. I

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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praktiken var inte barnamörderskor mer lögnaktiga eller vanartiga än

andra, åtminstone inte under 1700-talet. Istället var det de barnamords-

underbyggande kollektivt erfarna skeendena som fick de flesta barna-

mörderskorna att stå fast vid att hon inte hade avsett att skada barnet till

livet. Med detta försökte barnamörderskan få vittnen att tala ut i rättssa-

len om det som verkligen hade hänt.

7.3. Strategisk tystnad om delaktighetsbrottet 

Barnamordsplakaten som gavs under 1600-talet konstruerade barnamör-

dande som en ensam kvinnlig missgärning. Hovrätterna påträffade ändå

regelbundet brottskontexter där lägersmannen hade utövat någon form

av påtryckning på kvinnan eller där ingen hade hjälpt kvinnan i fråga.

Konsistoriet vid Kungliga Akademin i Åbo behandlade ett dylikt barna-

mordsbrott på 1660-talet. 

Fallet rörde medicine professor Ericus Achrelius ogifta piga Beata Jörans -
dotter. Achrelius hustru hade i slutet av pigans graviditet lagt märke till att
hon eventuellt väntade barn och försiktigt frågat om saken. Hon hade ändå
inte fått pigan att erkänna. Pigan for ut i ”grova eder” över husmoderns nyfi-
kenhet. Saken var därmed utagerad för husmoderns del tills brottet var ett fak-
tum. En kort tid därefter drev pigan olovandes kreaturen ut i skogen och kom
hem svag och blek. Husmodern anade då att pigan hade fött och gömt ett barn
och hon angav pigan. Även professorn förhördes, synbarligen som en potenti-
ell lägrare. Han hade redan tidigare väckt aversion för sitt lössläppta leverne
och blivit varnad av universitetets konsistorium. Professorn påstod att han
inget vetat eftersom pigan ”även av naturen är något stadig”. Pigan skyddade
honom och svävade på målet om faderskapet. Först utpekade hon en dräng,
sedan en ryttare. Andra vittnens vittnesmål fick pigan att slutligen erkänna att
hennes husbonde var far till barnet. Vid stupstocken erkände hon hans delak-
tighet. Då erkände också professor Achrelius horet och att han hade vetat om
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1480 Ranta 1975, s. 366–372.
1481 Till Hofrätterna angående theras straf, som äre antingen Rådsbane til en eller annan

missgierning, eller å något annat sätt ther til wållande, eller ock wetta af någon missgi-
erning, men then nedertysta och ingen uppenbara, jämväl giöra sig af någon missgier-
ning å ett eller annat sätt delachtige. Stockholm den 29.7.1698. Schmedeman 1706, s.
1501, 1516.

1482 Sjögrén VII, 1908, s. 344.

både graviditeten och förlossningen i skogen. Däremot nekade han benhårt
sin delaktighet i själva brottet. Istället hade han enligt egen utsago på alla vis
försökt hindra barnamörderskan från att rymma ifrån staden och uppmanat
henne att erkänna brottet under rättsbehandlingen i kämnärsrätten. 
Akademikonsistoriet lät sig inte luras. Problemet var bara det att professorns
brott inte var kriminaliserat. Husmoderns vittnesmål fällde pigan till hals-
huggning och bränning på bål, medan konsistoriet ytterligare en gång fick nöja
sig med att med en varning disciplinera professorn till bot och bättring under
hot om avskedande. Enligt den dödsdömda hade dock denna medicine profes-
sor tvingat fram barnamordsbrottet som han dessutom varit delaktig i.qrip

Delaktighetsbrottet kriminaliserades drygt trettio år efter att professor

Achrelius begick sitt brott. Ett kungligt stadgande Om Rådsbane til en eller

annan missgierning gavs den 29 juli 1698 och berördes redan i kapitel

tre.qriq Delaktigheten hade redan innan detta blivit föremål för diskus-

sion i anslutning till barnamordsbrottet. År 1696 föreslog lagkommissio-

nen ett lagrum om delaktighet i barnamordsbrott i det som skulle bli

1734 års lags Högmåls- och edsöresbalk. Ordalydelsen föreslogs vara ”den

som af barnamordh kunskap hafwer och fördöljer, straffes med hud -

strykande eller fängelse”.qriw Förslaget var skarpt avgränsat. Man avsåg

att åtgärda de uppenbara bristerna i angivelserna av barnamordsbrotten,

inte delaktighet i bemärkelsen att idka påtryckning eller utföra någon del

av gärningen. Bakom detta låg att en kriminalisering av delaktigheten i

barnamordsbrotten var särskilt problematisk.

På lagkommissionens möte den 7 november 1699 konstaterades att

faran med ett lagrum om delaktighet var den att de som angav de delak-

tiga själva kunde komma att råka illa ut. Detta gällde särskilt ifall de inte

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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1483 Sjögren II, 1902, s 156:  Assessor Bromen ansåg att det i grova brottmål vore ”rätt att
alle, som äre i råd och kundskap, straffes lijka; men in aliis synes det betänkligeligit”.
Därför ansåg han att ”där man eij hafwer bewijs till sin wettenskap, är bättre at eij
angifwa än med sin fahra det giöra, utan slikt plägar lämnas under Guds domb.” Jfr
Bergenlöv 2004, s. 253.

1484 Sjögrén IV, 1902, s. 394–395.

hade fullt bevis för sitt påstående. En delaktighetsparagraf kunde även

medföra ojusta anmälningar som skadade oskyldigas rykte. Allt detta

skulle bara försvåra barnamordsbrottens rättsprocesser och förmodligen

ha en negativ inverkan på brottsbeivrandet, eftersom det hela kunde

sluta med att angivarna själva blev straffade för en ogrundad angivelse.

Det var dock befogat att skriva in ansvaret att ange barnamordsbrott i

lagen som ett rättesnöre och en varning till alla och en var. Lagen måste

få omgivningen att ange dem som varit delaktiga i råd och dåd, så att de

blev straffade tillsammans med den huvudskyldiga barnamörderskan. I

praktiken var detta dock ”synnerligen betänkligt”. Vittnesmålen var

nödvändiga för att bygga upp bevisföringen mot barnamörderskan och få

henne fälld till straff. Det bästa var att göra som man dittills hade gjort,

det vill säga lämna delaktigheten ostraffad och låta Guds dom i sinom tid

falla över de medskyldiga.qrie

Delaktighet i barnamordsbrott var ett olösligt rättsligt dilemma och

ställde lagstiftaren inför ett val. Antingen skulle man ignorera delaktig-

heten för att sporra till angiveri av barnamörderskor eller så införde man

en delaktighetsparagraf och riskerade att undergräva möjligheterna att få

barnamörderskan fälld till straff. Eftersom delaktighetsbrottet inte an -

sågs vara ett lika samhällsfarligt brott som barnamörderskans, behövde

detta inte motarbetas lika hårt som barnamordsbrottet. Valet föll på att

straffa barnamörderskorna och förslaget till delaktighetsparagraf ströks

ur lagförslaget. Rätten skulle istället följa bestämmelserna i det allmänna

delaktighetsstadgandet, tills den nya allmänna lagens delaktighetspara-

graf hade trätt i kraft.qrir
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1485 Sjögrén I, 1901, s. 156.
1486 MB 61: § 1–4 och MB 53–59 om olika slags lägersmål och hur de skulle straffas. 
1487 Calonius 1808–1812, s. 36.

Kriminalpolitiken som åsyftade avskräckning och de stora begräns-

ningarna i beivrandet av barnamordsbrotten avgjorde vid sekelskiftet

1700 hur man resonerade om delaktighetsbrottet. En dryg månad innan

detta ställningstagande, den 30 oktober 1699, hade man nämligen också

tagit ställning till en eventuell revidering av själva barnamordslagen.

Lagkommissionen övervägde att införa ett nytt brottsrekvisit som hade

inneburit att barnamörderskan faktiskt måste ha mördat sitt barn genom

”våldsam åtgärd” för att bli straffad med döden. Detta förkastades för att

ett sådant brottsrekvisit befarades urholka lagens avskräckande syfte.qrit

På förhandlingsbordet bakom hovrätternas och lagkommissionens lyckta

dörrar vägde assessorer och justitieråd riskerna med delaktighetslagstift-

ningen, framförallt med straffsäkerheten för ögonen. Följden blev en

strategisk tystnad om delaktighetsbrottet. Resonemanget som fördes

inför beredningen av 1734 års lag visar ändå att det inför det nya århun-

dradet fanns en beredskap i rättslärda och rättsutövande kretsar att be -

trakta barnamördandet ur ett vidare perspektiv än vad barnamords -

plakaten och tingsrätternas domar gav sken av.  

Delaktighet i barnamordsbrott lämnades av strategiska skäl utanför

den nya barnamordslagen i 1734 års lag. Brottet omfattades istället av den

allmänna lagen om delaktighet i missgärningar (kap 61: § 1–3) som var en

förkortad version av den gamla kungliga delaktighetsstadgan. Man förtjä-

nade dödsstraff för delaktighetsbrott om man hade uppmanat barnamör-

derskan att dölja brottsförloppet, rått henne att mörda barnet eller varit

delaktig i själva mordet. Även försummelser att hindra barnamördande

som man misstänkte att höll på att ske var straffbart efter omständighe-

terna med minimum 40 daler.qriy Delaktighetsåtalen skulle också, precis

som barnamörderskans skuld, prövas av överrätten.qriu Hade det oäkta

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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1488 Om mord och nidingsverk. MB 12: §§ 1–3. Om dråp av föräldrar, barn, och syskon. MB
14: §§ 1–2. 

1489 Se t.ex. Ylikangas 1967, s. 230–233; Modéer 1997, s. 111–112. Rättshistoriker har också
hävdat att 1734 års lag var den första moderna upplysningskodifikationen i det svenska
riket. T.ex. Klami 1981, s. 11.

1490 Äldre kommittéer: Justitiae arkivet. Lagkommissionen 1737–1784, ÄK 16: 16,
1748–1754. Justitierevisionens registratur 1749, senare delen: 4.7.1749, f. 7v–9v. Jfr
Modéer har framhållit att 1734 års lag till många delar var en genomarbetad kodifika-
tion av en mera sekulariserad rättsuppfattning än tidigare, även om lagkommissionen
utåt ville ge intryck av att lagverket var en sammanställning av gällande rätt, en s.k.
kompilation. Modéer 1997, s. 107.

1491 MB 16 § 1–5: Uppenbart barnamord (§ 1) vållat barnamord (§ 1 moment 2), utomäk-
tenskapligt missfall eller barnamord p.g.a. olycka (§ 2), fosterfördrivning och delaktig-
het däri (§ 3), försök till fosterfördrivning (§ 4) och att lägga ut barn att dö (§ 5). Jfr
Anners 1965, s. 122.

nyfödda barnet dödats av en annan person än barnamörderskan, skulle

denna person fällas efter gängse lagar om mord och dråp.qrii

7.4. Rättsutmanande ny barnamordslag 1734

Synen på barnamord och barnamörderskor anses ha blivit oförändrad i

1734 års lag som allmänt hållits för en kodifiering av gällande rätt.qrio

Barnamordslagen var i själva verket bara skenbart skriven i samma ande-

meningar som förr, i tron att texten skulle offentliggöras från prediksto-

larna och tjäna som avskräckning.qrop Å ena sidan kvarstod de fyra lag-

stadgade bevisföringsgrunderna och den omvända bevisföringen mot

kvin nan. Erkännandet förblev fortfarande helt betydelselöst utan under-

stödande vittnesmål. Å andra sidan innehöll lagen fem olika grader av

barnamordsbrott. Till skillnad från plakatet från 1684 fick dödsstraff inte

fällas utan att man funnit ett barnlik. Dessutom måste liket bli besiktat

för att straffet skulle gå att gradera efter brottets svårighetsgrad.qroq

Lagen om egentliga barnamordsbrott i 1734 års lag var ovanligt spe-

cificerad. Den bar på element av processrätt (hur brottet skulle bevisas),
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1492 MB 16: § 1 moment 1: Kona, som af oloflig beblandelse warder hafwande, och thet ej
uppenbarar förr födslen, söker enslighet wid sielfwa födslen, och therefter lägger fostret
å lönn; hon skal halshuggas och i båle brännas, ehwad hon föregifwer fostret wara dödt
födt, eller ej fullgångit. Nehrman 1756, V: § 21, s. 64: ”barnet hwarit fullgånget och
något wåldsamt tekn ther å finnes”.

1493 MB 16: § 1 moment 2: Warder thet genast framskaffadt, och pröfwes thet ej fullgångit
wara, eller finnes ej något wåldsamt tekn ther å.

1494 MB 16: § 2: Nu hafwer sådan kona haft missfödsel, som af wådeligt fall, eller annor
händelse timad är, och hafwer hon ej lagdt fostret å lön, utan thet genast uppenbaradt,
och gitter wisa orsak til missfödslen; plichte tå för lägersmålet allena. I praktiken döm-
des vissa nödfödslar av fullgångna barn omfattades av denna paragraf, såvida avskräck-
ning inte var nödvändigt som t.ex. i nr 102. Kravet var då att vittnen helt gick i godo
för barnamöderskan vilket var sällsynt. Se t.ex. 112, 192, 206. 

1495 MB 16: § 1 moment 2: […] tå straffes modren med ris, fängelse, eller arbete: plichte
ock thertil för lägersmålet”. 

brottsbeskrivning (vad som var ett bevisbart barnamordsbrott)  och straff-

rätt (hur brottet skulle straffas). Svårighetsgraden avgjordes efter barnets

fullgångenhetsgrad, eftersom det var omöjligt att fastställa dödsorsaken.

Lagen gav domaren även andra ledtrådar. Ett mord på ett fullgånget barn

som dödats med våld och hittades av andra, skulle straffas med kvalificerat

dödsstraff, d.v.s. halshuggning och bränning på bål.qrow Om barnliket

genast hittades av andra personer med hjälp av barnamörderskan och om bar-

net då visade det sig vara helt oskadat kunde det tyda på en dödfödsel av

ett ofullgånget eller fullgånget barn. Brottet kunde då dömas som vållat

barnamordsbrott enligt det egentliga barnamordsbrottets andra moment

och straffas med risslitande, fängelse eller tukthusarbete.qroe

En helt egen grad av barnamordsbrott var de fall där barnamörder-

skan genast själv bar fram sitt fosterämne eller dödfödda barn som av en

händelse fötts i ensamhet. Gick missfallet eller nödfödseln att bevisa med

vittnens hjälp skulle barnamörderskan straffas bara med böter för lägers-

målet.qror Gick detta inte skulle barnamörderskan straffas efter den lin-

drigare graden av egentligt barnamordsbrott med risslitande, fängelse

eller tukthus.qrot Mödrar till nyfödda oäkta spädbarn som levande lagts

ut för att dö skulle straffas efter omständigheterna med allt från hals-

huggning till kropps- eller fängelsestraff i varierande mängd och

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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1496 MB 15: § 5: Wräker kona sitt foster ut å mark, eller gato, så at thet af hunger, kiöld,
eller annor händelse dör; hafwe förwärkadt lifwet. Warder fostret med lif uptagit, men
lider theraf til sin helso; straffes kona med ris. Får thet ej skada theraf; plichte hon äntå
med fängelse på wiss tid, efter omständigheterna.

1497 Jfr Ervasti 1994, s. 20.
1498 Olivekrona 1891, s. 154.

längd.qroy Eftersom denna paragraf sällan användes i barnamordsbrotten

är det möjligt att kravet för att tillämpa den paragrafen var att barnet

först måste ha hämtats fram till påseende efter förlossningen i ensamhet,

innan det sedan lämnades vind för våg att dö.

Den nya lagen överförde ett betydligt större ansvar på domaren än de

gamla plakaten. Domaren skulle fästa vikt vid vad som hade hänt med

barnet och vem som offentliggjort det. Även tecknen på våld och barnets

fullgångenhetsgrad skulle beaktas. Våldets betydelser var som det fram-

gick i kapitel två avsiktligt tvetydiga i lagen, av skäl som hade med den

rådande avskräckande kriminalpolitiken att göra. Mer eller mindre skyl-

diga kvinnor hotades därför med dödsstraff på tinget, men skulle bakom

hov- och överrättens lyckta dörrar få sitt rättsfall prövat som ett brott

mot liv.

Den nya lagen var i själva verket paradoxal. Den var flexibel och

modern och samtidigt gammalmodig och drakonisk. Lagen lämnade ut -

rymme för att tillgripa avskräckande dödsstraff vid behov och likaså den

mildare straffskalan när skäl därtill fanns. Eftersom hovrätterna var

betydligt hårdare övervakade av högsta domsrätten än tidigare, kunde de

inte längre döma lika fritt som förr. Risken fanns att straffpraxisen blev

lika sträng som lagens strängaste paragraf, om man så ville.qrou Av -

görande för den saken var hur en enskild hovrätt och högsta domsrätten

förhöll sig till den omvända bevisföringen mot kvinnan, d.v.s. om man

beaktade eller ignorerade erkännandet.

Samvetsöm eller samvetsgrann hovrätt?
Åbo och andra hovrätter fortsatte som förr att lindra straffskalan när

bevisen mot barnamörderskan var alltför godtyckliga.qroi Straff lind ring -
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1499 Anners 1965, s. 157–166. Almquist 1938, s. 22–25.
1500 En domare skulle undvika att undergräva sin egen trovärdighet inför det folk och dess

seder och bruk han var satt att döma över. Nehrman 1732 § 23, s. 281. Nehrman hänvi-
sar till denna paragraf i Processum criminalem när han kort talar om presumtioner i
barnamord. Nehrman 1756: § 68, s. 99–100.

1501 Nr 16. Justitierevisionens utslagshandlingar 15.12.1736, nr 41. Rådsprotokoll i justitieä-
renden, 12.11.1736, f. 469–469v. Lagkommissionens protokoll 13.11.1736,
Konceptprotokoll I 1736–1740, ÄK 16, volym nr 1.

ar na var vanliga i alla brott och den redan tidigare konstaterade skillna-

den mellan lag och rätt bara ökade i barnamordsbrotten efter att den nya

lagen hade trätt i kraft den första september 1736.qroo Dödsstraff fälldes

på tinget inför folket oavsett vad barnamörderskan sade, men blev vid

Åbo hovrätt prövat i enlighet med den nya lagen och för att i någon mån

svara mot rättskänslan.qtpp

Gapet mellan lag för avskräckning och lag för rättsutövning skapade

stor oreda vid Åbo hovrätt om vad som var klara bevis på ett uppsåtligt

barnamordsbrott och hur erkännandet borde beaktas enligt den nya

lagen. Gränsen mellan hovrättens och justitierevisionens ansvarsområde

behövde också förtydligas, eftersom det rådde tvekan om den nya all-

männa lagen tillät att hovrätten lindrade straffet på förmildrande om -

ständig heter. Även straffvärderingen gav hovrätten huvudbry i och med

den breda klammern mellan dödsstraff och bara böter. Omständig -

heterna i bondedottern Maria Grelsdotters rättsfall i Ruovesi 1736 gav

hovrätten anledning att vända sig till Kunglig Majestät med sina bekym-

mer. Marias brott var enligt alla konstens regler ett egentligt barna-

mordsbrott. Tvekan rådde dock om dess allvarlighetsgrad och följaktli-

gen straffet. 

Vittnen hade lagt märke till att Maria plötsligt smalnade, men inte blandat sig
i saken i tron att hon bara hade återfått sin tidigare upphörda menstruation.
Graviditeten eller sjukdomen hon led av hade inte heller gått att fastställa med
en kroppsundersökning. Osäkerhet ledde till att saken lämnades därhän, tills
en hund kom släpandes på likresterna fem månader senare.qtpq

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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1502 ”att hovrätten [hädanefter] finge fria händer, med thet målet efter thes beskaffenhet at
förfara, som the på sitt samwete inför Gud kunna försvara.”

1503 Anners 1965, s. 151.

Hovrätten ansåg Maria vara en uppsåtlig barnamörderska, eftersom hon

vid kroppsvisiteringen hade nekat ”sig haft att göra med mansfolk”. För

att utreda saken närmare fällde Åbo hovrätt den misstänkta lägraren att

gå ed på lägersmålstiden. 

Eden visade sig att barnet hade varit ett missfall. Detta kunde dock inte mate-
riellt motbevisas utifrån det halvätna förruttnade liket. Maria sade sig dess -
utom ”hellre vilja dö än bekänna annat än vad hon sagt”. Flera omständighe-
ter fick Åbo hovrätt att akta sig för att fälla dödsstraff över Maria. Man vände
sig istället till Kunglig Majestät för vägledning. I betänkandet föreslog hov-
rätten att Maria borde straffas för ett uppsåtligt vållat barnamordsbrott d.v.s. en
lindrigare grad av egentligt barnamordsbrott (kap 16 § 1 mom. 2). Hon borde
risas på två särskilda tillfällen, bötfällas för lägersmålet och utstå offentlig
kyrkplikt i sockenkyrkan en söndag. 

Kunglig Majestät hänsköt fallet till den efter 1734 års lags ikraftträdande

nygrundade lagkommission. Denna återkom med ett betänkande i ären-

det och fann den 13 november 1736 att ”för sådana mörka och tvivel-

aktiga omständigheter skulle Maria Grelsdotter till livet benådas”. För

att underlätta rättsbehandlingen i dylika fall föreslog lagkommissionen

att Åbo hovrätt skulle ges fria händer att rätta straffet efter brottets art.

Detta genom att följa regeln att det straff hovrätten kunde ta på sitt sam-

vete och försvara inför Gud skulle få fällas. Åbo hovrätt fick också rätt att

frångå lagens stränghet i barnamordsbrott som inte helt motsvarade

brottsbeskrivningen.qtpw Endast fullt bevisade uppsåtliga barnamords-

brott skulle få underställas Kunglig Majestäts prövning om lindring av

dödsstraffet och då på ”synnerligen bevekande skäl” d.v.s. om dödsstraf-

fet upplevdes bli för hårt i relation till det som verkade ha hänt.qtpe
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1504 Koskivirta 2001, s. 140–141.
1505 Dylik ”arbitrering med kungligt godkännande” förekom vid Göta hovrätt 1688–1699

trots att praxisen stred mot kungliga förordningar. Thunander 1993, s. 202.

Kungliga Majestät verkar ha fastställt Åbo hovrätts rätt att döma

efter samvete och tillät därmed en hovrättspraxis som varit bruklig över

hela 1600-talet trots att den var lagstridig sedan 1615. Detta förefaller

märkligt. Är det möjligt att Åbo hovrätt fick formell leuterationsrätt

femtio år efter att hovrätterna förbjöds att i barnamordsbrott rätta straf-

fet efter brott och samvete? Leuterationer av detta slag var dock en vik-

tig del av kronans krontrollpolitik under avskräckningens tidevarv. Lin -

d rigare domar fick fällas om avskräckningen ansågs obefogad. I praktiken

ledde det till att helt likartade brott kom att straffas olika hårt, beroende

på de kriminalpolitiska syftena med straffet i ett visst område.qtpr

Lagkommissionens svar till Åbo hovrätt som kunde tolkas som att

hovrätten fick ett slags förhandstillstånd att leuterera och utdöma arbi-

trärt straff vid behov hade dock inget med ökade hovrättsbefogenheter

att göra.qtpt Man ville lära Åbo hovrätt att tillämpa också de andra lag-

rummen i den nya barnamordslagen, inte bara det lagrum som vid behov

kunde användas till att fälla avskräckande dödsdomar på lösa grunder.

Åbo hovrätts spörsmål om bevisföringen och straffvärderingen handlade

vanligen om tillämpningen av den nya lagen. Den både förutsatte en vär-

dering av olika brottsgrader och tillät samtidigt dödsstraff på presumtio-

ner, sannolika skäl och omständigheter och att erkännandet skulle sakna

något bevisvärde. Detta var dilemmat och skapade oreda långt framöver

när det gällde straffgrunderna för de olika kategorierna av barnamords-

brott. Särskilt barnamörderskans bekännelse, ställd i relation till de

andra bevisen, skapade friktion inom hovrätten. Det vanliga var att bar-

namörderskorna erkände brottsbeskrivningen, men nekade att de avsikt-

ligt hade skadat barnet till livet. Detta kunde dock sällan bevisas. Barna -

mörderskans erkännande var då i princip ofullständigt och förtjänade ett

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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1506 Jfr Koskivirta 2001, s. 150–151. 
1507 Nr 3, 4, 5, 16, 17, 20, 21. 24, 26, 34, 35, 46, 56, 58, 61, 73, 87, 92, 93, 108.
1508 Koskivirta 2001, s. 140. Skillnaden mellan hemställning och underställning av brottmål

berördes i kap. 1.4.
1509 Jfr Koskivirta 2001, s. 49, 328–329. Anners 1965, s. 101, 143–166.

lindrigare straff än dödsstraffet.qtpy Den egentliga barnamordsparagrafen

tillät dock att hovrätten frånsåg detta. Följden blev att man tvistade om

ofullständiga bekännelser, halva bevis och osäker dödsorsak som slutade

i att hovrätten måste vända sig till Kunglig Majestät för att få hjälp med

straffvärderingen.qtpu

Dylika hemställningar blev vanliga i mord och dråp först från slutet

av 1750-talet till följd av den leuterationsförordning som gavs med Maria

Grelsdotters barnamordsbrott som underlag den 29 januari 1737. Detta

var inte första gången barnamordsbrottet drev på rättsutvecklingen i

riket. Den förra inföll som nämnt 1684. Hovrätterna fick i och med leute -

ra tionsförordningen döma friare i brott som inte helt fyllde lagens brotts-

beskrivning. Endast underställning av hovrättens redan fällda domar i

fullt bevisade brott fick därefter ske och vid behov benådas av Kunglig

Majestät. Detsamma gällde hemställning av ett odömt brottmål för att

hovrättsledamöterna var oeniga om straffet.qtpi

Den nya lagen åstadkom olika förfarande vid barnamordsbrottens

rannsakningar vid hovrätterna, vilket 1740 fick Kunglig Majestät att upp-

mana hovrätterna att följa rättslitteraturens tolkningar av brottsbeskriv-

ningarna. Åbo hovrätten började därefter som regel lindra underrätter-

nas barnamordsdomar.qtpo Man fortsatte dock även flitigt att referera

odömda barnamordsbrott, med följden att justitierevisionen år 1744 igen

uppmanade Åbo hovrätt att ta sitt ansvar och tillämpa hela barnamord-

slagen i praktiken. Ännu år 1763 påtalade justitierevisionen att Åbo hov-

rätt hade varit oenig i ett fall som var solklart för överrätten. Trots ett

erkännande och våldstecken på barnets kropp hade Åbo hovrätt föresla-

git ett ris- och fängelsestraff för barnamörderskan. Bakom låg starka

– 448 –



1510 Nr 61: justitierevisionen svarade irriterat åt Åbo hovrätt att hemställningen om straffet
var obegriplig i de fall där erkännandet och våldet kunde bevisas och då straffet i fullt
bevisade brott inte fick lindras om lagen påbjöd dödsdom enligt leuterationsförord-
ningen 25.2.1762 .

1511 T.ex. nr 24: justitierevisionen hänsköt 1744 ärendet oavgjort tillbaka till hovrätten. Jfr
Keskisarja 2006, s. 72.

1512 Anners 1965, s. 144, 146 särskilt not 99, 148. Jfr 1600-talet då Göta hovrätt refererade
endast 1 procent av brottmålen, under 1690-talet dock nära nog hälften. Om orsakerna
se not 1532 nedan. Thunander 1993, s. 188–189, 220.

1513 Koskelainen 1996, s. 125–147; Keskisarja 2006, s. 184–187.
1514 Keskisarja 2006, s. 69–72.
1515 Se kap 2.2. tabell I: Barnamörderskornas slutliga domar inom Åbo hovrätts jurisdik-

tion 1702–1807.

misstankar om andra personers delaktighet som man dock inte kunde

bevisa. Men justitierevisionen disciplinerade hovrätten till att följa bar-

namordslagen och skärpte barnamörderskans straff till dödsdom.qtqp Det

förekom också att barnamordsbrott återsändes till Åbo hovrätt utan att

justitierevisionen bemödade sig att ens ta ställning i frågan.qtqq

Åbo hovrätts tveksamhet att fälla dödsstraff över barnamörderskorna

kan ha skiljt sig från andra hovrätters. Särskilt Göta hovrätt verkar ha

straffat barnamörderskorna hårdare än Åbo och Svea hovrätt av orsaker

som inte har blivit undersökta.qtqw Åbo hovrätt tillämpade rent allmänt

en betydligt lindrigare rättspraxis i stölder och tidelag än rikets andra

hovrätter under 1700-talet.qtqe Det kunde vara förklaringen till den

annorlunda rättspraxisen. Rentav tre fjärdedelar av dem som begick tide-

lag räddades till livet av Åbo hovrätt, hela 40 år innan rättspraxisen lin-

drades i Sverige. Keskisarja har förklarat den lindriga rättspraxisen i tide-

lagsbrottet med att hovrättsledamöterna inte ville ta på sitt samvete att

fälla dödsdomar på alltför lösa grunder.qtqrDet är däremot inte säkert att

Åbo hovrätt var samvetsömmare än andra hovrätter när det gällde bar-

namordsbrotten. Hovrättens rättspraxis var nämligen betydligt strängare

mot barnamörderskor än mot tidelagare, tjuvar, mördare och dråpare.

Nästan hälften (48 procent) av barnamörderskorna fälldes till dödsstraf-

fet mellan 1702 och 1779.qtqt

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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1516 Om folkbristens hämmande i Finland. Bondeståndets extraktprotokoll 18.9.1756.
Landahl 1963, s. 978.

1517 Koskelainen 2001, s. 146.
1518 Antagen orsak till Göta hovrätts hemställningar av brottmål under 1600-talet.

Thunander 1993, s. 220–221.

En lika möjlig förklaring till den lindrigare straffpraxisen vid hovrät-

ten vore att man for varsamt fram med dödsstraffet för att stävja folk-

bristen i Finland efter stora och lilla ofreden.qtqy Liisa Koskelainen som

har studerat stölder i 1700-talets Finland har i sin tur förklarat Åbo hov-

rätts lindriga straffpraxis med landsdelens perifera ställning och annor-

lunda förhållanden. Med stockholmska mått mätt, måttstocken för lagen

om stölder överlag, var rövandet och tjuveriet inte alls så allvarligt i

Finland. Detta fick Åbo hovrätt att tumma på både lag och gängse rätts-

praxis i riket och lindrade straffen för stölder.qtqu

Orsakerna till Åbo hovrätts flitiga hemställningar och underställ-

ningar av barnamordsbrotten som lindrade straffen efter införandet av

1734 års lag var dock snarare ett uttryck för det motsatta. Hovrätten följ-

de samvetsgrant de nya rättsreglerna för barnamordsbrottet som en

modellelev bland rikets hovrätter. Förfarandet innebar dock inte att hov-

rätten sökte legitimitet genom att bekräfta relationen mellan Kungliga

Majestät som högsta beslutsfattare och hovrätten som ett ämbetsverk.qtqi

Man vände sig till högre rättsinstans för straffvärdering om brottsindici-

erna inte helt gick att bevisa som ett uppsåtligt barnamordsbrott och för-

tjänade dödsstraff. Den rimligaste förklaringen är den nya paradoxala

barnamordslagen som tenderade skapa en olöslig konflikt mellan före-

trädare för den äldre och yngre rättstillämpningen vid hovrätten. Bägge

grupperingar kunde dock stöda sig på lagen i sin argumentation med

följden att en utomstående rättsinstans krävdes för att lösa den konflikt

som uppstod om lagtolkning och straffvärdering.

Konflikten mellan äldre och yngre hovrättsdomare inför och efter

införandet av 1734 års lag skymtar fram endast i de få diskussionsproto-

koll som finns till hands och förblir endast en hypotes. Största delen av
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1519 T.ex. nr 4. HO:s protokoll 16.3.1723. JR:s utslagshandlingar 17.5.1723, nr 17; Nr 16.
HO:s protokoll 31.7.1736. JR:s  utslagshandlingar 15.12.1736, nr 41; Nr 17. HO:s pro-
tokoll 27.11.1736, 15.2.1737. JR:s utslagshandlingar 23.8.1737, nr 3; Nr 21. HO:s proto-
koll 26–27.5.1741, 3–4.7.1741, 6.7.1741, 9–10.11.1741, 14–15.11.1741, 16–16.11.1741. JR:s
utslagshandlingar 20.1.1742, nr 13; Nr 24. HO:s betänkande 31.10.1744. JR:s utslags-
handlingar 19.12.1744, nr 37; Nr 34. HO:s protokoll 19.2., 21.2, 23.2, 25.2.,
28–29.2.1751. JR:s utslagshandlingar 7.8.1751, nr 14. 

1520 Leuterationsförordningen från 12.4.1753, Af Ugglas 1780, s. 51, ”när i leuterationsmål
så händer, at skiljaktighet sig yppar huru straffet lindras skall, då böra de fleste rösterne
gälla, även ock den lindrigaste meningen när rösterne äro lika. […] fast en eller flere
ledamöter […] vore af svårare mening, skall dock målet til oss ej refereras, men alltid
då de flesta äro svårare och en eller alle öfrige af lindrigare mening.” Jfr Thunander
som anför som orsak till att Göta hovrätts förfrågningar om hur man skulle förfara
ökade mot 1700-talet dels för att hovrätten inte längre självständigt fick rätta straffet
efter brottets art, dels för att hovrättens kompetens hade ökat och att man i och med
sin ökande överblick och erfarenhet mer än förr vände och vred på omständigheterna i
brottmålen. Thunander 1993, s. 188, 206.

1521 MB 16: § 1 mom 2:  […] tå straffes modren med ris, fängelse, eller arbete […]. Om
förargelse i orten t.ex. nr 27. Publikt arbete t.ex. nr 5.

protokollen gick förlorade i Åbo brand.qtqo Slutsatsen är dock sannolik

just för Åbo hovrätt. Olösliga konflikter uppstod förmodligen särskilt här

för att hovrätten låg i rikets fattiga östra rikshalva och inte drog till sig

dominanta och erfarna till åren komna lagmannaprofiler som företrädde

den äldre rättssynen och som med stöd av sin starka position drev ige-

nom den. När enstaka ledamöter förespråkade ett lindrigare straff ham-

nade straffvärderingen alltid hos justitierevisionen helt i enlighet med

leuterationsförordningen. Det slutade med att straffet ofta lindrades och

sänkte straffskalan helt i enlighet med den nya lagen.qtwp

Tukthusstraff för barnamörderskor 
Straffet skulle i rättspraxis graderas efter brottets art. Detta ställde Åbo

hovrätt inför nya praktiska problem. De barnamörderskor som inte kun -

de fällas till dödsstraffet på alltför oklara bevis, fick dock inte släppas på

fri fot efter utstått risstraff och offentlig kyrkplikt i sockenkyrkan en sön-

dag. Enligt lagen skulle de straffas med fängelse för att ”undvika förar -

gelse” i gärningsorten eller hållas under bevakning i ”publikt arbete”.qtwq

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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1522 Nr 20. K: Maj:ts utslag 10.7.1741. JR registratur 1741 senare delen, f. 318–320. RP i jus-
titieärenden 16.1.1742, f. 218–219. Åbo hovrätts skrivelse till Kunglig Majestät
15.7.1751. Fångvård och spinnhus 1724–1749, volym nr 2, f. nr saknas. 

1523 Koskivirta 2001, s. 110–111; Letto Vanamo & Ylikangas 1981, s. 48–55. 

Den nya lagen förutsatte nya strafformer för att den skulle gå att omsät-

ta i praktiken. 

Åbo hovrätt utverkade 1741 ett prejudikat av justitierevisionen om

tukthusarbete i Stockholm för finländska barnamörderskor. Det var en

ihärdigt nekande barnamörderska i Kalvola som gav hovrätten anled-

ningen att vända sig till justitierevisionen med förslaget. Pigan Chirstin

Eliasdotter hade resultatlöst pressats till att erkänna. Hon hade satts in i

håltornet på Åbo slott men var så hårdnackad att man inte kom någon

vart med henne. Dessutom saknades liket efter Chirstins barn. Brottet

bevisades med bara vittnesmål, vilket inte var nog för hovrätten. Man

föreslog två alternativ. Barnamörderskan kunde fällas till en oavslutad

dom, som innebar att straffet sköts på framtiden tills mera bevis fanns

tillhands. Eller så kunde hon dömas till svårare fängelse, som skulle få

henne att erkänna allting. Det senare gick dock inte an. Spinnhuset i Åbo

var så dåligt bevakat att hon befarades rymma. Dessutom var barnamör-

derskor så vanartiga, att de inte kunde placeras bland vanliga kvinnor

som satt på spinnhuset för någon mindre förseelse. Efter diverse miss-

lyckade försök att förmå borgerskapet i Åbo att inrätta ett riktigt tukt-

hus, bad hovrätten slutligen om lov att få sända barnamörderskan till det

befintliga tukthuset i Stockholm. Justitieråden stretade dock först emot

av administrativa orsaker och kostnadsskäl men gav småningom med sig.

Ett prejudikat gavs bara för Finlands del om ”att kvinnspersoner, som för

grova brott är angivna, men ej kunnat förmås till bekännelse, måge, när

så skäligt prövas, til Tukthuset här i Stockholm försändas”.qtww

Insättning på bekännelse var i det svenska riket en metod för att

pressa fram bekännelser allt sedan 1500-talet. I Finland sattes gärnings-

män till mord eller dråp på bekännelse i ett av kronans lokala häkten.qtwe
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1524 T.ex. nr 20, 34, 58; Inger 1994, s. 195.
1525 Rättegångsbalken RB 17: § 37; Jusléen 1787, s. 57; Inger 1980, s. 70–71; Letto Vanamo

& Ylikangas 1981, s. 47.
1526 Insatta på bekännelse: nr 17:1737, 20:1741, 28:1748, 29:1748 och nr 107:1774.  Ur det

öppna passet över barnamörderskan Elin Hakulin, utfärdat av landskansliet i Lovisa
stad 9.1.1776, framgår hur krånglig och dyr fångfärden till tukthusstraffet blev för kro-
nan. Överståthållarämbetets äldre kansli. Strödda inkomna handlingar 1766–1799. E:
1: Dg, f. nr saknas. 

Detta skedde också med några barnamörderskor under förra delen av

1700-talet. De sattes då in på Åbo slott och förhördes mellan varven av

hovrätten, medan prästerna förmanade dem till att bekänna sanningen.

Ett erkännande som pinats eller skrämts ur brottslingen var inte ett full-

gott bevismedel.qtwr Insättning på bekännelse infördes ändå i grova brott-

mål i och med 1734 års lag, men tillämpades till en början sporadiskt.

Först genom leuterationsförordningen från den 11 december 1756 blev

det vanligare med fästningsarbete eller insättning på bekännelse på kor-

tare eller längre tid för att förmå nekande missdådare till bekännelse.qtwt

Åbo hovrätt ansåg 1741 att detta kunde vara lösningen på problemen

med den komplicerade barnamordslagen. Insättning på bekännelse blev

dock sällsynt i barnamordsbrotten. Dels för att kvinnan inte behövde

bekänna sitt brott för att bli straffad som barnamörderska. Dels för att

man befarade att barnamordsrättegångarna skulle fördröjas och att detta

skulle undergräva barnamordslagens avskräckande syfte. Resan till och

från Stockholm var dessutom en dyr affär för kronan och visade sig bli

ett problem när barnamörderskor skulle återbördas till Finland. Barna -

mörderskor kunde också rymma under vägen till tukthuset.qtwy Inget

garanterade heller att tukthus vistel sen ledde till någon bekännelse. 

Chirstin Eliasdotter, som var den första finska barnamörderskan som satt på
bekännelse i tukthuset i Stockholm från 1741, släpptes på fri fot nio år senare,
utan att något erkännande hade fåtts ur henne. Enligt finska församlingens
kyrkoherde i Stockholm, Carl Gustaf Welanders bevis från den 25 september
1750 hade hon ”fördt ett stilla lefverne, och ehuru hon skal wara ganska enfal-

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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1527 Nr 20: JR:s utslagshandlingar 23.11.1750, nr 10. K. Maj:ts utslag 23.11.1750. JR:s 
re gistratur 1750 senare delen, f. 662–663.

1528 Undersökningen omfattar 50 barnamörderskor som sändes till tukthuset i Stockholm
under åren 1741–1801. Åbo hovrätts cirkulärbrev från 9.12.1805 förbjöd insättning på
tukthuset i Stockholm och hänvisade alla brottsliga kvinnor till spinnhuset i Åbo stad.
Samling av Kejserliga Åbo hovrätts utfärdade universaler och cirkulärbref 1821, f.
112–114. 

1529 Kekkonen 2009, s. 105–106.
1530 Register över barnamordsbrott i Finland 1702–1807 om justitiekanslersämbetets fång-

listor över Nylands och Tavastehus län 1753–1757. E III: cc: 10, cc: 15, cc: 18, cc: 21.
1531 Se lagen närmare i kap. 7.6.
1532 Spinnhus i Åbo: nr 224, 240, 255, 258, 263 och 268.

dig i sin Christendom, njutit sine salighetsmedel, samt betygat en hiertelig
ånger öfver sitt föreberörde syndige lefverne”.qtwu

Istället för att satsa stort på ett osäkert kort började Åbo hovrätt syste-

matiskt kringgå bevisningsproblemen i barnamordsbrotten och straffade

nekande barnamörderskor med höga risstraff och livstids tukthus i

Stock holm.qtwi Brytningen skedde mellan åren 1755–1756. Svårare fäng-

else för nekande missdådare sattes i system i riket också i andra grova

brott i enlighet med upplysningsfilosofen Cesare Beccarias tankegångar

om att straffarbete var lönsammare för staten än att man avrättade

brottslingarna.qtwo Den praxisen växte fram i det svenska riket utifrån

problemen med att straffa nekande barnamörderskor enligt den nya

lagen. Barnamordsbrottet drev således även till denna del på utveckling-

en av rättsväsendet i hela riket. Skillnaden i barnamordsbrottets rätts-

praxis är tydlig med start från året 1756. Merparten av barnamörder-

skorna dömdes då till högsta kroppsplikt och livstids tukthus. Året innan

hade de flesta dömts till döden och endast på justitierevisionens bevåg

blivit benådade till livstids straffarbete.qtep Först 1779 infördes tidsbe-

gränsat fängelsestraff på mellan två och sex år.qteq Från år 1801 började

barnamörderskorna avtjäna sitt straffarbete på spinnhuset i Åbo.qtew

Rätten att sända barnamörderskor till tukthuset i Stockholm gjorde
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1533 Lagkommissionen föreslog år 1746 att ”vanartiga och odygdiga manspersoner […]
kunde hållas till hårt straffarbete” för avskräckning i en så folkrik stad som Stockholm.
Lagkommissionens konceptprotokoll 12.4.1746. ÄK 16: 3.

1534 Spinnhus i Stockholm endast nr 27, 126 och 149. Tukthus i Stockholm t.ex. nr 27, 31,
34, 44, 46, 51, 53, 61, 65, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 91, 102.

1535 Nr 24, 27, 45, 68, 78, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 91, 102, 178. Endast en barnamörderska
benådades från dödsstraffet innan Gustav III: s tid, nr. 21. 

1536 Nr 192.
1537 Nr 4, 14, 16, 17, 27, 72, 129, 176, 189, 193, 214, 217, 220, 224, 251, 253, 256, 259, 260,

264, 268. S.k. ”foster å lönn”-domar innebar i praktiken att fostrets fullgångenhetsgrad
inte med säkerhet kunde bevisas utifrån barnkroppen eller för att lägraren nekade
lägersmålet. Se t.ex. nr 47, 141, 146.

det möjligt att fälla nekande barnamörderskor till straff på osäker bevis-

föring. Straffet var dessutom avskräckande och tillräckligt hårt men

besparade hovrättens ledamöter från onödiga hemställningar samt rätte-

gången från onödiga dröjsmål, problem som lagkommissionen överlag

försökte lösa i hela riket vid samma tider.qtee De oklara barnamordsbrot-

ten kategoriserades systematiskt som uppsåtliga barnamordsbrott av

tingsrätterna, där dödsstraff fälldes på löpande band, men ändrades till

uppsåtligt vållade barnamordsbrott av Åbo hovrätt. Kvinnorna hamnade

på tukthuset i Stockholm. Mindre skyldiga barnamörderskor fälldes till

spinnhusarbete, mera skyldiga till tukthuset. Man ville undvika förar-

gelse i gärningsorten och försäkra sig om att avskräckningen inte under-

grävdes i trakten där brottet hade skett.qter

Tukthusstraffet gjorde leuterationsförfarandet sällsynt i barna-

mordsbrotten som behandlades av Åbo hovrätt. Detsamma gällde be -

nådningarna som därefter blev ovanliga.qtet Av samma anledning blev

barnamordslagens paragrafer om fosterfördrivning eller utläggande av

barn att dö närmast döda lagparagrafer. De behövde inte tillämpas.

Endast dragonänkan Maria Henriksdotter i Pojo fälldes enligt lagrum-

met om att hon hade lagt ut sitt oäkta barn för att dö.qtey Tjugoen brott

dömdes som missfall på ofullgångna foster, dock utan att fallen blev

utredda som eventuella fosterfördrivningar.qteu Det var också ovanligt

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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1538 Endast 23 sådana fall nr 23, 50, 57, 65, 91, 92, 128, 130, 132, 172, 192, 206, 212–214,
216, 220, 221, 225, 240, 253, 258, 261. Gustav III ändrade lagrummet bara för pigan
Lisa Arfvidsdotter 1780, nr. 125.

1539 Anners 1965, s. 153.
1540 Se kap. 2.2. tabell I: Barnamörderskornas slutliga domar 1702–1807. Jfr Thunander

som anger att Göta hovrätts ändrade domar under 1600-talet och det lagrum man
stödde sig på skrevs ut i domsutslaget endast i 1 procent av fallen. Thunander 1993, s.
42–43.

1541 Domar där överrätten explicit argumenterade för avskräckningen, varav alla inte var
dödsstraff: nr 35 (förvisad från gärningsorten), 58 (skärpt till dödsstraff), 78 (förvisad
från gärningsorten), 102 (livstids tukthus), 238 (dödsdom utan lik år 1800).

att lagrummet ändrades av hovrätten från uppsåtligt (§ 1) till vållat (§

2) barnamordsbrott.qtei

Den tendens hos justitierevisionen att systematiskt lindra dödsstraf-

fet i barnamordsmål som Erik Anners har kallat en fast grundad praxis

från slutet av 1750-talet hade för Åbo hovrätts del sin grund i den nya

lagen och den nya straffmetod som kom till på grund av den.qteo Tukt -

hus straffet innebar att hovrätten slapp befatta sig med bevisningsproble-

men. Man kunde snabbt fälla de flesta barnamörderskor efter den egent-

liga barnamordsparagrafens lindrigare moment, utan att hota avskräck-

ningen eller irritera Kunglig Majestät med alltför många hemställningar.

Lagrummet behövde inte ens ändras i domsutslaget. Döds straffen min-

skade i antal och straffen motsvarade bättre än tidigare den verkliga

brotts ligheten.qtrp

Barnamordsepidemin – en självuppfyllande profetia
Åbo hovrätts straffpraxis antyder att man inte ansåg barnamördandet

vara oroväckande vanligt i 1700-talets Finland. Det var också sällsynt att

hovrätten fällde avskräckande dödsdomar på lösa grunder för att stävja

barnamördandet.qtrq Trots detta var den upprörda debatten om de sam-

hällsfarliga och ofta förekommande barnamorden långlivad i riket. Allt

fler röster höjdes från seklets mitt för att något måste göras för att hin-

dra brotten. Fenomenet har likheter med en moralisk panik som dock
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1542 Moralisk panik: ett fenomen, där hot mot gemensamma värdegrunder och intressen
demoniseras för att tydliggöra gränserna för det acceptabla. Möjligheterna att nå kon-
sensus om den gränsen avgör att panik uppstår och dess process, där informationsför-
medling är vital. Se Cohen 1980, s. 9, 16–17; Kaspersson 2000, s. 181–182 ser barna-
mordebatten som moralisk panik, vilket har kritiserats av Bergenlöv 2002, s. 264–265,
för att moralisk panik brukar vara att fenomen som kan tidsbestämmas och klart
avgränsas, d.v.s. är något som plötsligt uppstår och sedan snabbt ebbar ut. Moralisk
överhetspanik förekom runt barnamördandet i nästan 200 år, förmodligen för att folk-
ligt liv inte sammanföll med idealet. Den ändrade småningom form och kom att riktas
mot särskilt änglamakerskor och arbetarmödrars vanvård av sina barn under 1800-
talet. Se t.ex. Homrighouse 2001, s. 350–372.

1543 Thomson 1960, s. 204. Lövkrona 1999, s. 181–183. 
1544 Anners 1965, s. 127–129. Bergenlöv 2004, s. 256.
1545 Lagkommissionens koncept 26.11.1754 Om lysning när dödt barn finnes. ÄK 16: 5.
1546 Liliequist 1997a, 96–98. 

brukar vara en tidsbegränsad och intensiv samhällsreaktion på svårhan-

terliga samhällsproblem.qtrw

Samtiden utgick ifrån att det var frågan om en barnamordsepidemi.

Överheten förbjöd högtidliga avrättningar av barnamörderskor vilka trod-

des locka andra kvinnor att begå brottet.  Man avskaffade också det kyrk-

liga skamstraffet år 1741 eftersom man antog att kyrklig stigmatisering av

ogifta mödrar bara ökade barnamördandet.qtre Kontrollen över lägrade

kvinnor inskärptes 1750 för att minska brottet, under hot om straff för del-

aktighet.qtrr Bröstmjölkningen av misstänkta havande men ogifta kvinnor

reglerades 1754. Bröstmjölkandet som kontrollmetod riktad mot ogifta

kvinnor skulle som tidigare har nämnts både hindra barnamordsbrott och

öka angivelserna av barnamörderskor. Samtidigt måste den svåra krimi-

nalpolitiska balansgången mellan dels avskräckning och dels en rättvis

rättspraxis upprätthållas. En betydligt vidare brottskontext antogs också av

överheten vara orsak till barnamördande och utmynnade i det omnämnda

delaktighetsplakatet.qtrt Epidemi föreställningar om ett okontrollerbart

samhällsproblem var överlag vanliga i det förmoderna samhället. Det före-

kom framförallt kring sodomi och tidelag. Rätts processerna kring sådana

fall skedde bakom lyckta dörrar för att otyget inte skulle smitta av sig.qtry

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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1547 T.ex. nr 92, 119, 215, 218, 258, 261, 265, 267.  Se vidare kap. 7.6.2.
1548 Keskisarja 2006, s. 36–39.
1549 Ylikangas anger att rättsliga källor uppger 1,5 gånger fler fall. Ylikangas 1985, s. 41–42.

Även barnamörderskor och andra delaktiga personer brukade i något skede

höras ensamma inför bara domare och nämnd under rättegången, särskilt

efter det att domstolen började stöda sig på rättsmedicinsk kunskap.qtru På

det hela taget var paniken stor, men åtgärderna rätt verkningslösa.

Teemu Keskisarja har visat att epidemiföreställningarna inte hade

någon grund i 1700-talets finska tidelagsbrott. Tidelagarna var för det

mesta unga gossar även om det också förekom att ett mindre antal vuxna

män av gammal vana hade samlag med djur. De begick brottet under en

övergående period av sitt liv och utan tanke på annat än tillfredsstäl-

lelse.qtri Någon panik över barnamordsbrottets utbredning har inte hel-

ler kunnat skönjas i 1700-talets finska agrarsamhälle. Det var snarare

över heten som oroade sig. Åbo hovrätt hade också all orsak att discipli-

nera finnarna till att både hindra och ange barnamordsbrott, men fällde

ändå sällan avskräckande dödsstraff över barnamörderskor eller de del-

aktiga. Var då den betydligt mildare hovrättspraxisen ett tecken på att

man var medveten om att barnamördandet inte alls ökade så epidemi-

artat som samhällsdebatten gav sken av?  

Den befintliga statistiken som finns dels i tabellverkets längder över

begravda och från rättsliga källor är bara riktgivande. Delar av nuvarande

Finland faller nämligen utanför området som då bokfördes. Mycket av

källmaterialet har också gått förlorat. Dödsorsaksstatistiken som gjordes

upp av prästerna i de olika församlingarna för tabellverkets räkning anses

allmänt vara en opålitlig källa för rekonstruktion av brottsfrekvenser.

Detta framförallt för att prästernas nit varierade och för att osäkra döds-

orsaker eventuellt inte blev bokförda. Rättsliga källor uppger däremot

nära dubbelt så många offer för brott mot liv samt avrättade mördare och

dråpare i t.ex. knivjunkarnas Österbotten, än vad den s.k. dödsorsakssta-

tistiken uppger.qtro Veli Verkko har beräknat att 165 oäkta spädbarn föll
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1550 Verkko 1949, s. 39. Jfr Rabbe uppger dock med stor tvekan 179 offer för barnamords-
brott i Finland 1751–1800. Rabbe 1860, s. 109, 111.

1551 Olivekrona 1891, s. 153–157. Jfr enligt medicinalstyrelsens obduktionsattester mördades
årligen i Finland mellan1854–1858 i medeltal 64 vuxna mot 5,8 barn. Detta för att de
flesta barnamordsbrotten inte var mord i egentlig bemärkelse. Rabbe 1860, s. 111–112.

1552 Bergenlöv 2004, s. 19.
1553 Lagus, 1851, s. 16.
1554 Anners 1965, s. 156, 296. Bergenlöv 2002, s. 265. I Tyskland dominerade barnamör-

dandet brotten mot liv, precis som i England. Se Ulbricht 1988, s. 110 not 11.

offer för barnamordsbrott i Finland under åren 1754–1801.qttp

Dödsorsaksstatistiken antyder, trots sin bristfällighet, att rädslan för

ett ökande antal barnamordsbrott var rejält överdimensionerad. I tabell-

kommissionens första berättelse över åren 1749–57 ingår 92 avrättade

barnamörderskor av inalles 162 avrättade kvinnor i riket. Barnamorden

dominerade förvisso de brott som för kvinnor slutade med avrättning,

men inte brotten mot liv i allmänhet. Långt fler män avrättades för mord

och dråp än kvinnor för barnamord. Av 284 avrättade män straffades hela

226 för den ur bevisningssynpunkt svåraste formen av brott mot liv näm-

ligen nidingsmord. I ett nidingsmord hade offret inte kunnat försvara sig

och det saknades i de flesta fallen vittnen till missgärningen. Enligt

Olivekrona summerade den under 1700-talet sittande lagkommissionen

i något skede att ”eftersom barnamord merendels härflyta af blygsamhet,

så rönes att mannens wrede gjör nästan 3 gånger större skada än qwin -

nans blygsamhet i detta stycke”.qttq

Eva Bergenlöv framför beräkningar ur dödsorsaksstatistiken i Sveri ge

som uppvisar 7–11 avrättade barnamörderskor per år under åren 1750–

1800.qttwWilhelm Lagus uppger 11–12 avrättade barnamörderskor per år

i hela riket 1749–1778 och 12–13 under åren 1779–1819. Inalles avrättades

enligt dödsorsaksstatistiken 250–300 barnamörderskor i hela riket under

tidsperioden 1749–1800.qtte Hovrättsstatistiken, som är en betydligt

säkrare men dessvärre en fragmentarisk källa, ger vid handen att 35 pro-

cent av alla som dömdes till dödsstraffet i riket var barnamörderskor

under perioden 1759–1778, mot 33 procent åren 1779–1798.qttr

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt

– 459 –



1555 Liliequist 1991, s. 9–11.
1556 Keskisarja 2006, s. 261, 263.
1557 Fyra för mord, tio för dråp, en för tidelag och en för kyrkotjuvnad. Åbo hovrätts brev

till Borgå domkapitel 1769–1783 Ea 7:4. Åbo hovrätts förteckning inkommen
15.9.1779, f. nr saknas.

Jonas Liljequist beräknar, utgående från hovrätternas till riksdagen

uppgivna brottmål 1745–1754 att barnamordsbrotten kan ha varit vanli-

gast i Finland (2,6) per 100 000 invånare och ovanligast inom Göta hov-

rätts jurisdiktion (1,8). Barnamordsbrotten var också i Finland vid

samma tider, enligt denna statistik, vanligare än mord och dråp.qttt

Finska statistiska beräkningar ur rättsprotokollen uppvisar betydligt

hög re brottsfrekvenser och precis det motsatta när det gäller relationen

mellan barnamords- och dråpbrott i 1700-talets Finland. Så är fallet,

trots att hovrättsmaterialet inom Åbo hovrätts jurisdiktion är så bristfäl-

ligt. Teemu Keskisarja har noterat 36 barnamordsbrott mot 95 brott mot

liv i Nylands och Tavastehus län under perioden 1728–1747 och 27 bar-

namordsbrott mot 57 brott mot liv i Österbotten 1754–57 och 1760–

61.qtty Statistiken är jämförbar med Åbo hovrätts förteckning över brott-

målsresolutioner från 1770–1779, då endast 19 av 143 fällda straff var för

barnamordsbrott (13 procent). De flesta barnamörderskor straffades

dess utom med ris och tukthusstraff i Stockholm, medan mindre än hälf-

ten avrättades (37 procent). I mord, dråp och dödsvållande, som utgjor-

de 43 procent av de straffade brotten i brottmålsförteckningen, fälldes

ännu färre dödsstraff än i barnamordsfallen.qttu

Statistik är alltid en svår källa för att bedöma äldre tiders brotts lighet

och straffpåföljder. Barnamordsbrottet var ändå det vanligaste brottet

mot liv som kvinnor begick. De slutsatser som kan dras utifrån den ovan-

stående statistiken är att barnamördandet i Finland var sällsyntare än vad

den samtida debatten om brottets ökning gett vid handen. Det var också

mindre vanligt än mord och dråp. Föreställningarna om att brottet var så

vanligt och allvarligt kan således inte ha grundat sig på antalet grova bar-

namordsmål vid domstolarna. Vad var det i så fall frågan om?
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1558 Bergman 1996, s. 38–39. Jfr Kaspersson 2000, s. 141, 191; Nielsen 1980, s. 3:74–76.
1559 Ulbricht 1990, s. 174–216. Ulbricht 1988, s. 108–140. Ulbricht 1997, s. 234–247. Jfr

Nielsen som hävdat att det var kvaliteten, inte kvantiteten av dessa förbrytelser som
fick samtiden att sysselsätta sig med barnamördandet som ett kriminalpolitiskt pro-
blem och eftertiden att se straffpraxisen som ett av de värsta exemplen på omänsklig-
het. Nielsen 1980, s. 3:75. Se även McDonagh om engelska föreställningar om barna-
mordet som ett brott på gränsen mellan barbari/civilisering. McDonagh 2003, s. 20–23. 

1560 Lövkrona 1999, s. 180. 
1561 Sharpe 1984, s. 61 menar indirekt att barnamörderskornas straffsäkerhet var högre än

häxornas 1580–1709 i engelska Cheshire och utgjorde 70 procent av de avrättade.
1562 118 barnamord, 96 mord och 62 dråp med delaktighetsstraff. Olivekrona 1891, s.

110–149. 

Martin Bergman, som har studerat barnamordsdebatten under

Gustav III:s tid, anser att diskussionerna om barnamordens stora ökning

inte behöver ha haft en verklighetsgrund. Både Gustav III och hans mot-

ståndare använde sig ändå av den skrämselpropagandan i debatten om

dödsstraffets avskaffande respektive kvarhållande under 1770-talet. Enligt

Bergman talade de då snarare om den moraliska upplevelsen av brottets

art, än om brottets vanlighet.qtti Liknande tankegångar har framförts av

Otto Ulbricht som studerat tysk barnamordsdebatt under 1770–1780-tal.

Han anser att det inte var antalet barnamord, vanligen ett barnamördat

barn per 100 000 personer, som var problemet. Det var upplevelsen av att

brottet var en relikt från en barbarisk tid som påverkade debatten om

brottets ökning och samhällsfarlighet.qttoAndra forskare har förklarat den

starka samhälleliga reaktionen med att barnamördandet var den dubbla

syndens brott eller ett mord på ett värnlöst spädbarn av oäkta börd.qtyp

Epidemiföreställningar uppstår ändå inte helt utan en grund.

Föreställningarna måste grunda sig på något, särskilt i 1700-talssamhäl-

let som kom att idealisera det mätbara och rationella. Den mätbara grun-

den för 1700-talets debattörer handlade om dödstraffsäkerheten. På den

punkten slog barnamörderskorna alla rekord, även i jämförelse med mör-

dare och dråpare.qtyq I Finland utgjorde barnamörderskorna rentav 74

procent av dem som straffades med döden för ett brott mot liv 1751–

1801.qtyw Det var också barnamörderskor som vanligen avrättades vid

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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1563 Jfr Anners 1965, s. 144, 156, 296. Kaspersson 2002, s. 141, 191.
1564 Olivekrona 1891, s. 110–149; Boström 1929, s. 180–181, 184. Av 474 dödsdomar i det

svenska riket 1749–1778 verkställdes 268. Jfr Koskelainen 1997, s. 91, 94–98.
1565 Nr 20, 121, 260.  

Göta hovrätt 1751–1777 och i 1700-talets Stockholm. De många döds-

straffen fälldes dessutom under perioden 1749–1778 då bruket av döds-

straff i övrigt nästan halverades i riket och ersattes med kroppsstraff, fäst-

nings- eller tukthusarbete.qtye

Sannolikheten för att en barnamörderska fälldes till dödsstraff var

lika stor som för en dråpare i 1700-talets Finland. Beaktas dock dessa två

brotts diametralt motsatta bevisningsmöjligheter, framstår barnamör-

derskornas dödsstraffsäkerhet som extremt hög. Dråp i hastigt mod sked-

de nämligen vanligen inför ögonen på andra, vilket höjde straffsäkerhe-

ten eftersom det fanns ögonvittnen. Hovrättens rättspraxis blir ännu

strängare mot barnamörderskor om den jämförs med mördarnas. Bägge

dessa brott begicks utan ögonvittnen. Bevisföringen mot mördaren var

dock betydligt svårare än mot barnamörderskan. Det lönade sig för mör-

daren att neka brottet, som då blev svårt att bevisa utifrån den legala

bevisteorin oavsett om det fanns ett lik. Barnamörderskorna tjänade

dock inte på att neka till brottet de anklagades för. De kunde fällas på

bara indicier och på det faktum att man hade hittat ett barnlik. Av denna

anledning straffades endast var tredje mördare med döden, medan näst-

an hälften av barnamörderskorna avrättades under undersökningsperio-

den 1702–1807.qtyr De flesta mördares domar ställdes på framtiden för

att de nekade sin skuld, medan sådant var mycket sällsynt för barnamör-

derskor.qtyt

Samtidens föreställning att barnamordsbrott var ett ofta förekom-

mande hotfullt brott eggades av erfarenheterna från de många avrätt-

ningarna av barnamörderskor. Orsaken till detta var barnamordslagen.

Den kom att konstruera brottsligheten som en självuppfyllande profetia.

Ju lättare det var att fälla dödsstraff över barnamörderskor, desto fler fäll-
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1566 Under 1800-talet hade epidemiföreställningarna en annan grund än under 1700-talet.
Rättsmedicinens avgörande betydelse för barnamörderskornas domar förskjöt föreställ-
ningarna mot de lägre klassernas naturliggjorda dåliga moderskap, som konstruerade
synen på barnamördandet som en följd av enfald och okunskap. Se Josephine
McDonagh 2001, s. 234.

1567 Nr 132. Catharina Boströms odaterade besvärsskrift till Åbo hovrätt, f. nr saknas. JR:s
utslagshandlingar 9.12.1782, nr 9.

des och ju vanligare och värre upplevde överheten att brottet var.qtyy

Genom straffen reproducerades föreställningen om barnamördandets

epidemi som man desperat försökte bekämpa med avskräckande döds-

straff. Det paradoxala med barnamordsbrottet är att brottet faktiskt var

lättast att bevisa och straffa utifrån föreställningar. Rusthållardottern

Catharina Boström från Kyrkslätt beskrev detta 1782 i sin besvärsskrift

till Åbo hovrätt över det hårda barnamordsstraffet hon dömts till: 

”uppå sannolika omständigheter har Häradstinget grundat den faseligaste
dom, och uppå sannolika skäl kan jag endast vänta min befrielse. Ingen kan
uplysa tillgången, ingen har warit tillstädes, och just däri ligger hela min
olycka förvarad”.qtyu

7.5. Oanvändbar stadga om delaktighet 1750

Överrättskontrollen var en garanti för att barnamordsbrottet skulle un -

der sökas noggrant, till och med noggrannare än vad lokalsamhället ville.

I praktiken var domarna vid Åbo hovrätt tidigt medvetna om att det

fanns många hinder i vägen för att uppdaga, åtala och straffa delaktighe-

ten i barnamordsbrott. Nästa steg blev att försöka bryta den strategiska

tystnaden om delaktighetsbrottet, som hade varat i över hundra år. 

En oenig Göta hovrätt underställde den 21 februari 1749 ett barna-

mordsmål angående tjänstepigan Chatarina Andersdotter och hennes

hus bonde gifta mannen Pär Håkansson från Kinnebacka. Tingsrätten

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt

– 463 –



1568 Nr132. K. Maj:ts utslag 4.7.1749. JR:s registratur 1749 senare delen, f. 8–8v. 
1569 K. Majts utslag 4.7.1749. JR:s registratur 1749 senare delen, f. 7v–9v.

hade dömt dem till döden, men Göta hovrätt tvingades av lagliga skäl

lindra mannens straff. Man hade 

”i brist av tillräckligt bevis, icke kunna honom til dödsstraffet fälla, utan som
han erkänt sig så vida varit delaktig i Chatarina Andersdotters missgärning, at
han förr, under och efter födslen dölgt hennes tillstånd, och dessutom som gift
man lägrat sin tienstepiga, som även varit förlovad. Altså dömes Pär
Håkansson, at likmätigt 61 kap och 53 kap 4 § och 55 kap missgärningsbalken,
att avstraffas med 40 par spö och undergå enskild skrift och avlösning.”qtyi

Göta hovrätt påtalade två kriminalpolitiska problem, utöver att mannen

inte kunde fällas till det straff han förtjänade eller att de människor som

aktivt hade undvikit att hindra brottet inte kunde straffas. Det ena var att

prästerna inte sedan 1734 års lag hade trätt i kraft läste upp barnamords -

lagen från predikstolarna. Det andra var att människorna i barnamör-

derskans omgivning var omedvetna om att de gjorde sig skyldiga till del-

aktighet då de inte hindrade brottet. Ett nytt barnamordsplakat måste

omedelbart ges ut och inkludera delaktighetslagen. Detta så att ingen

längre kunde påstå sig ha varit ovetande om sin skyldighet att stoppa

brottet.qtyo

Lagkommissionen höll med. Den nya allmänna lagen var på tok för

detaljerad för att läsas upp i kyrkorna. Barnamord skedde dock ofta för

att omgivningen struntade i den gravida kvinnan och hennes situation.

Delaktigheten beivrades inte heller med kraft. Gängse kriminalpolitik

krävde dock flitigt bruk av dödsstraff för barnamörderskor och kunde

inte frånses. Eftersom en undersökning om de medskyldigas ansvar som

sagt ofta hotade domstolens möjligheter att straffa barnamörderskan

gick det inte an att ge ut ett barnamordsplakat som överförde ansvaret på

andra människor. Man valde istället att inskärpa
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1570 Lagkommissionens koncept 1748–1751. ÄK 16: II, f. nr saknas.
1571 Kongl. Maj:ts Förbud emot Barnamord, och delaktighet deruti 12.7.1750: […] Och

emedan barnamord, vid åtskilliga tillfällen, förekommas kunde, om husbönder och
matmödrar samt anhöriga och husfolk, eller andra, som haft kunskap om någon med
barn rådd konas tillstånd, det upptäckt, eller vore måna om att hindra, det hon ej måtte
i enslighet framföda sitt foster, så att hon därigenom ej finge tillfälle, att utöva något
ont uppsåt, eller befrämja en till äventyrs föresatt våldsam åtgärd. Ty skall den, som sin
skyldighet häruti i en eller annan måtta eftersätter, därför således anses och straffas,
som kap. 61 i Missgärningsbalken förmår och innehåller. Och bör detta förbud på alla
predikstolar i hela riket uppläsas tre gånger vart år, hälst på de stora högtids- och böne-
dagarna, då mäst folket i kyrkorna sammankomma.

”[…] at barnamord ännu gå i svang i Wårt rike, och at så gudlösa samt grym-
ma och förhärdade mödrar givas, vilka antingen af eget övermod, eller andras
ogudaktiga (-och faseliga-) inrådande, lägga hand å sina egna menlösa och
oskyldiga foster, och dem afdagataga, eller på varjehanda sätt til deras död vål-
lande äro, varigenom den rättfärdige Guden retas till vrede, och för den skul-
den dragas över land och rike, förutan det at (-sådana barn hvilka [om the
finge lefvat] eljest kunde bliva nyttiga invånare i landet, på ett så förgrymligt
sätt mördade varda och modrens lif jämväl förspilles-)[…]”. qtup

I det slutliga plakatet Om barnamord och delaktighet däruti ingick också

omgivningens stora ansvar för barnamordsbrott. Detta för första gången

i barnamordsbrottets kriminaliseringshistoria. Kvinnan måste få hjälp så

hon inte kom åt att mörda. Försummelse att göra så skulle åtalas och

straffas enligt missgärningsbalkens delaktighetslag. Inget sades dock om

den lagens innehåll och de straff som kunde utmätas. Inte heller delak-

tigheten i själva missgärningen blev omnämnd. Det viktiga var att sprida

informationen om var och ens ansvar att hindra barnamordsbrott. Tre

gånger per år skulle plakatet läsas upp från alla predikstolar i landet, helst

på stora högtids- och bönedagar då kyrkorna fylldes med folk.qtuq

Rättshistorikern Anners har med rätta kallat plakatet för det sista

desperata försöket att med avskräckning stävja barnamordsbrotten i

riket. Plakatet som blev det sista i sitt slag i barnamordsbrottets krimi-

naliseringshistoria följde gammal rättstradition. Samtidigt började dock

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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1572 Anners 1965, s. 127, 130. Jfr Bergenlöv 2004, s. 256. Anners har hypotetiskt antagit att
anmälnings- och övervakningsplikten skulle överskrida skyldigheten att ange en barna-
mörderska. Anners 1965, s. 127–128.

1573 Åbo hovrätts cirkulärbrev 16.4.1728. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 4, f.
225–225v.

1574 Modée 1761, s. 3858–3859. 

hovrätten och justitierevisionen i allt större grad beaktade brottsomstän-

digheterna i straffutmätningarna över barnamörderskor. Målet med lag-

texten var, som även andra forskare har hävdat, att skapa förebyggande

åtgärder och öka anmälningsskyldigheten när det gällde redan begångna

barnamordsbrott.qtuw Åbo hovrätt hade inskärpt detta redan 1728 i ett

cirkulärbrev till häradshövdingarna i Finland.qtue Problemen var så ut -

bredda och ändå svåra att åtgärda att även barnamordscirkuläret 1778 tog

upp samma tema. Cirkuläret stadgade om nya regler för hur potentiella

barnamörderskor borde behandlas i hushållen, av präster och rättsväsen-

det för att minska barnamördandet i riket.qtur

Den strategiska tystnaden om delaktighetsbrottet gick ändå inte att

bryta. Plakatet var obrukbart för domstolen. Det var inte heller avsett att

komplettera lagen som en förordning, trots att det var så det kallades. De

egentliga lagarna var barnamords- och delaktighetslagen i 1734 års miss-

gärningsbalk. Plakatet var ett disciplineringsinstrument för att skapa nya

värderingar om ett brott där samhället bara hade folkupplysning att till-

gå när det gällde att vända opinionen. Alla skyldiga i en barnamordssak

skulle dras inför rätta. Detta måste ske till priset av ambitionen att väcka

insikt om hur vanligt och allvarligt delaktighetsbrottet var. I praktiken

innebar det en kriminalpolitisk risktagning. Medskulden blev ofta förbi-

sedd i rättspraxis i och med att man prioriterade angiveriet på delaktig-

hetsbrottets bekostnad för att få barnamörderskan straffad, vilket har

framgått i denna undersökning. Om barnamörderskan blev hårt straffad,

kunde det strida mot omgivningens rättskänsla för att alla visste om kon-

trollförsummelserna. Följden av den kriminalpolitiska risktagningen att

överbetona barnamörderskans ansvar och underbetona delaktighetsbrot-
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1575 Återremitterade för delaktighetens skull där dessa problem framgår: nr 34, 58, 112, 113,
139.

1576 Männen: nr 6, 46, 56, 99. Modern: nr 112.
1577 Hårda ersättningsstraff för modern: nr 34. Fadern till barnet: nr 21, 73, 79, 254. De

övriga straffen se bilagd tabell 6: Delaktiga efter relation till barnamörderskan
1702–1807.

 1578 Se kap 2.2, tabell II: Delaktighetsstraff i barnamordsbrott inom Åbo hovrätts jurisdik-
tion 1702–1807.

tet undergrävde angivelserna av barnamörderskor, ett faktum i barna-

mordsbrotten i 1700-talets Finland. 

För Åbo hovrätt var alla tänkbara former av delaktighet ett ständigt

problem. Inom ramen för gällande kriminalpolitik övervägde hovrätten

noga om det var mödan värt att återremittera målet till tinget för en

utredning av ett mindre allvarligt brott (delaktighet) än barnamörder-

skans (barnamord). Man var också medveten om att vittnen ofta teg om

brottsförloppet ifall de hotades med delaktighetsstraff. Vittnen talade

däremot ut mot barnamörderskan om inget straff hotade dem.qtut

De delaktighetsbrott som hovrätten försökte ingripa i var medskyl-

diga husbönder som var far till barnet och föräldrarna i bondehushåll där

den egna dottern blev barnamörderska. Endast fyra män och en mor gick

ändå att straffa med döden för missgärningen.qtuy Några hårda ersätt-

ningsstraff fälldes i dödsstraffets ställe för att den skyldiga nekade. Eller

så resignerade domaren inför den obevisbara delaktigheten, fällde lindri-

ga bötesstraff eller såg medvetet mellan fingrarna med delaktigheten för

att få åtminstone barnamörderskan fälld.qtuu

Av inalles 142 åtalade frikändes 52 personer från försummelsen att

hindra barnamordsbrottet och/eller att uppdaga det efteråt. Under sök -

ningen har hittills påvisat att bakom detta låg att kontrollförsummelser

var så vanliga och ofta kollektiva att ingen vågade utpeka någon annan

för medskulden, av rädsla för att själv bli indragen i brottet. Syftet med

åtalen var även att disciplinera. Det gick inte an att straffa hela hushållet

eller halva byn för försummelse att övervaka kvinnan.qtui Straff fälldes

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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1579
Se bilagd tabell 6. De delaktiga efter relation till barnamörderskan 1702–1807.

1580 Inte åtalad lägrardelaktighet: nr 72, 92. Även andra personer i hushållet undslapp åtal,
vilket har framgått i hela undersökningen.

1581 Berördes ingående i kap. 3.2.
1582 Nr 32, 56, 61, 73, 79, 111, 133, 137.

först när en enskild person, oftast barnamörderskans husmor, blev utpe-

kad som ansvarig för kontrollförsummelse. Detta drabbade tjugo hus -

möd rar, av vilka sju fälldes till böter eller fängelse på vatten och bröd. I

fyra fall straffades både husbonden och husmodern för kontrollförsum-

melsen. I två fall straffades bara han och då i egenskap av nära släkting

till barnamörderskan.qtuo Hovrätten verkställde överhetens könsuppfatt-

ningar genom sin rättspraxis. Manligt och kvinnligt kontrollansvar tol-

kades på olika sätt, gavs olika innebörder och slutligen värderades olika,

vilket också har framgått i undersökningen. Gifta kvinnors försummelser

upplevdes som allvarligare än gifta mäns. Lindrigare grader av delaktig-

het ledde ytterst sällan ens till åtal. I vissa fall skedde detta även för att de

inblandade i själva mordet nekade.qtip

Delaktighetslagen kunde inte tillämpas tillfullo. Orsaken till detta

låg i att kriminalpolitiken var oförenlig med ambitionen att utreda san-

ningen om barnets död och att straffa de delaktiga rättvist. Endast de

barnamörderskor som fälldes till dödsstraffet hade åtminstone teoretiska

möjligheter att få upprättelse. Domaren måste nämligen ta den yttersta

bekännelsen vid stupstocken på allvar, som ett halvt bevis. I praktiken

blev dock den bekännelsen ofta undergrävd av regeln om att ett erkän-

nande var trovärdigast om det var oförändrat från första till sista stund.

De som straffades med döden teg dock ofta till stupstocken.qtiq I värsta

fall ledde den uppriktiga bekännelsen bara till att de medskyldiga för-

hördes av länsmannen eller häradshövdingen, i bästa fall till att någon

form av delaktighetsstraff fälldes över deras brottslighet.qtiw

De många rättsliga och sociala hindren för att uppdaga, åtala och

straffa delaktigheten fick hovrätten att kringgå problemen. Man beak-
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1583 Fri bevisföring förekom även i svårbevisade mord och dråp dock först i det sena 1700-
talet. Koskivirta 2001, s. 150–151. 

1584 Borgå domkapitels brev till magister Hamngren vid Tusby församling om hur man
skulle gå till väga då en barnamörderska skulle beredas till bekännelse i enlighet med
K. Maj:ts  brev 8.5.1765. Borgå domkapitels brevkoncept och missivbok 10.4.1776, Da:
13, f. nr saknas. 

1585 Se bilagd tabell 6: Delaktiga efter relation till barnamörderskan 1702–1807.
1586 Se hänvisningarna i kapitel 5.5.

tade istället delaktigheten vid barnamörderskans straffvärdering, vilket

har framgått i samtliga huvudkapitel i denna undersökning. Denna om -

ständighetsrätt var helt laglig eftersom 1734 års lag förutsatte en grade-

ring av brottet efter allvarlighetsgrad. Detta innebar att likadana brott

kunde bli straffade helt olika utifrån den relativt fria bevisprövningen

som tillgreps för att fälla straffet trots delaktigheten.qtie Avskräckningen

tycktes fungera, samtidigt som domaren kunde rätta barnamörderskans

straff efter brottets art. Delaktigheten bidrog på detta sätt till att döds-

straffen minskade bland barnamörderskor efter 1750. Följden av denna

rättspraxis hade dock samma negativa inverkan på angiveriet som döds-

straffet i de barnamordsbrott som skedde under kontrollförsummelser.

Barnamörderskan försvann för gott från trakten, oavsett om hon avrät-

tades eller sändes till Stockholm. Kvar blev de medskyldiga och rätts-

känslan fick sig en törn. 

Det ökade bruket av tukthusstraff för barnamörderskor undergrävde

överlag delaktighetsutredningarna. Prästerskapet fick nämligen inte

längre besvära en redan straffad barnamörderska med vidare utredning-

ar i målet.qtir Först när avskräckningens tidevarv definitivt var till ända,

vilket berörs i nästa kapitel, började delaktighetsåtalen och försummel-

sestraffen fällas mera systematiskt.qtit Angiveriet fick då inte längre pri-

oriteras på delaktighetsbrottets bekostnad och barnamörderskor ansågs

även kunna vara möjliga offer för omständigheterna, de huvudsakliga

förutsättningarna för att delaktighetsbrottet kunde straffas som det sepa-

rata brott det de facto var.qtiy

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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1587 SKS sägner: Taivalkoski 1863, 1947. F214, C 831:928–929. Nurmes 1877. F214, C 831:
917–918. Kannus 1877. F214, C 831:925–927. Iisalmi, Rutakko 1891. F214, C
831:904–905. Vieremä 1936. F214, C 831: g 936–938. 

Den ganska vanliga men svårstraffade delaktigheten i barnamords-

brott lämnade djupa spår i folkkulturen. Sägner spreds om oskyldiga

kvin nor som avrättats som barnamörderskor. Berättelserna kan tolkas

som ett uttryck för att barnamordsbrottens rättsprocesser tenderade att

reproducera ståndssamhällets makthierarkier istället för att straffa de

skyldiga rättvist. Sanningen om det som verklighen hade hänt blev dold,

tills det var för sent. I sägnerna är den oskyldigt avrättade kvinnan alltid

en fattig ogift piga utan släktingar som ihärdigt nekar sin skuld även vid

stupstocken. Den huvudskyldiga är en adelsfröken, bondhustru eller rik

ogift bondedotter som har skyfflat över skulden på pigan.qtiu

Sägnernas budskap ger uttryck för en medvetenhet om att ståndsam-

hället inte kunde hantera barnamordsbrotten. De sporrade fattiga under-

ordnade kvinnor till att vara på sin vakt mot maktfullkomliga människor

i sin närmiljö. Dem rådde ingen på, ett tema som gällde framförallt de få

under lägrar- och föräldradelaktighet begångna barnamordsbrotten som

av en slump uppdagades och ingår i undersökningen. Den kvinnliga kon-

spirationen bakom barnamordsbrotten, det centrala temat i sägnerna,

saknas däremot. Kvinnlig konspiration förekom endast för att skydda den

giftasvuxna dottern för faderns extrema och livshotande kontrollbehov,

vilket framgick i huvudkapitlet om mannens skam och hans delaktighet. 

7.6. En skenbar humanisering efter 1779

De väsentliga nymodigheterna i 1734 års lag om barnamord förtydligades

i barnamordslagen av år 1779. Det gällde våldet, dödfödda foster och

nöd födslar. Gradskillnaden kvarstod mellan egentligt barnamordsbrott
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1588 Ändringar i allmänna lagens rum 20.1.1779, kapitel 16 § 1. Modée 1786, s. 587–588.
1589 Bergenlöv 2004, s. 260–261.
1590 Endast tre barnamörderskor dömdes till 10 års straffarbete: nr 189, 230 och 246. 

och ett döljande av ett ofullgånget eller dödfött barn, som gömdes undan

eller självmant uppdagades av barnamörderskan. Bevisnings grunderna

till alla former av barnamordsbrott byggde dock fortfarande på precis

samma indicier om ett döljande av det väntade oäkta barnet, dess födelse

och död som tidigare, även om nya begrepp infördes. De egentliga bar-

namordsparagraferna löd nu: 

§ 1. Kona, som af oloflig beblandelse warder hafwande, och det ej uppenbarar
före födseln, söker enslighet wid sielfw födseln, och derefter uti fullt uppsåt,
att fostret lifwet afhända, lägger det å lön, eller ty af daga tager; hon skall hals-
huggas, och i båle brännas. Nu kan så hända, att fostret af grof förseelse och
wangömmo, utan uppsåt att dräpa, eller befunnet wåldsamt tecken ljuter
döden och å lön lägges; Straffes ifrån tjugu och tjugufyra par ris, till och med
högsta kroppsplikt samt fängelse och arbete å tukthus, i twå eller flera år, efter
omständigheterne.

§ 2. Omkommer foster af mindre försiktighet, eller tillfälliga händelser, och af
qwinnan sjelf uppenbaras, eller sker werklig missfödsel, eller ock synligt ofull-
gånget foster å lön lägges; straffes den brottslige med böter eller deremot swa-
rande kroppsplikt, i mån af brottets beskaffenhet.qtii

Den nya lagen har i forskningen ansetts vara diffusare än den tidigare.qtio

Två nya regler tillkom. Den ena var att straffarbetets längd begränsades,

från att tidigare ha varit på livstid, till mellan två och sex år.qtop Också

undangömmandet av ett levandefött fullgånget barn – i denna undersök-

ning kallat för ett dödligt övergivande – definierades nu som uppsåtligt

mord och förtjänade kvalificerat dödsstraff, d.v.s. halshuggning och brän-

ning på bål. I den tidigare lagen hade detta inte utsagts explicit. Luckan

i den äldre lagen hade fyllts av hovrätten rättspraxis och ofta inneburit en

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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1591 Endast nr 192.
1592 Nehrman 1732, XXII: § 17, s. 280–281 ”alldenstund det ej behöver genom någon konst

utletas, som tydeligen stadgas och befalles”. Jfr Calonius 1808–1812, s. 48. Att t.ex. ”en
qvinna, som födt barn, haft sammanlag med manfolk” var inte indicier på ett lägers-
mål, utan en absolut visshet, ett bevis, att så var fallet. Jr Rättshistorikern Kaijus Er vas -
ti som anser att indicierna på barnamordsbrott har kallats presumtion i litteraturen
men att det är osäkert om det förhöll sig så under förmodern tid. Ervasti 1994, s. 21.

1593 Lagus 1851, s. 5–6.

lindring av straffet, vilket har framgått i undersökningen. Det ingick

dock i 1734 års lag en paragraf (§ 5) som gällde fall där barnet lagts ut för

att dö och som straffades med okvalificerat dödsstraff d.v.s. bara hals-

huggning. Den paragrafen verkar som nämnt ha förutsatt att det levande

barnet måste ha blivit uppvisat för andra människor före barnet läm-

nades att dö. Sådana fall förekom knappast i 1700-talets finska barna-

mordsbrott, eventuellt för att Åbo hovrätten till justitierevisionens stora

förtret fokuserade på den egentliga barnamordsparagrafen.qtoq

Den andra nya regeln var att barnamörderskans erkännande skulle

ges ett bevisvärde. Presumtion mot kvinnan försvann därmed. Dels var

det nu i huvudsak domstolen som skulle bevisa hennes uppsåt att dräpa

barnet, dels var barnamörderskorna lagligen oskyldiga tills bevisat skyl-

diga, till skillnad från tidigare. Enligt 1700-talets rättstänkare hade det

dock aldrig varit frågan om någon presumtion mot barnamörderskan. De

fyra indicierna var lagstadgade bevis och brottet ett faktum om de kunde

bevisas tillfullo.qtow Förhöll det sig så, skulle rätten ta ställning till vilken

grad av barnamörderska man hade att göra med. Samma regel kvarstod

även i barnamordslagen från 1779, varför frikännandet från barnamords-

brott förblev lika omöjligt som tidigare.

Skillnaden mellan lagarna från 1734 och 1779 var skenbar för Åbo hov-

rätts del. Den nya lagen lagstiftade om en överrättspraxis som hade varit i

bruk vid Åbo hovrätt under större delen av 1700-talet. Denna praxis kunde

dock först nu ges offentlighet.qtoe Det hade de facto länge rått en stor dis-

krepans mellan lagen och rätten, det som här kallas för det dubbla rätts-

perspektivet. Barnamörderskornas nekande, som inte fick ges någon me -
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1594 Jfr kap. 2.2.
1595 Anners 1965, 144–149, 150–157. Se kap. 2.2, tabell I: Barnamörderskornas slutliga

domar 1702–1807. 
1596 Se tabell I. Barnamörderskornas slutliga domar inom Åbo hovrätts jurisdiktion

1702–1807. Frikännandet blev vanligare först under 1800-talet. Se t.ex. Huumarkangas
1995, s. 59–60 som har visat att 12 procent av 402 barnamörderskorna frikändes i
1800-talets syd Österbotten. 

1597 Från 51 procent mellan 1684–1718 till 22 procent mellan 1780–1799. Bergenlöv 2004,
s. 272–273, 442. 

ning enligt 1734 års lag, ledde i praktiken till lindrigare straff. De av skräck -

an de dödsstraffen som utmättes utan klara bevis var också försvinnande få.

Dödsstraff fälldes över hela seklet bara över de barnamörderskor som

bevisligen hade mördat barnet och helt oavsett att de benhårt nekade.qtor

När barnamordsbrott hamnade hos justitierevisionen var det ännu mera

sällsynt att avskräckningsstraff utfärdades utan goda bevis.qtot

Den skenbart humanare nya barnamordslagen innebar att hårda ris-

och tukthusstraff förblev vanliga. De bestod av kroppsstraff på 24–30 par

ris, offentlig kyrkplikt samt tukthusarbete, beroende på omständighe-

terna i mellan två till sex års tid. De lindrigare barnamordsbrotten för-

blev däremot ovanliga (27 procent). Den största skillnaden låg i att en

ännu större andel barnamörderskor fick behålla livet. Dödsstraffen

utgjorde hädanefter bara 30 procent av de utmätta straffen, till skillnad

från 40 procent under åren 1702–1779.qtoyMinskningen var ännu krafti-

gare vid Göta hovrätt, den av de svenska hovrätterna som verkar ha straf-

fat barnamörderskorna hårdast intill dess.qtou

Kriminalpolitiken avgjorde att den tidigare lagens andemeningar

kunde ges offentlighet och att delaktighet kunde börja straffas som ett

separat brott. Gustav III: s försök att avskaffa dödsstraffet för barnamör-

derskor hade det facto stupat just på oenighet om barnamördandets orsa-

ker och hur brottet bäst skulle bekämpas, d.v.s. kriminalpolitiken. Kung -

en och hans anhängare ansåg att brottet begicks av skam över att kvinnan

födde oäkta barn och att dödsstraffet betjänade barnamörderskornas

avsikter att slippa leva som stigmatiserade ogifta mödrar. Prästeståndet

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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1598 Bergman 1996, kap 1.4, särskilt s. 38.
1599 Anners 1965, s. 253. Olivekrona är dock av motsatt åsikt. Olivekrona 1891, s. 39.
1600 Anners 1965, s. 289–290.
1601 Bilagd tabell 8: Fällda domar på grundval av mjölk och blod 1702–1807.
1602 Nr 116. RP i justitieärenden 18.9.1780, f. 845–848, 28.11.1780, f. 458–1462. K. Maj:ts

utslag 15.12.1780. JR:s registratur 1780 senare delen, f. 1159v–1160.  Jfr nr 250: 1801
och fallen i kapitel 6.4.

1603 Wasserlein Emmerichs 1993, s. 105. Andra forskare har hävda det motsatta, att presum-
tionen försvann i rättspraxis långt innan den slutligen avskaffades i lag. Francus 1997,
s. 133–134; Crawford 1994, s. 89, 94–101; Hoffer and Hull 1981, s. 85.

och dess anhängare ansåg däremot att skammen fattades kvinnorna och

behövde inskärpas genom flitigt bruk av dödsstraff för att minska de

ökande lägersmålen och barnamordsbrotten. Gustav III:s tidstypiska kri-

minalpolitik segrade och avskräckningsretoriken försvann ur lagtexten,

trots att dödsstraffet kvarstod.qtoi

Att avskaffa presumtionen i lagtexten var en sak. Att verkställa detta

i praktiken en annan. Gustav III föreslog inte att presumtionen mot

kvinnan borde avskaffas, varför brottsindicierna mot barnamörderskan

kvarstod. Han ville bara att dödsstraffet skulle försvinna ur lagen.qtoo

Presumtionens avskaffande i lag förespråkades av ständerna som en er -

sättning för att dödsstraffet kvarstod. Inskränkning av dödsstraffet skul-

le verkställas genom benådning, inte genom hovrätternas straffpraxis.qypp

Detta hade man också tänkt i leuterationsförordningen från år 1737. 

Presumtionen mot barnamörderskan gick dock inte att avskaffa i

praktiken för att indicierna på barnamordsbrottet var desamma som förr.

Barnamörderskor fälldes därför även i det sena 1700-talet på bara indici-

er om döljandet, utan att ett lik bevisade att brottet hade skett.qypq Detta

kunde i värsta fall leda till ett rättsmord, vilket som nämnt den 18-åriga

ogifta bondedottern Anna Henriksdotter från Nousis råkade ut för år

1780.qypwDen underliggande misstanken mot kvinnan att hon var en bar-

namörderska, det Wasserlein Emmerichs kallar för en social presumtion,

kvarstod in på 1800-talet. Detta trots att presumtionen för länge sedan

hade avskaffats som bevisningsgrund i lag.qype
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1604 Jfr Bergenlöv 2004, s. 271–273, 328–339.
1605 Calonius 1808–1812, s. 117. 
1606 Anners 1965, s. 295–297; Koskivirta 2001, s. 164; Af Ugglas 1794, s. 152.
1607 Anners 1965, s. 295–319; Bergenlöv 2004, s. 272–273; Lindstedt Cronberg 1997, s.

180–181.

Barnamörderskornas svåra situation under förlossningen och deras

utsatthet som lägrade kvinnor började dock beaktas som strafflindrings-

grunder, omständigheter som har tagits för tecken på att presumtionen

mot kvinnan faktiskt avskaffades.qypr Att beakta brottsomständigheterna

var dock tidstypiskt. Domare handleddes att ta i beräkningen ”delin-

kventens ålder, kön och kristendomskunskap, skadan samt lättheten att

begå brottet” när han valde straffets hårdhet. Att beakta sådana omstän-

digheter var däremot helt förbjudet före upplysningstiden.qypt Bakom de

nya tankegångarna låg förändrade ambitioner med själva straffet och ett

begynnande intresse även för brottslingars rättssäkerhet. De skulle helst

rehabiliteras tillbaka till samhället för att göra nytta under nyttans tide-

varv. Även missdådare i mindre grova gärningar skulle ges en möjlighet

till bättring efter utstått straff.qypy Dessa tankegångar omsattes även i

barnamordsbrotten. Omständigheter som ungdom, ånger, moderlighet

och delaktighet kunde göra att ett barnamord ansågs mindre svårt. Ett

annat likadant brott kunde däremot betraktas som grovt om barnamör-

derskan framstod som särskilt hårdnackad och lönlös att rehabilitera.

Den relativt svävande rättspraxisen detta föranledde har dokumenterats

i denna undersöknings samtliga huvudkapitel. 

Human kung eller humana häradsting? 
Det råder stor enighet i svensk barnamordsforskning om att det var

Gustav III som genom bruket av den kungliga nåden fick dödsstraffen att

radikalt minska i barnamordsbrotten. Man har förklarat detta med att

Gustav III intog en human inställning till barnamörderskor. Man har

också funnit att rättspraxisen skärptes något efter hans död.qypu Benåd -

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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1608 Kotkas 2003, s. 121–123; Koskivirta 2001, s. 165–166.
1609 Anners 1965, s. 289.
1610 Flintberg V 1803, s. 435; Koskivirta 2001, s. 139–140.
1611 Rådsprotokoll i justitieärenden 17.6.1784, f. 1090–1095. Justitierevisionens registratur

13.8.1784, f. 785–785v.
1612 Jfr Thunander med anförd rättshistorisk litteratur om att benådningen även under

1600-talet retoriskt blev sammanblandad med ett annat förfarande d.v.s. leuteration.
Thunander 1993, s. 196.

nings rätten var då som vidsträcktast och kunde i princip omsättas efter

kungligt behag.qypi Kunglig mildhet mot barnamörderskor förespråkades

också av ständerna.qypoDetta trots att paragraf nio i regeringsformen från

21 augusti 1772 i princip inte tillät benådning av brott som stred mot

”Guds klara ord”. Sådana brott var t.ex. barnamord, mord och dråp som

begåtts i berått mod.qyqp Benådning fick således ske endast gällande fall

som inte i allvarlig grad stred mot samhällets normer. Frågan är om det

var så man faktiskt förhöll sig till barnamordsbrotten då straffen lin-

drades på allt bredare front från år 1780.

Argumentationen som användes om strafflindringarna under Gustav

III:s tid är vilseledande. I praktiken följdes inte de fastslagna formulären,

vare sig i benådningarna eller när straffet lindrades av bevisningsskäl.

Barnamörderskan Valborg Johansdotters barnamordsbrott får tjäna som

exempel. Fallet behandlades av justitierevisionen år 1784. Justitieråden

föreslog att ”Walborg i [dödsstraffets] ställ, i anledning af Leuterations -

förordningarne, må avstraffas med 30 par ris, undergå en söndags uppen-

bar kyrkioplikt och sedan arbeta sin öfrige lifstid vid Tukthuset i staden”.

Gustav III:s utslag löd däremot ”ty vela Wi af Nåd, henne från dödsstraf-

fet befria”.qyqq Den ”verkliga” orsaken till strafflindringen var en korrek-

tion av lagens nödvändiga bristfällighet, ingalunda en benådning.

Strafflindringen formulerades dock av Gustav III som en benådning.qyqw

Strafflindring på bevisningsskäl skulle däremot följa ett visst formu-

lär. Om detta stadgade leuterationsförordningen från 1753: 
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1613 Calonius 1808–1812, s. 140–141. Lagkommissionens odaterade konceptprotokoll ÄK
16: 2, 1748–1751, f. nr saknas.

1614 Calonius 1808–1812, s. 144–148; Kotkas 2003, s. 19–20.
1615 Nehrman 1759, XVI: § 2, s. 50; Calonius 1808–1812, s. 144–145. 
1616 Thunander 1993, s. 196-197; Kotkas 2003, s. 113–114.
1617 Jfr Kotkas 2003, s. 123. 

”Hofrätten anser berörda utslag vara på lag grundat, dock hafver Hans Kongl.
Mayestät i anseende till wissa i thetta mål förekomne skäl och omständighe-
ter i nåder behagat straffet […] denna gången på det sättet lindra […] i thet
stället sig sjelf til välförtient straff och androm til varning […] hvarjämte han
alfvarligen åtvarnas at för sådan och all annan vanart sig hädanefter noga til
vara taga, så kärt honom vara må et svårare straff at undvika”.qyqe

Regelrätta leuterationer var dock ovanliga i barnamordsfallen efter infö-

randet av 1734 års lag. Strafflindringarna dominerades av att Åbo hovrätt

lindrade straffet av bevisningsskäl om brottet inte tillfullo motsvarade

lagens fyra indicier på ett barnamordsbrott. Hovrättens utslag antydde

dock ofta att målet hade blivit refererat för Kunglig Majestät trots att så

inte hade skett. 

Kunglig benådning kunde däremot ske endast i fullt bevisade barna-

mordsbrott som hade straffats med döden av hovrätten. Benådningen

skulle anges i domsutslaget med texten ”till förekomne synnerliga omstän-

digheter vilje Wi af Gunst och Nåde förskona XX från dödsstraffet”.qyqr

Enligt David Nehrman och Mathias Calonius fick kunglig benådning ske

bara på goda skäl och inte strida mot Guds lag eller förorsaka förargelse

i samhället. De rättslärda ansåg att den kungliga nåden måste användas

mycket sparsamt för att undvika att lagen undergrävdes.qyqtBenådningar

var därför överlag sällsynta under 1600- och 1700-talen. Detsamma gäll-

de barnamörderskor som sällan benådades under hela 1700-talet.qyqy

Däremot var kungens domspraxis ibland sträng och ibland mild, kung-

ligt godtycklig om man så vill. Gunsten och nåden var också fast knuten

till bevisföringsproblematiken och inte alls så fristående som den hade

kunnat vara.qyqu Strafflindringarna som utfärdades av Kunglig Majestät i

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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1618 Benådade barnamordsbrott p.g.a. bevisningsskäl efter 1772 vilka alla inföll efter 1784:
nr 139, 140, 148, 149, 151, 153. Av dessa kunde rättsmedicinen fastställa att barnamör-
derskan strypt ett dödfött barn och att det utövade våldet på barnet inte varit dödsor-
saken utan snarare dess svaga livslåga efter en svår förlossning. 

1619 Gustav III avslog nådeansökan för sex barnamörderskor: nr 97, 106, 127, 132, 131, 152.
Dödsdom kvarstod för ytterligare åtta barnamörderskor, vilkas ärende hemställdes K.
Maj:t av hovrätten: nr 111, 113, 118, 119, 133, 137, 139, 164. Jfr Koskivirta 2001, s. 165,
167–168. Gustav III:s avsmak för dödsstraffet tog sig inte uttryck i ett friare bruk av
benådningar i östra Finland. Det var snarare tvärtom. Strafflindringarna minskade. 

1620 Nr 119, 132, 145, 146, 148, 150.
1621 Jfr Bergman 1996, s. 37–39; Nielsen 1979, s. 26–49; Nielsen 1980, s. 7:1–32.

barnamordsbrotten från Finland kom till på helt lagliga grunder, vanli-

gen för att barnamörderskan nekade eller för att hennes bekännelse var

för ofullständig eller barnets dödsorsak var osäker. Också obevisbar del-

aktighet var en orsak till strafflindring.qyqi

Gustav III lät dock det facto dödsdomar över finska barnamörder-

skor ofta kvarstå. Detta trots att Åbo hovrätt funnit att en lindring i straf-

fet var befogad och därför hade refererat fallet till högsta domsrätten

eller ansett det befogat att bevilja barnamörderskan rätt att ansöka om

nåd av kungen.qyqo Benådningar av fullt bevisade barnamordsbrott sked-

de endast i samband med riksdagsdebatten år 1786. Kungen var då hårt

pressad av kritiken mot barnamordscirkuläret. Han bekräftade tydligen

sin ståndpunkt genom att demonstrativt benåda några kvinnor som

dömts till döden av hovrätten för uppsåtligt barnamordsbrott.qywp

Straffpraxisen över finska barnamörderskor var i praktiken inte så

human som kungen låtit påskina i sin kamp mot dödsstraffet och i ställ-

ningstagandena för att förbättra ogifta mödrars villkor.qywq Ställnings -

tagandena var snarare tvetydiga. Hans benådningspraxis tyder inte hel-

ler på att han uppfattade barnamordsbrottet som mindre samhällsfarligt

än tidigare. Kungen argumenterade också för att ris och fängelse vore ett

bättre och hårdare straff för barnamörderskor, än att de väl förberedda

gick i döden för sitt brott. Vad kungen avsåg är omdebatterat, men har

vanligen tolkats som hans strategi att avskaffa dödsstraffet i alla brott i

– 478 –



1622 T.ex. Ylikangas och Kekkonen 1982, s. 17; Bergman 1996, s. 33–39; Anners 1965, s.
229–231, 240, 255–256, 265–266.

1623 Denna politiska strategi förekommer även i modern tid. Makthavare talar om kvinnor-
nas svåra situation, den minsta gemensamma nämnaren som förenar en ur andra per-
spektiv sett uppdelad opinion. T.ex. USA:s president Georges Bush legitimerade kriget
mot talibanerna i Afghanistan på 1990–talet inför en delad opinion genom att tala för
att de förtryckta afghanska kvinnorna måste befrias från barbarismen. Se t.ex. Höglund
2004, s. 7–9; Van der Lippe 2004, s. 27–29.

1624 Anners 1965, s. 314–321. 
1625 Jfr Nielsen 1989, s. 192. 

det svenska riket, dock i ett debattklimat där motståndet var hårt.qywwDet

tidstypiska och alleuropeiska bekymret med barnamordsbrottens ökning

kom då väl till pass som påtryckningsmedel i ett konfliktfyllt debattläge.

Barnamordsbrottet tjänade i sin tur som ett gott exempel på kontrapro-

duktiva dödsstraff emedan ingen kunde förneka ogifta kvinnors och

deras spädbarns sociala utsatthet.qywe

Opinionen mot dödsstraffets avskaffande skar överlag genom de

olika politiska grupperingarna, såsom moralfrågor brukar göra. Även

prästeståndet medgav kvinnornas och barnens svåra situation, men an -

såg den vara självförvållad och kämpade för att få det i ståndets mening

på tok för humana barnamordscirkuläret avskaffat av riksdagen år

1786.qywrMan talade således mycket om barnamörderskor, ogifta mödrar

och oäkta barn under dödsstraffsdebatten, men gjorde i praktiken föga

för att underlätta deras situation.qywt Avgörande för minskningen av

dödsstraffen var uppkomsten av ett professionellt, genomskinligt och

förutsägbart rättsväsende från ting till kung. Den bedriften kan tillskri-

vas Gustav III.

Underställningsinstitutets införande år 1778 innebar att hovrätten

inte längre fällde de slutliga dödsdomarna. Det var justitierevisionen,

efter 1789 benämnd högsta domstolen. Efter statskuppen år 1772 bestod

justitierevisionen av sju erfarna jurister, mot att justitieråden tidigare

kunnat vara oerfarna som domare. Dödsdomarna och bevisningsproble-

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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1626 Inger 1994, s. 180–183.
1627 I justitierevisionen hade Gustav III själv två röster och utslagsröst om man var oenig.

Modéer 1997, s. 143.
1628 Se förklaringar till bilagd tabell 3: Domar fällda efter besiktningsattester av provinsial-

läkare 1702–1807. 
1629 Koskivirta 2001, s. 20. Berördes huvudsakligen i kap. 2.1.

men skärskådades följaktligen av en fåtalig grupp lagfarna män, med er -

faren heter från en mängd liknande fall. Samtidigt förenhetligades hem-

ställnings-, besvärs- och nådeansökningssystemet i syfte att ge alla brotts-

lingar samma möjligheter till straffets lindring.qywy Det professionalise-

rade rättsväsendet innebar att strafflindringarna kom att grunda sig på

helt lagliga skäl, mera sällan på benådning. Justitierevisionens lag- och

rättskunniga och därför likartade straffpraxis för hela riket var dessutom

bindande för kungen då justitierevisionen var enhällig vilket ofta var fal-

let.qywu Gustav III valde dock alltid det lindrigare straffet för barnamör-

derskan om justitierevisionen var oenig om bevis- och straffvärdering-

en.qywi

Professionaliseringen av rättsväsendet innebar att också tingens an -

svar ökade. Underrätterna fick befogenhet att tillämpa barnamordslagen

till fullo. Ditintills var det hovrättens uppgift. Hovrätten hade dessutom

tidigare bemyndigats att hålla de slutliga straffgrunderna hemliga, allt för

att upprätthålla lagarnas avskräckande verkan. Folk skulle få leva i tron

att lagen alltid omsattes i praktiken, oavsett omständigheterna och utan

avseende på rättskänslan. Tingen var således hörnstenarna i det gamla

rättsystemet, med den huvudsakliga uppgiften att fälla avskräckande

domar.qywo Det gamla systemet bröts slutgiltigt för barnamordsbrottens

del då 1779 års lag togs i bruk. Tingsrättspraxisen humaniserades ome-

delbart inför den tingsmenighets ögon som vanligen kände till barna-

mörderskan och någotsånär de brottsomständigheter som nu fick påver-

ka också tingsdomarna. Straffen lindrades och de fälldes rättvisare än

förr. Följden av detta blev att också mindre uppsåtliga barnamörderskor
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1630 Se antalet åtalade och straffpraxisen i kap 2.2., tabell I: Barnamörderskornas slutliga
domar inom Åbo hovrätts jurisdiktion 1702–1807; Tabell II: Delaktighetsstraff i barna-
mordsbrott inom Åbo hovrätts jurisdiktion 1702–1807; Bilagd tabell 6: Delaktiga efter
relation till barnamörderskan 1702–1807; Tabell V: Delaktiga mödrars och barnamör-
derskans straff 1702–1807; Register över barnamordsbrott i Finland 1702–1807; Om
häktade barnamörderskor i Helsingfors, Åbo, Tavastehus och Lovisa.
Justitiekanslersämbetes fånglistor år 1780. E III: cc:122; 1784: E III: cc: 153; 1789: E
III: cc: 186; 1791: E III: cc:196; 1800: E III: cc: 269; 1801: III: cc:278.

1631 Modéer 1997, s. 138, 160.
1632 Clark & Crawford 1994, s. 6–9; Nagel Wessling 1994, s. 119, 137; Jackson 1994, s.

65–69; Bergenlöv 2004, s. 379. Kaspersson 2000, s. 88, 151. 

och medskyldiga angavs och ställdes inför rätta av ortsborna, samt att

utomäktenskapliga missfall började beivras på allvar i lokalsamhället.qyep

Barnamordslagens sedan gammalt eftersträvade disciplinerings- och

kontrollambitioner, som har berörts tidigare i detta huvudkapitel, upp-

nåddes i och med att tingsrätterna fick befogenhet att tillämpa lagen till

fullo. Precis motsatt verkan hade man uppnått med det ditintills använ-

da systemet med flitigt fällda dödsdomar på tingen, omständighetsrätt

när det gällde delaktighetsbrottet och det dubbla rättsperspektivet, d.v.s.

att hemlighålla den stora skillnaden mellan lag och rätt. Disciplinering -

ens genomslagskraft hängde på offentlighet och att rättsordningen var

klar och förutsägbar för medborgaren, principer som enligt rättshistori-

kern Kjell Modéer var typiska för upplysningstidens syn på lag och

rätt.qyeq I bästa fall hängde det på att sanningen utreddes inför de män-

niskor som hade berörts av barnamordsbrottet. För att fullfölja ändamå-

let krävdes ytterligare rättsmedicinens inträde i rättssalarna.

Rättsmedicinens begränsade betydelse 
Barnamordsbrottet drev vid sidan av mord och dråp fram medicinska

vittnen och skriftliga besiktningsbevis vid domstolarna.qyew Rätts -

medicinen anses därför i forskningen ha kunnat motverka presumtionen

mot kvinnan, d.v.s. att man utgick ifrån att hon var en barnamörderska

tills hennes oskyldighet blev bevisad för domaren. Presumtionens avskaf-

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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1633 Clark & Crawford 1994, s. 7.
1634 Jackson 1994, s. 70; Jackson 1995, s. 157–159; Bergenlöv 2004, s. 378.
1635 Nordenheim 1726; Kiernander 1776, kap 5, 123–197; Hjelt 1892, s. 64, 79–82, 128, 499.
1636 Hjelt 1891, s. 64, 79–82, 128, 499.  
1637 Koskivirta 2009, s. 294–298.

fande på medicinska skäl förutsatte dock läkarattester och att de tillskrevs

ett högt bevisvärde av domarna. Detta förutsatte i sin tur att straffen inte

längre fälldes huvudsakligen för att avskräcka, ett fenomen som inte helt

hade försvunnit i det sena 1700-talet.qyee En nytt och humanare sätt att

betrakta barnamordsbrott och barnamörderskor anses ändå i forskning-

en ha brutit fram under upplysningstiden.qyer En öppen fråga är om detta

också gällde Finland?

Rättsmedicinsk litteratur om barnamordsbrott fanns att tillgå i det

svenska riket allt sedan 1726, och som medicinallagfarenhetsverk från år

1776.qyet Problemet var bristen på läkare. År 1809 fanns tretton provin-

sialläkare i Finland, av vilka flera bara hade verkat i drygt tio år som den

första läkaren i sitt distrikt. Några hade utnämnts trots begränsad medi-

cinsk expertis. Detta för att läkarbristen var så stor.qyeyOffrets dödsorsak

skulle enligt 1734 års lag alltid utredas, men detta kunde inte verkställas

i praktiken. Åbo hovrätt inskärpte år 1740 och igen år 1752 att alla mord -

offer måste undersökas av läkare. Besiktning av offret skulle ske också i

alla barnamords- och dråpsmål. Inskärpningen tjänade ändå föga till när

läkare inte fanns att tillgå på landsbygden.qyeu

Problemet var detsamma i hela riket. Det påtalades år 1753 av justi-

tierådet greve C. G. Tessin i samband med behandlingen av några bar-

namordsfall från Åbo och Göta hovrätt. Enligt honom förorsakade läkar-

bristen att många barnamordsmål underställdes Kunglig Majestät trots

bristfälliga undersökningar. Detta trots att ”the aldra minstaste omstän-

digheter böra noga wara undersökte och skärskådade”. Han föreslog att

ett påbud genast borde gå ut till alla doktorer och fältskärer, domare och

besiktningsmän. De måste överlag noggrannare än dittills undersöka
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1638 Nr 34. RP i justitieärenden 31.10.1753, f. 625–626; Hjelt 1892, s. 326–327.
1639 Jusléen 1751, s. 106; Hjelt 1892, s. 326–327.
1640 Calonius 1808–1812, s. 32. ”ehuru läkaren gjort detta, behöver domaren icke sätta blind

tro till läkarens bevis i synnerhet då han är okunnig eller af mindre god frägd; utan bör
Domaren äfven sjelf efterse huruvida Läkarens besigtning är grundad.”

1641 T.ex. Kiernander 1776, s. 3 § 3. Barnamörderskor var människor med ”et ondt hierta,
det ingen skona”. Jfr Geyer-Kordesh 1995, s. 120, 124.

barnamordsbrotten.qyei Underförstått avsåg han förmodligen både bar-

namörderskornas och spädbarnens kroppar. 

Även bristfälliga läkarbevis var ett problem för Åbo hovrätt. Man

vände sig därför till Kunglig Majestät. Hovrätten fick den 3 maj 1770 till

svar att liket vid behov fick besiktas även av en fältskär, men helst av en

läkare som hade de bästa förutsättningarna att ge ett sakkunnigt utlå-

tande. Även medicinekollegiet fäste vikt vid de av okunniga fältskärer

dåligt utförda besiktningarna och alltför slarvigt skrivna attesterna.

Enligt kollegiet skulle besiktningar och obduktioner få utföras bara av

kollegiet godkända doktorer och kirurger. I annat fall kunde de inte tjäna

som bevismedel vid domstolarna.qyeo

Attesten var ändå bara ett hjälpmedel. Domstolen bar huvudansvaret

för själva bevis- och skuldvärderingen. Domaren skulle därför noga bedö-

ma dödsorsakens trovärdighet utifrån läkarens kunnighet och erfaren-

het.qyrp Läkarna hade i sin tur ett stort intresse för att legitimera sitt yrke

och berättiga sitt arvode genom att demonstrera sin medicinska expertis.

Dels drog läkarna sig inte från att med säkerhet förklara sådant som var

osäkert, dels brukade de också ta ställning i skuldfrågan som inte hörde

till deras ansvarsområde.qyrq Hovrätten började mot slutet av seklet för-

hålla sig allt mera kritiskt till läkarbevisen. Hovrättsråden och assesso-

rerna började också själva ha en hel del kunskap om dödsorsaker i barna-

mordsbrott. När t.ex. bondedottern Anna Hansdotters barnamordsbrott

i Pernå undersöktes av Åbo hovrätt 1780 blev tecknen på fostrets hals ett

stort tvistefrö mellan domarna och läkaren. 
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1642 Nr 119: Doktor C. F. Ekmans besiktningsattes.  KP i Pernå 12.2.1780.  Borgå 43, f.
65–66v. 

1643 Nr 119. HO:s protokoll 14.5.1780. HO:s utslag 14.3.1780. JR:s utslagshandlingar
2.6.1780/I, nr 6. RP i justitieärenden 8.5.1780, f. 66–71. K. Maj:ts utslag 2.6.1780. JR:s
registratur 1780 förra delen, f. 606–607.

1644 Bilagd tabell 3: Domar fällda efter dödsorsaksutredning 1702–1807. Hovrätten angav
alltid i sitt utslag om en besiktning hade skett p.g.a. att det behövdes ett rättsbeslut på
läkarens lagstadgade rätt till skjuts och dagtraktamente. De verkställdes på landshöv-
dingens förordnande av provinsial- eller stadsläkaren, enligt kungligt brev 9.6.1762 och
statskontorets cirkulär 3.7.1762. Bonsdorff 1833, s. 1008. Det går således att utifrån rät-
tegångsmaterialet bedöma hur vanligt det var att anlita rättsmedicinsk sakkunskap,
fastän själva attesten saknas. Besiktningsattestens slutsatser och hur de användes i
bedömningen av uppsåtet framgår inte i dessa fall klart, utan måste analyseras i rela-
tion till indicierna.

1645 Jfr 1700-talets England. Jackson 1994, s. 68, 80.

Provinsialläkaren C. F. Ekman ansåg i besiktningsattesten att barnet ”för-
modligen blivit med handen för näsa och mun förkvävt”, trots att han funnit
bara en liten blånad under barnets ena öra. ”Blodlossning” och en svullnad på
båda sidorna om halsen och i nacken tydde ändå enligt honom på att barnet
hade ljutit en våldsam död.qyrw Tolkningen godtogs inte av hovrättsrådet von
Glans. Efter hans erfarenheter från många andra barnamordsbrott borde blå-
naderna synas runt munnen och näsan efter en kvävning, inte i nacken och på
halsen. Hovrätten vände sig slutligen till Kunglig Majestät som slog fast att
barnet inte hade kvävts till döds.qyre

Läkarbristen, den dåliga kvaliteten på läkarattesterna och osäkerheten

om dödsorsaken gör att det inte är så konstigt att endast 48 besiktnings-

attester finns att tillgå i barnamordsbrotten som ingår i denna undersök-

ning. De börjar förekomma efter 1737 och skrevs av både läkare och fält-

skärer.qyrr Det var alltid Åbo hovrätt som bad om läkarbevis och då för

att man tampades med stora bevisningsproblem. Fallen slutade som regel

hos Kunglig Majestät och med ett lindrigare straff än dödsdom.qyrt De

barnamordsbrott som ansågs klart bevisade ledde däremot inte till rätts-

medicinska undersökningar. Först från 1820-talet blev rättsmedicinska

besiktningar mera regel i finska barnamordsbrott, även om de ökade sta-
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1646 Ervasti 1994, s. 69–72. 
1647 Bergenlöv 2004, s. 373.
1648 Nagel Wessling 1994, s. 132–138.
1649 Nr 17, nr 35, nr 91, nr 153.
1650 Det går inte ens i modern tid att fastställa detta med säkerhet. Se kap. 2.4.
1651 Hoorn 1777, kap VI, s. 26–29; Kiernander 1776, § 64, s. 132–134.
1652 Bilagd tabell 3: Domar fällda efter dödsorsaksutredning 1702–1807. 
1653 Bergenlöv 2004, s. 377. Jfr Nielsen 1982, s. 57.

digt under 1700-talets sista årtionde i och med att de flesta länen hade

fått sin provinsialläkare.qyry Inom Göta hovrätts jurisdiktion besiktades

däremot samtliga offer för barnamordsbrott redan efter 1780.qyru

Detsamma skedde på tyskt rättsområde. Där samarbetade domstolarna

med universiteten och man lät ofta medicineprofessorerna undersöka

dödsorsaken.qyri Detta var ovanligt i Finland. Medicine professorn vid

Kungliga Akademin i Åbo anlitades bara vid särskilt svåra rättsfall.

Professorn besiktade i ett fåtal fall också moderkakor, benrester eller för-

ruttnade foster.qyro

Läkarnas slutsatser om dödsorsaken var ofta bara osäkra gissningar.

Det gick inte att på ett oskadat barn med säkerhet fastställa om barnet

hade levat, varit dödfött eller dog under eller genast efter förlossning-

en.qytp Barnamörderskan fick ofta svara på alla slags frågor för att kom-

plettera utredningen såsom huruvida barnet hade rört sin tunga, sina

armar eller ben, och om blodet pulserat i fontanellen eller ur navel-

strängen.qytq Läkare förmådde inte göra mer än peka på den diffusa grän-

sen mellan fullgånget och ofullgånget, mellan liv och död. Detta trots att

den rättsmedicinska kunskapen ökade markant mot 1700-talets slut.

Mellan 1780 och 1790 besiktade rättsmedicinare 16 döda foster av 42

barnamordsbrott. Av dessa barnamordsbrott slutade endast sex i döds-

straff.qytw En liknande strafflindringstrend förekom inom Göta hovrätts

jurisdiktion.qyte

Den inledande undersökningen utfördes vanligen av gifta kvinnor i

lokalsamhället eller av rätten utsedda lokala besiktningsmän. Slut -

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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1654 Kiernander 1776, § 23–24, s. 54–60, § 85, s. 197–201. 
1655 Geyer-Kordesch 2002, s. 113–116, 125; Johannisson 2004, kapitel I: s. 17–43.
1656 Nr 92. KP i Sääksmäki 18.8.1779. 127 b, f. 731. Jfr Hoorn 1777, kap. VI, s. 26– 27. 
1657 Bilagd tabell 3: Domar fällda efter dödsorsaksutredning 1702–1807.
1658 Nr 34, 132, 216, 218, 222, 223, 240, 262.

satserna från den undersökningen skiljde sig sällan från läkarbevisets be -

döm ningar. Gränsen mellan fullgånget och ofullgånget fastställdes på

samma sätt av både folk och läkare d.v.s. utifrån om barnet hade hår på

huvudet och naglar på fingrar och tår.qytr Den folkliga och medicinska

kunskapens gränser verkar överlag ha legat rätt nära varandra.qytt När

t.ex. bondehustrun Maria Mickelsdotter hävdade att barnamörderskan

Brita Henriksdotter ljög om att barnet hade dött i livmodern, bevisade

hon sitt påstående på samma sätt som rättsmedicinarna. Dödfödda barns

hud brukade lossa när de tvättades rena.qyty

Den medicinska expertisens betydelse låg främst i att den synliggjor-

de att straff i barnamordsbrott ofta fälldes på mycket osäkra bevis, vilket

blottade barnamordslagens hårdhet. Hovrättsdomarna eller justitieråden

var medvetna om detta och förblev ofta oeniga om straffet i de rättsme-

dicinskt undersökta fallen. I slutändan var det deras oenighet som lin-

drade straffet, sällan den rättsmedicinska undersökningen i sig.qytu Sam -

tidigt var rättsmedicinens inträde i rättssalarna grundförutsättningen för

att hovrätten kunde tillämpa hela barnamordslagen, inte bara den egent-

liga barnamordsparagrafen. Det blev vanligare att hovrätten ändrade

underrättens lagrum i de av läkare undersökta fallen, vilket inte annars

var brukligt och berördes tidigare i detta huvudkapitel. Barnamörderskor

som hade fällts till ett hårt straff av tingsrätten blev med stöd av läkar-

besiktningen fällda till bara böter för lägersmålet, under benämningen

foster å lönn. Förutsättningen var att läkaren ansåg att barnet förmodli-

gen hade varit ofullgånget eller fötts utan liv innan det gömdes.qyti

Åbo hovrätt började tillskriva den allt professionellare provinsiallä-

karkåren en högre trovärdighet först från 1790-talet då rättsmedicinen
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1659 Nr 218, 222, 223. 
1660 Nr 86.
1661 Noterades redan av Nordenheim 1726, p.12 i Anners 1965, s. 140. ”Att navelsträngen,

”[…] som några varv plägar fästa sig om halsen, och lämnar spår och kännemärken
efter sig, som den röda eller mörkbruna djupa randen efter ett band eller enkelt
rep”[…] Men därest barnamörderskan icke lossar den om halsen snörde navelsträngen,
utan drager den med händerne hårdare åt […]; därom kan man icke hafva besked, om
icke hon själv vill bekänna sitt brott, eljest sker det av sig själv, emedan nafvelsträngen
är förstockat, och drages så till, i det barnet ut igenom gången avancerar, att det där-
igenom förkväves”.

1662 Enstaka sådana fall före det. Nr 17: år 1737 och nr 19: år 1741. 

även började befästa sin position som objektivt bevismedel i barnamords-

målen. Också barnamörderskan kropp började undersökas, särskilt om

brottet hade skett nära provinsialläkarens boningsort.qyto Detta öppnade

för att även förlossningsskador efter nödfödslar och födslar i sätesbjud-

ning kunde betraktas som oavsiktliga barnamordsbrott, med strafflin-

dring som följd. Sådana förlossningar hade däremot tidigare tolkats som

uppsåtliga mord, emedan störtförlossningar och sätesbjudning kan lämna

tydliga spår på barnet.qyyp Tecknen på strypning, som också kunde ha

kommit av att navelsträngen hade legat runt barnets hals, blev mål för för-

handlingar om uppsåt och vållat vid hovrätten och justitierevisionen.qyyq

Rättsmedicinens växande betydelse som bevismedel syns även i

några företeelser. Lokala gifta kvinnors vittnesmål kunde bli avfärdade

av Åbo hovrätt som käbbel, särskilt ifall besikterskorna varit osäkra på

sin sak eller oeniga om hur tecknen skulle tolkas.qyyw Vid dessa tider

utformades också en helt ny processordning på tingen i barnamordsmå-

len. Under den första tingsbehandlingen redogjorde åklagaren i korthet

för förundersökningen och lade fram åtalsgrunderna som barnamörder-

skan sedan gick i svaromål mot. Därefter uppsköts ärendet för en likbe-

siktning. När den var klar och inkom till tingsrätten sammankallades rät-

ten bakom lyckta dörrar då attesten lästes upp inför bara domare, nämnd,

barnamörderskan, hennes angivare samt eventuellt delaktiga personer.

Syftet med den proceduren var att pressa fram erkännanden. Det hände

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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1663 T.ex. nr 215, 216, 218.
1664 Jackson 1995, s. 153–154. Fallen berördes i kapitel 2.4.
1665 Nr 154. HO:s utslag 10.10.1787. JR:s utslagshandlingar 7.12.1787, nr 70. RP i justitieä-

renden 15.11.1787, f. 1331–1337.

också att barnamörderskor tvingades se på när barnet obducerades, allt

för att mjuka upp henne till bekännelse. Först därefter fortsatte den

offentliga tingsbehandlingen.qyye

Åbo hovrätt hade ambitionen att med rättsmedicinens hjälp försöka

utreda sanningen om barnets död. Rättsmedicinska besiktningarna var

dock ovanliga och opålitliga. Samarbetet mellan domare och läkare

ökade ändå under 1700–talets lopp. Likbesiktningar blev mera regel än

undantag i hela Europa, dock inte i samma utsträckning i Finland. Till

och med exakt tidpunkt för barnets död kunde snart fastställas. Om

kvinnan hade gömt undan ett dödfött barn kunde detta märkas i under-

sökningen och hon dömdes för den smärre förseelsen att ha dolt barnet.

Den tanken företrädde även svenska rättslärda och omsattes i praktiken

av Åbo hovrätt i några barnamordsbrott.qyyr

Ogifta pigan Eva Johansdotter i Asikkala erkände att hon hade lämnat sitt
levandefödda oäkta barn för att dö år 1787.  Enligt läkarbeviset hade hon dock
gömt undan ett dödfött barn. Eva straffades emot sitt erkännande på ett upp-
såtligt barnamordsbrott ”bara” med risslitande och livstids tukthus.qyyt

Upplysningstiden satte stor tilltro till att naturen kunde bevisa sanning-

ar som gick att betrakta, mäta och beskriva. Naturrätten och naturve-

tenskapernas vinningar ledde till en skiftning i synen på den materiella

kroppen som stod i centrum för barnamördandets rättsbehandling. Det

blev möjligt att syna myten om den onda barnamörderskan i sömmarna

med den medicinska expertisens hjälp. Detta bidrog till en ny förståelse

av relationen mellan föreställning och vetande i ett brott som ditintills

hade straffats främst på föreställningar. Kroppar, skador och dödsorsaker

ersatte de tidigare på föreställningar grundade slutsatserna och blottade
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1666 Fissell 1992, s. 40–49.
1667 Jackson 1994, s. 64; Jackson 1996b, s. 84–103; Clark & Crawford 1994, s. 8–11;
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grunder. Francus, 1997, s. 133; Jackson 1996b, s. 34; Malcolmsson 1977, s. 198; Beattie
1986, s. 119f.; Crawford 1994, s. 96.

barnamordslagens hårdhet.qyyy Det går ändå inte att tala om att ett nytt

tänkesätt fick inträde i synen på barnamordsbrottet vid Åbo hovrätt i och

med rättsmedicinen. Åtminstone inte så länge endast de svårbevisade

barnamordsbrotten blev rättsmedicinskt undersökta. 

England är ett gott exempel på hur mångfasetterade och samtida de

praktiska och ideologiska reformerna var som i slutändan kom att lindra

straffen för barnamordsbrott under 1700-talet. Frikännandet ökade där

på bred front redan före seklets mitt, trots att rättsmedicinens inflytande

begränsades av jurysystemet och av att det till år 1836 saknades lagstift-

ning på ersättningar för likbesiktningar.qyyu Också straffen för barna-

mordsbrott lindrades betydligt. Barnamörderskorna lärde sig nämligen

att beveka juryn. De anspelade på moderlighet eller förevisade barnklä-

der och försökte på detta sätt bevisa att barnet varit både väntat och

önskat. Påståendet gav juryn redskap för att lösa den svåra frågan om

kvinnan hade haft uppsåt att dräpa eller bara hade vållat sitt oäkta barns

död. Detta oavsett dödsorsaken.qyyi

De finska barnamörderskorna hade däremot lärt sig det motsatta.

Detta under mer än ett århundrade sedan brottet kriminaliserades 1655.

Det lönade sig inte att på tinget neka indicierna eller att försöka represen-

tera sig som ett offer för olyckliga omständigheter. Kvinnan skulle ändå bli

straffad som barnamörderska, även om hon i slutändan kunde få behålla

livet. Vittnet pigan Maria Pettersdotter påstod 1775 i Helsingfors ”att i kis-

tan där barnet återfunnits […] skolande ock warit Barnkläder och blöjor

med mera”. Påståendet innebar att den åtalade kvinnan hade förberett sig

på barnets ankomst och skaffat kläder åt det. Vittnesmålet bemöttes dock

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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1669 Nr 108. Helsingfors kämnärsrätts konceptprotokoll 13.7.1775. Ca: I: 34, f. 23.
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med tystnad i kämnärsrätten.qyyo Endast kungen hade makten att benåda

en barnamörderska på dylika grunder, vilket också ibland skedde.qyup Det

faktum att de åtalade kvinnorna sällan frikändes tyder på att det svenska

riket hade stora problem med både brottsrepressionen och beivrandet av

barnamordsbrott. Av denna anledning måste avskräckningen kvarstå be -

tydligt längre än i många andra länder.qyuq

Rättsväsendet formade i slutändan den grundsyn som var förhär-

skande. Rättvisa gick dock sällan att skipa. De förebyggande kriminalpo-

litiska åtgärderna slog också fel. De komplicerade rättsprocesserna drev

på rätts- och straffutvecklingen, ibruktagandet av rättsmedicinska bevis

och införandet av en mera fri bevisföring i alla rättsbehandlingar om

brott mot liv. Barnamords brottet blev exempelbrottet med vilket stats-

makten också tvingade fram ett förenhetligat förfarande vid rättsinstan-

serna, arbetsfördelningen mellan hovrätt och kung samt hanteringen av

materiella bevis och framtagande av nya strafformer. Det är inte så kon-

stigt att barnamordsbrottet framstod för samtidens rättsskipare, lagstif-

tare och samhällselit som århundradets största kriminalpolitiska pro-

blem och en epidemi. 

Lokalt var dock barnamördande en ganska ovanlig företeelse, betyd-

ligt sällsyntare än mord och dråp. I slutändan spelade också strafflin-

dringarna p.g.a. bristfälliga bevis en liten roll för folket i den trakten där

missgärningen hade begåtts. Oavsett om barnamörderskan halshöggs

och brändes på bål eller dömdes till risslitande och tukthus så försvann

hon från trakten. Fram till 1780-talet var det för all framtid eller under

förbud att återvända till gärningsorten. Senare kunde barnamörderskor
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1672 Nr 112, 116.
1673 Nr 20. Dessa har inte systematiskt eftersökts.
1674 Letto–Vanamo och Ylikangas 1981, s. 59.
1675 Johansson 2006, s. 240.
1676 Stockholms stadsläkare och assessorn vid medicine kollegiet Isac Svenssons läkarattest

18.1.1775. Överståthållarämbetets äldre kansli. Strödda inkomna handlingar
1766–1799. E 1 D, f. nr saknas.

återkomma till hemtrakten. Några gifte sig.qyuw Andra fick lov att stanna

kvar i Stockholm.qyue

Den del av barnamordsbrottets historia som förblir outredd i denna

undersökning är fängelsetiden. Brottsstycken från dåtida fängelsehistoria

tyder på att förhållandena var svåra. År 1769 pantsatte en kvinnlig fånge

sin kjol bara för att få något att äta.qyur En för tidig död i tyfus, lungin-

flammation eller kolera samt galenskap lurade de straffarbetande barna-

mörderskorna från Norrland under 1800-talet.qyut Barnamörderskan vis-

ste att hon inte hade varit helt ensam om missgärningen, men att ingen

annan än hon hade blivit straffad. Det kan ha förvärrat fängelsetiden. 

Tukthusfången Margareta Johansdotter från Kärsämäki by i St. Maria beted-
de sig så konstigt på tukthuset i Stockholm att man den 18 januari 1775 kal-
lade in en läkare för att undersöka henne. Hon befanns av stadsläkaren vara så
galen att ”hon om natten aldrig sover, utan än sjunger, än svärjer; dessutom
kan en med förnuft begåvad menniskia, ej falla på den svagheten, at blotta sin
kropp uti många personers närvaro och ställa sig naken mot väggen med löje,
hvilket berättades af henne wara wärkstält”.qyuy

ett dubbelt rättsperspektiv och en omständighetsrätt
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1677 Valborg Valborgsdotters (Nilsdotters) odaterade nådeansökan författad på hovrättens
uppdrag av Samuel Rabén som inte har kunnat identifieras. JR:s utslagshandlingar
1–20.5.1799, nr 41. HD protokoll 6.5.1799, f. 2.

8. Dömda på förhand av lag, samhälle och rätt

Falska skammen, föreställningen och en framtid tärd i svält och elände med ett barn som
i mina spår skall förderfva sig sjelf, en samvetslös Lägersmans omenskliga råd, brist på
upmärksamhet hos folket i Byn, och tillfället hafva olyckligen sammanstött att göra [bar-
namordsbrottet] nästan oundvikeligt för mig. 

Men det tillhör Lagskiparen, att vända sin syn från dessa föremål, för att endast se brot-
tet och Lagens strängaste bokstaf; Men Eder Kongliga Mayestäts Högre rätt att hafva
nådigt afseende på den lidande mänsklighetens nödrop, och den förfördes ånger och gråt,
låter hos mig födas det hopp, att jag allernådigst bibehåller vid lif, för att få tillfällen att
bättra min ungdoms brister och fel.

Valborg Valborgsdotter, barnamörderska i Loppis 6.8.1798qyuu

Barnamördandets historia har i undersökningen belysts via kön, kropp

och social kontroll. Syftet har varit att utreda vad som konstituerade bar-

namördandet som ett kulturspecifikt fenomen i det finska agrarsamhäl-

let 1702–1807, en ansats och tidsperiod som förbigåtts i finsk barna-

mordsforskning. En stor del av de barnamordsbrott som begicks i riket

1736–1779 har inte heller undersökts i Sverige. Undersökningen är också

den första som systematiskt har studerat delaktigheten i och kontrollför-

summelserna bakom barnamordsbrotten. Detsamma gäller den betydelse

kontrollen av kvinnokroppen, födandets biologi samt kvinnornas erfa-

renhet av graviditet och förlossning hade för brottet. Dessa har i under-

sökningen analyserats med samtida och modern medicinsk forskning.

Fram ställ ningen har därutöver grundat sig på en analys av överhetens
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insikter om och rättsväsendets inställning till de kulturbetingade orsa-

kerna. Också angiveriet har beaktats, både ur överhetens och ur agrar-

samhällets synvinkel.

Det begicks fler barnamordsbrott i 1700-talets Finland än undersök-

ningen ger vid handen. De 83 ovanligt detaljerade och i flera fall excep-

tionella barnamordsbrotten som huvudsakligen har studerats, samt till

dem anslutna 41 delaktighetsbrott har kompletterats med information

från mindre väl dokumenterade fall. Inalles 269 barnamordsfall och 142

delaktighetsbrott har i någon mån studerats. Källmaterialet till under-

sökningen är ovanligt stort för en brottshistorisk undersökning. Det har

byggt på domstolshandlingar från primärt Sääksmäki domsaga och över

de till högsta domsrätten refererade besvärs- och ansökningsmålen inom

Åbo hovrätts jurisdiktion samt Åbo hovrätts skrivelser om domarnas

verkställighet i Nylands- och Tavastehus län. De rättsliga källorna har

kompletterats med medicinsk och rättslig samtidslitteratur, debattskrif-

ter om barnamord, skillingtryck, besvärsskrifter och nådeansökningar. 

Också forskningsmetoden har skiljt sig från tidigare barnamords-

forskning. Brottsligheten kring de oäkta nyfödda barnens död har stude-

rats i sin helhet, inte bara hur barnamörderskornas brottslighet blev kon-

kretiserad vid domstolarna p.g.a. barnamordslagen. Med hjälp av begrep-

pet barnamördande har de lagligt uppställda gränserna mellan barna-

mordsbrottet och delaktighetsbrottet lösts upp. Fokus har legat på hur

lagarna begränsade domstolarnas möjligheter att åtala och straffa de

medskyldiga, i motsats till att barnamörderskor kunde bli straffade på

bara indiciebevis. Brottsförloppet studerades ur ett forskningsperspektiv

som är känsligt för det som skedde före och efter mordet.

Undersökningen har utmynnat i helt nya slutsatser om barnamör-

dandet och dess orsaker. Den hittills dolda historien påvisar att tidigare

barnamordsforskning har förklarat barnamordsbrotten enligt lagens syn

dömda på förhand av lag, samhälle och rätt

– 493 –



på saken. Det existerade det facto ett stort gap mellan föreställningarna

om brottsligheten och agrar verklighet. Delaktighetsbrotten var i prakti-

ken både vanligare och allvarligare än vad rättegångarna och straffut-

mätningarna i barnamordsmål ger sken av. Också i denna undersökning

frikändes endast fem kvinnor som hade åtalats för barnamordsbrott

medan majoriteten av de medskyldiga undslapp straff. Barnamords brott -

en indelade sig i:

• uppsåtliga mord begångna av kvinnan själv
• uppsåtliga mord begångna genom att en annan person drev eller tvingade barna-
mörderskan till gärningen eller att denna person själv begick gärningen, men lyckades 
skjuta över skulden på kvinnan

• olyckshändelser och olika typer av oavsiktliga dråp, ibland under grova kontroll-
försummelser men ofta för att ingen hade upptäckt graviditeten; omedvetna 
graviditeter går nämligen inte att upptäcka av omgivningen hur rigorös kontrollen 
än försöker vara.

Barnamordsbrotten var sällan planerade mord. Av 140 barnamörderskor

som tydligt skildrade mordsättet under rättsbehandlingen ansåg

domarna att bara 22 hade begått grovt dödligt våld på sitt barn. Endast

tio barnamörderskor i de 83 ingående studerade barnamordsfallen sökte

i ett tidigt skede en ensam sovplats inför förlossningen vilket var grund-

förutsättningen för ett planerat lönnmord. De hade också avsiktligt dolt

sin graviditet och flyttade liket flera gånger för att undvika upptäckt.

Lika uppsåtliga barnamordsbrott var de tolv fall av de ingående stude-

rade fallen som skedde med en annan persons hjälp. Dessa fall var de

mest hedersrelaterade barnamordsbrotten. Liket gömdes noggrant och

uppdagades av ren slump. Den dolda barnamordskriminaliteten var för-

modligen av just denna art.

Majoriteten av barnamordsbrotten i 1700-talets Finland var omed-

vetna. Brotten begicks av fattiga tjänstepigor efter ett gärningsförlopp
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som saknade ett tydligt och genomtänkt mål. Omgivningens försum-

made sociala kontroll gjorde att det slutade i en ensam förlossning.

Kvinnorna blev ändå helt ensamt dömda. Barnamordslagen stämplade

dem som barnamörderskor för att ingen erkände sin andel. Däremot är

det omöjligt att utreda om barnen var dödfödda eller dog av dödligt

övergivande. Det som kan konstateras är att en stor del av dessa barna-

mörderskor var omedvetna om att de var gravida, ett medicinskt feno-

men som är känt också i modern tid. Kunskapen om graviditeter var

liten bland oerfarna ogifta kvinnor under 1700-talet, den grupp till vil-

ken barnamörderskorna i denna undersökning till närmare 90 procent

hörde. Även i de fall kvinnorna insåg att de var gravida verkar förloss-

ningen ha kommit som en stor överraskning för dem. Omedvetna om att

de höll på att föda barn genomled kvinnorna förlossningssmärtorna,

sökte instinktivt avskildhet och krystade snabbt fram barnet i kriminali-

serad ensamhet. En del blandade ihop krystningen med att tömma tar-

men och sökte sig till avträdet. Mönstret är detsamma också för barna-

mörderskorna i det samtida Västeuropa. I forskningen har detta vanligen

tolkats som ett uppsåtligt beteende i syfte att dölja brottet och dräpa bar-

net. Så tolkade också den samtida rätten skeendet. Det är dock omöjligt

för en kvinna att manipulera sin kropp eller bestämma sig för att krysta

fram barnet vid en tidpunkt då ingen ser eller märker det.  

Bland olyckshändelserna förekom även oavsiktliga missgärningar på

levandefödda oäkta barn. Eggade av barnskriket dräpte tio kvinnor med

låg social kompetens och stor rädsla för följderna av sin oförväntade för-

lossning impulsivt barnet med grovt dödligt våld. Även 40 barnkväv-

ningar skedde efter en förlossning som hade skett så gott som inför ögo-

nen på andra människor. Omgivningen försummade dock att hjälpa

dessa kvinnor. De visste inte om förlossningen eller var rädda för aukto-

ritetskonflikter i hushållet om de ingrep. Eftersom kontrollförsummelser
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var vanliga i barnamordsbrotten men regelrätta mord ovanliga, är det

troligt att de flesta barnen föddes livlösa eller verkade vara döda då de

föddes. Att barnet var dödfött var också barnamörderskornas vanligaste

förklaring till att de slarvigt och utan betänkligheter gömde undan det

efter förlossningen, en vanlig följd av moderna omedvetna graviditeter

och förlossningar.  

Förlossningarnas kontext konstruerade barnamördandet långt mer

än forskningen hittills har antagit. Majoriteten av kvinnorna i 1700-

talets Finland blev barnamörderskor på grund av okunskap och slump,

inte för att de förnekade sin situation tills det var för sent eller medvetet

valde att dräpa barnet. Förlossningens plats, tidpunkt och omgivningens

passivitet vid födsloögonblicket avgjorde att kvinnan blev barnamörder-

ska istället för ogift mor. Av 70 barnamörderskor födde 50 barnet då

andra människor sov eller var borta. Eftersom dessa oerfarna kvinnor

inte förstod vad som höll på att ske bad de inte heller om hjälp då de hade

kunnat göra det. Omgivningen blev förd bakom ljuset, ett fenomen som

även har studerats i modern tid. 

Bakom olyckshändelserna som blev straffade som barnamordsbrott

låg att den finska folkliga agrarkulturen innehöll flera barnamordsunder-

byggande inslag. I lagen uppfattades dessa dock som avgörande indicier

på att ett uppsåtligt mord på ett nyfött oäkta barn hade begåtts. Gravidi -

teter doldes också av gifta kvinnor på landsbygden i det förmoderna

agrara Finland. De var tabubelagda tillstånd. Också förlossningar avlöp-

te under stort hemlighetsmakeri. Dödfödda barn begrovs i största hem-

lighet. I en sådan kulturell kontext spelade inte samhällets negativa syn

på ogifta mödrar och oäkta barn den avgörande rollen i barnamords-

brotten som tidigare forskning antagit. I Finland blev utomäktenskapligt

gravida ogifta kvinnor barnamörderskor uttryckligen för att de under-

kastade sig de gällande normerna om parbildning, graviditet och förloss-
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ningar. Mest utsatta för de brottsunderbyggande faktorerna var fattiga

ogifta tjänstepigor. Därför dominerar denna kvinnogrupp den registre-

rade barnamordsbrottsligheten under hela undersökningsperioden.

Barnamördandet förblev också vanligt bland dem i västra och södra

Finland trots att de oäkta barnen ökade snabbt i dessa områden under

1700-talets lopp. Att födslokulturen inte mötte upp till de krav som ställ-

des i barnamordslagen förklarar ytterligare att barnamordsbrott var nå -

got vanligare i Finland än i Sverige över hela seklet. 

Pigornas utsatthet berodde på att husbondfolket inte hade egenin-

tresse att vidta en också för dem skamlig utredning av graviditeten. De

höll inte heller en så noggrann uppsikt över kvinnan att de lyckades hin-

dra henne från att föda barnet i ensamhet. Det är möjligt att många oäkta

barn som föddes dödfödda i ensamhet av ogifta pigor kan ha kategorise-

rats som barnamordsbrott om omgivningen inte ville försvara dem.

Ogifta tjänstepigor var lättast att ange till myndigheterna också om brot-

tet hade skett under grova kontrollförsummelser. Frågan om delaktighet

undveks av omgivningen eller blev omöjlig att ta upp i domstolen efter-

som den var ytterst svår att bevisa mot den medanklagades nekande.

Diskrepansen mellan lag och liv var delvis känd av häradshövdingar, hov-

rättsdomare och lagstiftarna. Rättseliten försökte åtgärda problemen

med att inskärpa delaktighetslagen men kunde inte beakta faktorerna i

enskilda barnamörderskors rättsfall. 

Bilden av den ensamma uppsåtliga barnamörderskan var i de allra

flesta fallen en efterhandskonstruktion som alla i omgivningen hade

intresse att berätta för att undkomma ansvar för egen del. De lyckades

vanligen eftersom de omvända bevisregler (skyldig intill bevisat oskyl-

dig) som tillämpades mot barnamörderskor inte gällde för försum-

melserna att hålla uppsikt och ingripa. De medskyldiga var oskyldiga tills

bevisat skyldiga. Det medförde att många kvinnor stod ensamma i rätten
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trots att vittnena hade bidragit till det skedda genom sin tystnad och pas-

sivitet. Delaktighet och försummelse blev också omöjligt att ta upp i

domstolen eftersom sådana efterforskningar riskerade att försvåra brotts-

utredningen. Avskräckningseffekten fick inte äventyras ens när barna-

mörderskans straff måste lindras. Barnamörderskorna blev offer för

avskräckningspolitiken trots att den officiella retoriken krävde allt hår-

dare tag mot lägrarna och de anhörigas delaktighet. Ogifta kvinnor döm-

des på indicier, utan att de ens hade haft någon egentlig avsikt att döda

barnet. Agrara oäkta spädbarn var dessutom så betydelselösa att barna-

mordsbrott kunde ske för att ingen bemödade sig om att rädda barnets

liv. För omgivningen var huvudsaken att hämta vittnen till platsen för att

undgå anklagelser om eventuella oegentligheter.

Den hittills förhärskande förklaringen till barnamordsbrotten under

förmodern tid är en social konstruktion. Barnamordsbrott begicks inte

avsiktligt av desperata ogifta kvinnor som ville skydda sin heder, undvi-

ka stigmatisering och ekonomisk utsatthet. Det var rätten som skapade

den bilden utifrån barnamordslagen. Barnamordsbrottet framträder i

grunden som ett till den agrara mannen och agrar manlighet knutet

fenomen. Kvinnorna dolde lägersmålet (och möjligtvis graviditeten som

dock länge eller ända fram tills barnet föddes var osäker för dem) av räds -

lan för en lägrares fysiska hot eller hotet att bli övergiven av en potenti-

ell äkta man. Även husbönders ilska över tappad auktoritet eller föräl-

drars reaktion på svikna giftermålsplaner kunde få kvinnan att tiga om

saken och göra sig av med barnet. Störst var behovet att skydda sin heder

hos de husbönder som var måna om att dölja sitt hors- eller lägersmåls-

brott med sin tjänstepiga. De ogifta fattiga lägrarna var däremot delakti-

ga bara i döljandet av lägersmålet, ibland eventuellt också av gravidite-

ten. Endast om mannen befann sig i trakten vid gärningstidpunkten

kunde han medverka till att dölja brottet eller själva liket. Han gjorde så
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för att han hade svikit sitt löfte till att gifta sig med kvinnan om hon blev

med barn. Sveket berodde på att graviditeter länge var osäkra och att den

olovliga förbindelsen hade skett bakom husbondens rygg. Hans primära

motiv var att säkra sin heder och sina framtidsutsikter i hushållet, såvida

husbonden inte ställde allting till rätta och tvingade honom till äkten-

skap med kvinnan. Lägrarens husbonde hade också makt att förvärra

saken. I barnamordsbrotten drev rädslan för honom mannen från gården.

Om husbonden var barnamörderskans far kunde han också driva sin dot-

ter till döljande, ibland i maskopi med modern. En husbonde kunde först

tvinga barnamörderskan till samlag och sedan till att dölja graviditeten.

Han kunde till och med få barnamörderskan straffad med döden för ett

mord som han själv hade begått. 

Husbondens stora roll i barnamordsbrotten har ofta blivit helt förbi-

sedd. Husbondeväldet var dock alltid den avgörande faktorn bakom bar-

namordsbrotten i en kultur som hade tabubelagt graviditeter och för-

lossningar. Barnamördandet framställdes däremot i de samtida rättssa-

larna som kvinnornas problem. Husmödrar skulle kontrollera de ogifta

kvinnorna och barnamörderskorna antogs bli mörderskor av rädsla för

dem. Denna skeva bild av en kontroll som endast sporadiskt hade idkats

garderade i efterskott husmödrarna mot misstankar om oegentligheter.

Den gravida kvinnan framstod på tinget som en ond människa som helt

uppsåtligt hade dolt allting. 

Tingen skulle och fällde också regelmässigt dödsstraff i barnamords-

mål ända till slutet av 1770-talet. Rättspraxisen vid Åbo hovrätt beaktade

däremot systematiskt brottsomständigheterna allt från det 1734 års lag

hade trätt i kraft, i vissa fall redan före det. Man fäste särskild vikt vid om

dödligt våld hade utövats på barnet och om barnamörderskan nekade till

mordet. Det innebar att straffskalan lindrades betydligt långt före den

gustavianska tiden, ett fenomen som har uppmärksammats i tidigare bar-
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namordsforskning men inte blivit förklarat. Orsaken till detta låg i den

nya barnamordslagen från 1734. Lagen lämnade ett utrymme för hovrät-

ten att välja mellan avskräckande domar även på ganska lösa grunder och

lindrigare straff om bevisen mot barnamörderskan var ofullständiga.

Eftersom barnamordsbrott som regel var svåra att bevisa kom allt fler

barnamörderskor att dömas till ett lindrigare straff än dödsdom. Nästan

hälften av kvinnorna avrättades, medan den andra hälften sändes till

tukthuset i Stockholm på livstid. Efter 1780 blev allt fler redan i första

rättsinstans straffade med risslitning, fängelse på vatten och bröd eller

böter. Orsaken till att dödsstraffen för barnamordsbrott inte var så van-

liga i Finland under perioden 1702–1807 är att den typ av brott som

domi nerade var brott där nyfödda oäkta barn hade lämnats att dö eller

där dödfödda gömdes undan. Samma trend förekom i hela Västeuropa.

Barnamords lagen tillämpades rigoröst bara i de fall som bevisligen var

uppsåtliga mord. Detta även då barnamörderskan nekade till brottet.

Den särskilt av svenska forskare förfäktade humaniseringen av straff-

skalan i och med lagändringen under Gustav III:s tid gäller således inte

för finska rättsförhållanden. Även på en annan punkt har undersökning-

en visat att rättspraxisen vid Åbo hovrätt under Gustav III:s tid skiljer sig

från svensk rättspraxis. Presumtionen mot kvinnans skuld gick inte att

avskaffa ens i slutet av 1700-talet. Ett frikännande förblev lika omöjligt i

barnamordsmål som tidigare. Detta för att de lagstadgade indicierna på

ett barnamordsbrott fortfarande var desamma som tidigare. En kvinna

kunde även i början av 1800-talet bli dömd för barnamordsbrott på basis

av vittnesmål om ett döljande utan att ett lik kunde visas upp. 

Avgörande för minskningen av antalet dödsstraff var uppkomsten av

ett professionellt, genomskinligt och förutsägbart rättsväsende i alla

rättsinstanser. Den bedriften kan tillskrivas Gustav III då han slutligen

gav även häradstingen befogenheter att beakta brottsomständigheterna i
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sina domsutslag. Det innebar att lindrigare domar än dödsstraff kom att

fällas redan av häradsrätterna. Tidigare hade det varit hovrättens eller

justitierevisionens uppgift. Fram till dess upprätthöll hovrätten och

Kunglig Majestät en skenbar avskräckning genom att tillämpa ett

dubbelt rättsperspektiv på barnamordsbrotten. Man lät folket leva i tron

att tingsrätternas dödsdomar var slutgiltiga, hemlighöll de huvudsakliga

orsakerna till de vanliga strafflindingarna och sände barnamörderskorna

till tukthuset i Stockholm. Dessutom tillämpade man systematiskt en

omständighetsrätt med drag av fri bevisföring i fall där barnets dödsor-

sak var osäker, då kvinnan nekade att hon hade begått ett avsiktligt mord

eller om brottet hade skett under någon grad av delaktighet eller kon-

trollförsummelse som inte gick att straffa. 

Systemet att efterskänka straffen för särskilt lindrigare grader av del-

aktighet undergrävde de kriminalpolitiska ambitionerna. Rättsväsendet

straffade barnamordsbrotten utan att utreda dem tillfullo och sökte en

skyldig ogift kvinna istället för sanningen. Åbo hovrätten var dock med-

veten om att brottet bara delvis låg inom rättens räckhåll men höll fast

vid att straffa åtminstone barnamörderskorna. Orsaken var det låga

brottsbeivrandet. Omgivningen angav inte kvinnorna omedelbart. Ba k -

om det fenomenet låg att hela hushållet i någon mån var ansvarigt för

barnets död. Rättsväsendet tvingades av denna orsak länge hålla fast vid

en skenbar avskräckning som inskärpte barnamordsbrottets allvarlighet,

i motsats till annan praxis i de flesta andra Västeuropeiska länderna. 

Rättspraktiken undergrävde i det långa loppet barnamordslagens

legitimitet i Finland vilket överheten förmodligen var helt omedveten

om. Till skillnad från Sydsverige där omgivningen aldrig kollektivt dolde

barnamordsbrott var omgivningens döljande av osäkra barnamordsbrott

ett faktum i Finland fram till 1780-talet, vilket har exemplifierats med

fem fall som var nära att bli helt förbigångna. Det var en folklig reaktion

dömda på förhand av lag, samhälle och rätt
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1678 Ervasti uppger 80–100 fall per år under senare delen av 1800-talet. Ervasti 1994, s.
97–100. Jfr Ketola 1989, s. 63–64, tabellerna 14 och 15, som visar att barnamördandet
ställt i relation till folkmängden och spädbarnsdödligheten 1754–1968 kulminerade vid
sekelskiftet 1900. Barnamördandet ökade även i norra Sverige 1871–1891, då 69 barna-
mordsbrott uppdagades per år mot 40 åren 1858–1870. Se Johansson 2006, s. 72. Jfr
New England där barnamördandet minskade 1630–1800 men ökade drastiskt
1827–1900. Roth 2001, s. 109–126. Motsatsen, d.v.s. en drastisk minskning har dock
konstaterats i Tyskland under 1800–talet. Ulbricht 1988, s. 133.

på att rättspraxisen stred mot den lokala rättskänslan i en kultur där

hemlighetsmakeriet kring graviditeter och förlossningar gjorde barna-

mordsbrotten till olyckshändelser och brottsrepressionen omöjlig.

Omgivningen angav bara de brott som var lättast att bevisa med ett lik.

Den kutymen bröts 1780. Överheten uppnådde därefter den höga nivån

av brottsbeivrande som den strängaste lagen i lagboken hade åsyftat

sedan 1655. Detta för att häradstingen öppet försökte skipa rättvisa och

fällde lindrigare straff över barnamörderskor när detta inte var möjligt.

Möjligheterna för dold brottslighet minskade. Forskningen har visat att

1800-talet blev de många uppdagade barnamordsbrottens tidevarv.qyui

Under 1700-talet väckte ändå barnamordsbrotten mera uppseende

än under senare århundraden. Brottet blev föremål för samhällsdebatt, i

forskningen tolkat som ett tecken på brottslighetens ökning. Debatten

berodde dels på att rättsprocesserna betungade rättsväsendet p.g.a. den

alltför komplicerade barnamordslagen och delaktighetsbrottsligheten,

dels på att kriminalpolitiken hade slagit fel. Barnamordsbrottet blev ett

exempelbrott. Diskussionerna ledde till att rättssystemet utvecklades,

rättsmedicinska undersökningar togs i bruk under rättsprocesserna och

att ett nytt straffsystem infördes. Allmänna regler för strafflindringar till-

kom och ansvarsfördelningen mellan de olika rättsinstanserna förtydli-

gades. Det svårbekämpade barnamordsbrottet fick också lagstiftarna att

eftersträva förebyggande åtgärder, beivra dold brottslighet och få härads-

rätterna att utnyttja lagen till fullo mot delaktighetsbrottsligheten.

Barna möderskorna var dock lättast att straffa hårt av alla missdådare som
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1679 T.ex. Lintzer Schwartz & Isser 2001, s. 703–718; Putkonen, Weizmann–Henelius,
Collander, Santtila & Eronen 2007, s. 21–22.

hade begått ett brott mot liv. Det innebar många avrättningar och många

långa tukthusstraff vilket upprörde överheten.

Barnamordsbrottets straffhistoria skildrar ett rättsväsende som var

bundet av sin tids kontraproduktiva kriminalpolitik. Domstolarna bar

ansvaret för det hopplösa projektet att disciplinera folket till att värna om

agrara oäkta spädbarns liv i ett samhälle som öppet diskriminerade dem.

Barnamörderskorna vanligaste bekännelse om en dödfödsel gav i sin tur

uttryck för vad barnamordslagen betydde för kvinnor i en kultur som

inte mötte de värderingar som barnamordslagen uppställde. Kontroll -

försummelserna och delaktighetsbrotten gjorde att vittnena lade hela

skuldbördan på barnamörderskorna för att rädda sig själva. Sanningen

kom istället till uttryck i folkliga berättelser som varnade fattiga männis-

kor för ståndsrättvisan. Den avrättade och brände fattiga pigor på bål

eller sände dem till tukthuset i Stockholm för ett brott i vilket rättvisa

inte kunde skipas och som inte kunde hanteras vare sig socialt eller kri-

minalpolitiskt.

Rättvisa skipas fortfarande sällan i barnamordsbrott. En mera rättvis

rättsprocess mot barnamörderskor har därför efterlysts. Ännu i dag kan

kvinnor vara omedvetna om att de är gravida ända tills barnet föds.

Också medskyldiga och kontrollförsummelser har på senare år uppmärk-

sammats i forskningen om moderna barnamordsbrott.qyuo I praktiken

ställs de delaktiga och andra medskyldiga fortfarande sällan till svars för

sin andel i barnets död. 

dömda på förhand av lag, samhälle och rätt
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9. Summary 

A Predetermined Truth. Infanticide and Accomplice in 18th

Century Finland Through Gender, Body and Social Control 

the study analyzes infanticide as a cultural phenomenon in rural

Finland for the period 1702–1807. The prevention or endorsing of the

crime is studied, rather than how the courts understood the female cul-

prit's guilt according to the law of infanticide. The law presumed the

woman to be a murderess, if after having a secret birth her illegitimate

newborn child died, unless the opposite could be proved by an account

provided by several witnesses in court. Anyone in attendance was presu-

med to be innocent of any crime until proven guilty. The applied method

erases legal borders between two crimes: the female crime of infanticide

and the crime of being an accomplice, which was gender neutral. Both

women and men could be accused and sentenced to harsh punishments.

Circumstances are reconstructed by a critical reading of judicial records

from exceptionally well recorded cases of infanticide by 83 women wit-

hin the jurisdiction of the Turku court of appeal, where there were 41

people (men and women) accused of being party to the crime. Additional

information has been obtained from less well documented cases at all

levels of the legal system. All in all 269 infanticides and 142 cases of being

an accomplice to infanticide have to some extent been studied. The

secondary sources used include medical and jurisprudential writings, the

public debate on infanticide, broadsheets and letters asking the King for

pardon. Many factors such as the woman's health, her particular physical

characteristics, the biology of birth and her experiences of the pregnancy
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and birth all contributed to the child's death and subsequently the crimi-

nal charge. These factors are also examined, together with insights from

modern medical research.

The study shows that a wide gap existed between the official view

that infanticide was necessarily a crime committed by a solitary woman

and the simple reality of how newborn illegitimate infants died in 18th

century rural Finland. Partners in crime were not uncommon. Masters,

mistresses and servants in the household also failed to discover the preg-

nancy, or failed to help the woman give birth in order to ensure a safe

birth. These kinds of failures to enforce effective social control were

generally more serious in nature than the trials of the women who had

committed infanticide give reason to conclude. While the majority of

those accused of being an accomplice and those who had neglected to

prevent the crime were acquitted, charges were dropped against only five

women who were accused of murdering their newborn illegitimate

infant. Still being an accomplice to infanticide was, like infanticide itself,

punishable by death. Any person failing to prevent the crime was subject

to a fine, or could be subjected to corporal punishment, that is whipping,

or prison. In fact, the crime of infanticide was divided into different cate-

gories:

• Murders of intent by unmarried women
• Murders committed by women who were persuaded or forced to commit the crime by
another person, or this other person killed the infant and succeeded in incriminating 
the woman 

• Stillborn secret births or various types of manslaughter sometimes due to deficient
social control, but mostly because no one had realized that the woman involved was 
pregnant; unknown pregnancies cannot be detected by others regardless of how 
efficient the system of social control is.

Under the law infanticide was murder. In contrast to this, infanticide in

18th century Finland was seldom planned. Only ten of the 83 closely stu-
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died women looked for a solitary place to sleep before the birth, a prere-

quisite for a predetermined murder. They also hid their pregnancy under

loose clothes and moved the murdered baby's body several times to avoid

detection. The same conditions were found in murders committed with

the help of another person. These murders were the most honour related

crimes of all the cases of infanticide during the period studied. The body

was also hidden with great care, and discovered by other members of the

household by pure luck. Unreported cases of infanticide were presuma-

bly mainly of this category and were discovered by the authorities only

by chance.

The majority were unintentional crimes. Poor unmarried female ser-

vants were unaware of the course of events that had led to the death of

their illegitimate child. Failure to detect the delivery or to help these

women ended in secret births. However, the law of infanticide determi-

ned these women's intent to kill, if no one admitted his or her part in the

crime. It was almost impossible for the courts to decide if the child was

stillborn, had died of natural causes immediately after the birth or becau-

se of abandonment. 

A majority of the women were unaware of their pregnancy, a medi-

cal condition known also in modern times. Knowledge of pregnancy and

childbirth was scarce among young unmarried women. Up to 90 % of the

culprits of infanticide studied were inexperienced and unmarried. Even if

they had realized that they were pregnant, the birth took them by sur-

prise. Unaware that the pain they were experiencing was in fact labour,

these women instinctively sought solitude to give birth to (push out) the

child. Some misunderstood the birth as an urgent need to defecate. The

unexpected birth ended in hiding the baby without any remorse. This

pattern was typical in most cases of infanticide in 18th century Finland.

It was also common all over Europe, and is recorded in modern cases of

unknown pregnancies. The courts interpreted the pattern as premedita-
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ted. It is nevertheless impossible for a woman to manipulate her body for

the purpose of pursuing a secret birth. 

The cry of the baby triggered violence only in ten inexperienced

women who were mentally and emotionally ill equipped to cope with the

unexpected delivery. Forty unmarried women smothered the baby after

the birth because it was crying. Thirteen of these deliveries took place in

a crowded room, the others nearby. Nevertheless, the immediate house-

hold members neglected to help the woman. They did not necessarily

know about her pregnancy. Interference usually meant conflicts of aut-

hority in the household. As failure to interfere was common and child

murder rare, it is reasonable to conclude that the victims of infanticide in

most cases were probably stillborn or died of natural causes immediately

after birth. This was the most common justification for hiding the baby

among the indicted women. Nevertheless, the courts commonly under-

stood their plea that the infant's death was an accident to be a lie. 

The circumstances during the delivery of the baby contributed to the

crime of infanticide by far more than previous research on early modern

infanticide has concluded. On the whole, negative attitudes towards sing-

le mothers did not play a decisive role. The majority of the women beca-

me culprits through inexperience and by chance, not because they deni-

ed their pregnancy until it was too late, or decided to kill the infant. The

place and time of birth, as well as omissions in helping the woman sett-

led the matter as a crime of infanticide. In 50 out of 70 cases, the women

gave birth when everyone in the household was away or asleep. This pat-

tern was promoted by several factors in Finnish rural culture. In fact, the

study shows that any unmarried pregnant woman risked being punished

for infanticide, if she behaved in accordance with common standards of

pregnancy and delivery, and therefore accidentally gave birth alone to a

dead child. Even married women hid their pregnancy and childbirth.

Stillborn infants were buried under great secrecy, as it was an embarrass-
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ment to both the husband and wife. Illegitimate infants were not seen to

be worth keeping alive by other members of the household. 

The crime of infanticide could hardly be prevented in 18th century

Finland. Poor unmarried female servants predominated amongst the

women accused. They were most exposed to illicit sexual relations, less

supervised in the household and easy to report to the crown.

Maidservants were not searched by their mistress in order to detect a hid-

den pregnancy or delivery, unlike unmarried daughters by their mothers.

Neither were they rigorously prevented from giving birth in secret.

Infanticide remained thus common among servants in Southern and

Western Finland, despite a growing number of illegitimate children. The

crime was also somewhat more common in Finland, than in Sweden in

the 18th century. This discrepancy between the law and real life was only

partly recognized by legislators, lawyers and judges. Attempts were made

by the authorities to encourage social norms that would help to prevent

infanticide. Especially the law concerning accomplices was reinforced in

1750, but was difficult to take into account when judging a woman's par-

ticular crime of infanticide. 

Infanticide was not in practice a female, solitary crime committed to

avoid shame, stigmatization and destitution. It was the courts that crea-

ted this picture. They focused on infanticide as a female problem, a pic-

ture that has been reproduced also in many studies on infanticide in early

modern times. Mistresses in rural and town households were supposed to

control unmarried maids. Culprits of infanticide had hidden their preg-

nancy and childbirth in fear of this control. This kind of social control

was only occasionally enforced by the mistresses involved in this study. It

usually protected them from accountability. Male accomplices and their

failure to prevent the secret birth were seldom punished by the courts.

Instead the female culprit appeared in court as a woman who had inten-

– 508 –



tionally hidden everything in order to kill the infant. Fear of accountabi-

lity prevented witnesses testifying to the actual course of events. The pre-

sence of an accomplice also complicated the trial of the accused woman

from the courts perspective. These kinds of indictments were therefore

avoided. Unmarried women became victims of a counterproductive law

and thus the legal process, without them having had any intention of kil-

ling their infant. 

In contrast to the legal picture, infanticide in 18th century Finland

was socially connected to the functioning of the household. The masters

of rural households played a key role within a culture where pregnancy

and childbirth were taboo areas. The master's common unruly behaviour

towards his wife, children and servants awoke fear and caused hidden

premarital relations and consequently secret births. Young unmarried

farmhands fled the scene, in order to protect their reputation and future

position on the labour market. Fear of the father made unmarried farm

daughters conceal their premarital relations (possibly also the pregnan-

cy), sometimes in collusion with the mother. Masters forced their maids

to submit to illicit intercourse and clandestine pregnancy and childbirth.

Some masters even got these women beheaded for a murder they them-

selves had committed. 

The courts of assizes were duty bound to sentence all perpetrators of

infanticide to the death penalty up until the end of the 1770s. Official

policy towards infanticide rested on combating the crime by imposing the

death penalty. The authorities believed that only a fear of the consequen-

ces would be able to discourage the crime among unmarried pregnant

women.  However, the Turku court of appeal usually considered the chil-

d's cause of death and the accused woman's confession. More lenient

punishment than death became common long before the era of King

Gustav III (1772–1791). The reason for this lay in a new law of infantici-
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de enacted in 1734. The law allowed the courts of appeal a certain freedom

in sentencing. In fact, legally the courts could sentence the woman to the

death penalty on the basis of flimsy evidence just as well as it might

demand convincing evidence and hand down more lenient punishment.

Interest to enforce the law of infanticide in the region, where infanticide

had been committed, determined how the Turku court of appeal acted. 

Crimes of infanticide in Finland were usually hard to proove.

Abandonments of newborn illegitimate infants dominated the crimina-

lity of infanticide. The child's cause of death could not be established suc-

cessfully by the courts or by forensics. Half of the female culprits were

sentenced to death, the other half to hard labour for life in Stockholm,

and after 1779 to prison for two to six years. From 1779 a new law of

infanticide was enforced and still more women were sentenced to only a

whipping or prison on bread and water for a week or two. 

Former research on infanticide within the Swedish realm during the

18th century has stressed the appearance of a more humane praxis of

punishment in cases of infanticide after a new law was enacted in 1779

which abolished the presumption that the woman accused of infanticide

was guilty of murder. In fact, stricter requirements were present already

in the law of 1734. The Turku court of appeal handed down death penal-

ties for infanticide only when it could be established that the woman had

killed a living infant. This was the case, even if the culprit denied the

crime. Still, the presumption that a woman was a murderess if her illegi-

timate child died in a secret birth was not abolished in legal practice after

1780. Acquittal remained as impossible as before. This was due to the fact

that the new law of 1779 rested on the same legal indications as the for-

mer one. An unmarried woman could still be imprisoned for infanticide

on the basis of testimonies that she had concealed something. A body of

a dead child did not even need to be found.           
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The main reason for the unquestionably more lenient punishments

in cases of infanticide was the appearance of a professional, transparent

and predictable judicial system from top to bottom from the 1780s. This

feat can be ascribed to King Gustav III. He authorized the courts of assi-

zes to consider all the circumstances of a crime of infanticide. This had

earlier been the prerogative of the courts of appeal or a body called the

Justice Revision which consisted of senior judges and the King. Until this

authorization the courts of assizes only handed down death sentences in

cases of infanticide, regardless of the circumstances. In reality the Turku

court of appeal considered all the circumstances when coming to its final

verdict. The legal system could thus upheld an ostensible discouragement

for infanticide by sentencing death penalties at lower court levels but

change the verdict at higher court levels. The double judicial perspective

on infanticide within the legal system, detected in this study, was not

announced to the people, nor was the ground for the final and usually

more lenient verdict. People were led to believe that infanticide always

deserved the death penalty. It seemed to them that the courts of assizes

sought a guilty woman and punished the crime without a complete inve-

stigation. In fact, cases were the cause of the child's death remained unc-

lear, the woman denied the deed, or an apparent accomplice or serious

failure in preventing the crime, which could not be punished as the offen-

ders denied their part in the crime, received more lenient punishments.

The Turku court of appeal was aware that the crime of infanticide

could not always be fully solved and every one accountable punished.

Still, the mother of the dead illegitimate infant was punished relatively

severely. The reason for this lay in a low reporting of these crimes. Only

apparently obvious cases were prosecuted by the people. The courts the-

refore had to underline the seriousness of the crime of infanticide as a

disciplinary method. This is why infanticide was harshly punished within
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the Swedish realm in the latter part of the 18th century, in contrast to the

more lenient practice introduced much earlier in other parts of Europe. 

The authorities were probably totally unaware of the consequences –

the reporting of infanticide – of the harsh sentences passed down even in

cases where the child's death had been an accident. Everyone in the hou-

sehold felt to some degree responsible for the infant's death and feared

they would be held accountable. The low reporting of infanticide can also

be interpreted as a popular reaction to what were regarded as overly

severe penalties. The sense of justice was affronted, especially if the

woman had not been proved convincingly to be a murderess. The turning

point in this circular process concerning the low reporting of infanticide

occurred in 1780, when the courts of assizes were also authorized to con-

sider all circumstances in their verdict and could make this public. Being

an accomplice finally became punishable as a separate crime and was not

merely taken into account when coming to judgment in the case of the

main female culprit. Prosecutions of partners in crime increased. Ironi -

cally, the authorities reached in the 1780s the high level of prosecutions

coveted since 1655 by trying to find out the truth among the people

involved, instead of predetermining the culprit's guilt. The possibility of

hiding the crime of infanticide diminished. A growing number of prose-

cuted unintentional crimes meant lenier punishments in cases of infanti-

cide. Research on infanticide in 19th century Finland also shows that a

growing number of unintentional crimes were reported.

However, infanticide was of greater interest to the authorities during

the 18th century than in later times. The crime triggered a societal deba-

te, which in research has usually been interpreted as a plausible reflection

of increased criminality. In fact, societal interest arose from several con-

current factors. Criminal proceedings on infanticide were complex and

burdened the judicial system. The 1734 law of infanticide was difficult to
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implement and the accomplices to such crimes hard to prosecute. Crimes

of infanticide could neither be prevented nor fully investigated. Still, ver-

dicts of guilt frequently had to be passed down, in order to uphold the

law. Subsequent discussions ended in the development of the whole judi-

cial system, better utilization of forensics in legal processes and new

punishments for female perpetrators of infanticide, namely, long terms

of imprisonments. New legal rules for alleviating death penalties were

introduced and the division of responsibility between different courts

clarified. Authorities also introduced new ways of combating infanticide,

prosecuting concealed crimes and better the implementing of the law of

accomplice in the courts of assizes. Yet, unmarried women prosecuted of

infanticide were easy to punish severely, in contrast to other murderers.

It meant many beheadings or long terms of imprisonment, a fact that

created the assumption that infanticide was an exceptionally appalling

crime committed by offensive women.   

The history of the criminal proceedings of infanticide reveals a judi-

cial system bound to counterproductive criminal politics. The courts

bore the hopeless task of disciplining people in order to encourage them

to care for illegitimate infants in a society that openly discriminated

against them. The most common confession among female culprits, a

stillbirth, reflected what it meant for unmarried women to be part of an

infanticide generating culture. Unpunished crimes of omissions to enact

social control and crimes of accomplice made witnesses prone to incri-

minate only the woman, in order to save themselves from prosecution.

The truth remained elusive. Poor unmarried maids were beheaded and

burned or sent to prison in Stockholm for a crime unsatisfactorily

addressed by law, society or the judicial system.
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utröna den rätta sanningen om sakens sammanhang och beskaffenhet. Stockholm
29.1.1726. Handlingar av historisk och juridisk natur.

Trycka källor; Fennica
Abrahamsson 1726: Petter Abrahamsson. Sveriges Rikes Landslag, Som Av Riksens Råd

Blev Översedd Och Förbättrat: Och Af K. Kristoffer (…) Ärom Efter C.B. 1442
Stadfäst: Så Ock Av  Meninge Sveriges Rikes Ständer Samtyckt, Gillat Och Wedertagen
Efter Den Stormäktige (…) Carl Den Niondes (…) Konungs Nådiga Befallning År
1608. Af trycket utgången. Nu ånyo andra gången med Anmärkningar upplagd. Carl
Gustaf Merther med hans kongl. Maj:ts nådige Privilegio. Stockholm.

Almquist 1737: Jan Erik Almquist. Handlingar rörande 1642 års lagkommission, dess förut-
sättningar och verksamhet, med inledning och kommentar utgivna av Jan Eric
Almquist. Lunds universitets årsskrift band 33, nr 4. Lund.

Bredberg 1785: Erik Bredberg. Underrättelser för Executoren, hämtade utur äldre och nyare
författningar. Första delen. Stockholm.

Bælter 1756. Sven Bælter. Några Öfvertygande Bewis, at Ogifta Personers Kiötzliga
Beblandelse är en stor synd utur sunda förnuftet samt Guds H. Ord sammanhämtade;
af Sven Baelter. Doct. och DomProst i Wexiö. Wexiö; tryckt hos Kongl. Gymnasii
Boktr. J. C. Wendell 1756. 

Bonsdorff 1833. Johan Gabriel von Bonsdorff. Storfurstendömet Finlands Kameral-lagfa-
renhet, Systematiskt framställd. Tredje delen. Helsingfors hos G.O. Wasenius 1833.

Flintberg 1796: Jacob Albrecht Flintberg. Lagfarenhets-bibliothek. Första delen innehål-
lande Hennes Majt:z Keijsarinnan af Ryssland Catharina den andras år 1767 utfärdade
instruktion för committerande til Ryska lagbokens författande, hwarvid, af den anled-
ningen, at en betydelig del af Keijsarinnans instruction är hämtad ur Montesquieus
arbete, kallar de L’Esprit des Loix, eller Om lagarnes förstånd, ej allenast under hwarje
§, där hennes Keijserliga Maj:tz och Montesquieu ord ifrån ord yttrat lika, sådant blif-
wit anmärkt, utan ock tilagt hwad Montesquieu uti ämnet, antingen widare sig utlåtit,
eller desse bägge författare i grundsatserne warit skiljaktige. Även äro de författningar
til innehåll upgifne, hwilka i Swerige uti enahanda wäg blifwit widtagne och gälla.
Tryckt hos Anders Zetterberg. Stockholm.
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Flintberg 1803: Jacob Albrecht Flintberg. Lagfarenhets-bibliothek. Femte delen, innefat-
tande misgiärningsbalken i Sweriges allmänna lag, på det sättet at wid hwarje § åro
införde 1: o, sjelva lagens text, 2: o de til texten hörande parallelle- eller likhetsställen
uti allmänna lagen, 3: o, särskilde gällande författningar, som med lagparagraphen hava
gemenskap, 4: o anmärkningar, med upgift af lagklokes meningar om algens rätta för-
stånd, eller oförklarade lagfrågor. Tryckt hos Anders Zetterberg. Stockholm.

Collinder 1698: Johann. Collinder. Nödig tröst och undervisning för Ächta havande
qwinnor och Barnaföderskor, huru the sig Christeligen förehålla skole före, uti och
efter Barnsnöden; Utdragen af ens och annans Andelig Mans Skrifter. Och framgiven
till Åhret efter vår Herres och Frälsares Jesu Christi börd 1698. Stockholm. Tryckt af
Olao Enaeo. 

Haartman 1765: Johan Haartman. Tydelig underrättelse, Om de Mäst Gångbara
Sjukdomars kännande och botande, Genom lätta och enfalliga husmedel;  Samt et litet
Res- och hus-Apothek;  Dem till tjenst/ som ej hafwa tilfälle at rådfråga Läkare/ med
åtskilliga förbätringar och tilökningar; Andra gången sammanfattad och utgifwen af
Joh. Joh:son Haartman, M.D., Assessor, Prov. Och Laz. Med. Utn. Medic. Prof. Wid
Åbo Acad. Samt Ledam. I Kongl. Sw. Wet. Academ. Åbo, Tryckt hos Joh. Christoph.
Frenckell, 1765.

Hoorn 1777: Johan von Hoorn. Siphra och Pua eller handbok för Barnamorskor författad af
Johan von Hoorn; Med doc kongl archiater, informator och director i Jordekonsten.
Och med lärorika händelser af honom försedd. Tredje uplagan, ånyo granskad och för-
ökt. Stockholm. Tryckt och uplagd af Johan Georg Lange. 

Jusléen 1751: Samling af kongl. Maj:ts bref och förklaringar, hvilka på inkomna förfråg-
ningar om lagens rätta förstånd, eller eljest i sådana mål som rättegången röra, utfär-
dade blivit. Utgifne af Johan Jusléen. Med Kungl. Majt:z allernådigste privilegio.
Stockholm. 

Jusléen 1787: Samling af kongl. Maj:ts bref och förklaringar, hvilka på inkomna förfråg-
ningar om lagens rätta förstånd utfärdade blifvit till och med 1759. Utgifne af Johan
Jusléen. Stockholm. 

Kiernander 1776: Johan Kiernander. Utkast til Medicinal Lagfarenheten, domare til
Uplysning och Barnmorskor til Undervisning I ämnen, som röra Människo-Kroppen.
Författad av Joh: Kiernander. Andr.fil. M: D. Kongl. Mayt:ts Lif Medicus och Kongl:
Coll: Med: Ledamot. Med Kongl. Mayts Allernådigste Privilegio. Stockholm. Tryckt
hos Anders Jac. Nordström.

Landahl 1951. Sten Landahl. Bondeståndets riksdagsprotokoll 1740–1741. Band 4. På riks-
gäldskontorets uppdrag utgivna av Sten Landahl. Stockholm.

Landahl 1963. Sten Landahl. Bondeståndets riksdagsprotokoll 1751–1756. Band 7. 
På riksgäldskontorets uppdrag utgivna av Sten Landahl. Stockholm.

Landahl 1986. Sten Landahl. Bondeståndets riksdagsprotokoll 1778–1779. Band 13. På upp-
drag av riksgäldskontoret utgivna av Sten Landahl. Stockholm.

Läsning i blandade ämnen 1797. Första årgången. Stockholm. Tryckt hos Henrik A
Nordström 1797.

Möller 1796: Johan Möller. Oföregripeliga Tankar om Barnamord, Til des Orsaker och
Anledningar samt de Medel och Utvägar, som böra användas til dess förekommande.
Stockholm. Tryckt hos Anders Jac. Nordström.
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Modée 1749: R. G. Modée. Utdrag ur alle ifrån 1739 års slut utkomne Publique
Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer, som riksens sty-
relse samt inwärtes hushållning och författningar i gemen, jemwäl ock Stockholms stad
i synnerhet angå. Band III, 1740–1748. Stockholm. Modée 1756: R. G. Modée. Utdrag
ur alle ifrån 1749 års slut utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar,
Resolutioner och Publicationer, som riksens styrelse samt inwärtes hushållning och för-
fattningar i gemen, jemwäl ock Stockholms stad i synnerhet angå. Band V, 1750–1754.
Stockholm. 

Modée 1761: R. G. Modée. Utdrag ur alle ifrån 1754 års slut utkomne Publique
Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer, som riksens sty-
relse samt inwärtes hushållning och författningar i gemen, jemwäl ock Stockholms stad
i synnerhet angå. Band VI, 1755–1758. Stockholm.

Modée 1783: R. G. Modée. Utdrag ur alle ifrån 1776 års slut utkomne Publique
Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer, som riksens sty-
relse samt inwärtes hushållning och författningar i gemen, jemwäl ock Stockholms stad
i synnerhet angå. Band XI, 1777–1779. Stockholm. 

Modée 1803: R. G. Modée. Utdrag ur alle ifrån 1783 års slut utkomne Publique
Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer, som riksens sty-
relse samt inwärtes hushållning och författningar i gemen, jemwäl ock Stockholms stad
i synnerhet angå. Band XIII, 1784–1786. Stockholm. 

Nehrman 1732: David Nehrman adl. Ehrenstråhle. Inledning til Then Swenska Processum
Civilem, efter Sveriges rikes lag och nyare stadgar; författad och upsatt af David
Nehrman, Juris Patrii & Rom.Prof. Ord. Med hans Kmayts nådigste privilegio. Tryckt
hos Ludvig Decreaux, Kongl. Carolinska akademiens boktryckare. Lund.

Nehrman 1756: David Nehrman Ehrenstråhle. Inledning til then swenska jurisprudentiam
criminalem, efter Sweriges rikes lag och stadgar, författad af David Nehrman.
Stockholm och Upsala hos Gottfried Kiesewetter. Tryckt hos Directeuren Carl Gustaf
Berling. Lund.

Nehrman 1759: David Nehrman Ehrenstråhle. Inledning til then swenska processum crimi-
nalaem, efter Sweriges rikes lag och stadgar, författad af David Ehrenstråle. Stockholm
och Upsala hos Gottfried Kiesewetter. Tryckt hos Directeuren Carl Gustav Berling.
Lund.

Olaus 1578: Benedictus Olai. Een Nyttigh Läkere Book ther uthinnen man finner rådh,
hielp och Läkedom til allehanda menniskiornes siukdomar bådhe inwertes och utwer-
hes.  Särdeles ock en underwisning och rättelse huru swaghe och siuklighe quinnor sigh
uthi alle förefallande siukdomar hielpa kunna. Item emoot the kranckheter som små
spädh barn lätteligha henda kunna. Item een underwisning och ingång til Chirurgiam.
Tilsammandragen genom  meigh Benedictus Olai S. Medininæ Doctorem. Tryckt i
Stockholm aff Anders Torstensson. Anno Domini 1578. Faksimiledition med inledning
av professor O. T. Hult. Utgivare John Kroon. A.B. Malmö ljustryckningsanstalt.
Malmö 1938.

Porthan 1886: Henrik Gabriel Porthans bref till Mathias Calonius åren 1797–1800. Skrifter
utgifna af Svenska Litteratursällskapet i Finland. Del V. Helsingfors.

Porthan 1784: Henrik Gabriel Porthan. Om Barnhuset i Helsingfors. Tidningar utgifna af
et Sällskap i Åbo nr 7, 12.2.1784, f. 51–53. Mikrofish 59433. 
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Samling av Kejserliga Åbo hovrätts utfärdade universaler och cirkulärbrev, utgifne af Erik
Salin. Salinska samlingen. Volym III: 5.5.1787–17.2.1800. Åbo 1821.

Schmedeman 1706: Johan Schmedeman. Kongl. Stadgar, förordningar, bref och resolutio-
ner ifrån åhr 1528 in til 1701, angående justitie och executions-ährender, med en
Förteckning på Stadgarne främst, och ett fullkommeligit Orda-Register efterst wid
wercket öfver thes innehåld; Uppå Hans Kongl. May:tz allernådigste befalning och
Privilegier, til thet allmänna bästas tienst, och hvars och ens särskilte nytto, sålunda
med flijt samlade, och genom trycket i dagsljuset befordrade. Tryckt med egen bekost-
nad af Johann Henrich Werner, Kongl May:tz och Upsala Acad. Boktryckiare
Cederholm.

Sjögrén 1900: Förarbetena till Sveriges Rikes lag 1686–1836. Del I. Lagkommissionens pro-
tokoll 1686-1693. Utgivna av Wilhelm Sjögrén, professor i civilrätt vid Upsala univer-
sitet. Upsala.

Sjögrén 1901: Förarbetena till Sveriges Rikes lag 1686–1836. Del II. Lagkommissionens
protokoll 1694-1711. Utgivna av Wilhelm Sjögrén, professor i civilrätt vid Upsala uni-
versitet. Upsala.

Sjögrén 1902: Förarbetena till Sveriges Rikes lag 1686–1836. Del IV. Lagkommissionens
förslag 1686–1697. Utgivna av Wilhelm Sjögrén, professor i civilrätt vid Upsala univer-
sitet. Upsala.

Sjögrén 1908: Förarbetena till Sveriges Rikes lag 1686–1836. Del VII. Utlåtanden över
Lagkommissionens förslag. Utgivna av Wilhelm Sjögrén, professor i civilrätt vid Upsala
universitet. Upsala. 

Sveriges rikes lag. Gillad och Antagen på Riksdagen Åhr 1734. Till 250-årsdagen av lagens
tillkomst efter den första i antikva tryckta upplagan av år 1780. Rättshistoriskt biblio-
tek, trettiosjunde bandet. Skrifter utgifna av Institutet för rättshistorisk forskning grun-
dad av Gustav och Karin Olin. Serien I. Lund 1984. 

Tidningar Utgifne af ett Sällskap i Åbo 15.1.1771–26.5.1785. MF 59431–59433.
Ugglas, af 1780. Samling af Kongl. maj:ts bref och förklaringar, hwilka til swar på inkomna

förfrågningar om lagens rätta förstånd, utfärdade blifwit, ifrån 1767 års början til och
med 1775 års slut; utgifwne af Samuel af Ugglas. Stockholm 1780. 

Underdånig Årsberättelse om Medicinalverket i Finland år 1870. Aftryck af Bihang till
Finska läkaresällskapets handlingar. B. XII. Helsingfors 1872.

nationalsamlingen; skillingtryck: 
Huvudserien 1700–1817, HYK 5740:
NB Skillingtryck 1764: Murhellinen Ero-Wirsi, koska Pijca Paimion pitäjästä ja Lowen

kylästä, 
Helena Jacobin tytär, joca Lapsens murhan tähden, Paimion Kirkon nummella / Parhan

nuorudens ijän cucoistuxen ajalla mestattiin /  Sinä 16 p. Heinä-kuusa sisällä olewana
wuonna, Johonga hän itsensä niin kuin catuwainen syndinen sydämmellisellä synnin
tunnolla ja Turwamisella Wapahtajan Jesuxen calliseen Ansioon walmisti.  Caikille sur-
uttomille, prameille ja haurellista elämäkertaa harjoittawaisille waroituxexi. Sen wainaj-
an oman anomisen jälken. Cokoonpandu Thomas Rangwaldin Pojalda Turusa
Prändätty wuonna 1764. Huvudserien 1763–1764, nr 10. RV 5745, 1/5.
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B-serien 1–5:
NB Skillingtryck 1778: Yxi Walitettawa Wirsi, koska Ihminen Helena Erikin Tytär Halikon

Pitäjästä Ulwos kävi Lapsen murhan tähden, sinä 11. päivänä Marras Kuusa Wuona
1778. Turugu, prändätty Kuningallisen Acad. Kirjan Prändättäjäld J. C. Frenckellida,
Vuonna 1778. Imprimatur Jacobus Gadolin, Fac. Th. h.t. Pro. Dec. Skillingtryck B-seri-
en 1. RV 5752, 3/5. 

Samlingar svenskspråkiga skillingtryck 1-24, HYK 5925.
kungliga biblioteket, stockholm (kb)
KB Skillingtryck 1736. Guds rättmätiga straff, Förestält i en Valets sång, af Christina

JonsDotter,til sine qwarlemnade Föräldrar, syskon, Man och Barn, Tå hon til sin Doms
slut, på Rätte-Platsen, utom Stockholm utfördes den 14 Januari 1736. Sjunges som:
Ach! Gud och Herre, etc. Tryckt samma dag i Stockholm. Samlingsband av fotokopior
1700–1766. 1736, 3: 20. 

KB Skillingtryck 1776: Trenne ganska eftertänkelige fånge-visor. Den första: Om den bot-
färdiga synderskan Anna Lars-dotter, som för begångit Barnamord blef halshuggen på
rätteplatsen i Stockholm, d. 17. Julii 1734. Den andra och tredje: Om en dylik
Synderska, som äfwen begådt Barnamord, och måste therföre på Hötorget i Stockholm
lida dödsstraffet d. 29.4. samma år. Melodien står utsatt, fram för hwardera Wisan.
Ånyo tryckt i Gefle 1776. Samlingsband över skillingtryck. Serien N.F. 98. L.P.s. 12:32. 

KB Skillingtryck 1801: Twänne nya och högst betänkeliga fånge-visor. Den första: om en
Piga i Delsbo socken, som mördade sitt egit barn den 29.12.1799. Sjunges som: Et
tusend sjuhundrade sjuttio tre. Den andra: så nalkas nu min sista stund. Sjunges som:
Et tusend sjuhundrade sjuttio tre. Fahlun 1801. Skillingtryck. Samlingsband av fotoko-
pior. Serien Ob 1801, C6: 23. 

KB Skillingtryck, odaterat: Twänne Nya och mycket wackra Wisor […] Den andra Om
aftonen när hon det lilla fostret fick. Bägge sjunges under sina vackra och härliga
Melodier. Tryckte i år. Skillingtryck. Serien Diverse texter A1–84. Mf T 140 r1/A29.

Orrelius 1767a: Magnus Orrelius, Tankar om Folkförminskningen och Sedernas Förderf i
Swerige, Så wida Qwinno-wälde, Barna-mord och Fråsseri äro dertil förnämsta ordsa-
ken. Nemo simul dominis par est servire duobus. Tu servis dominae, non igitur
Domino. Ownus. Stockholm. Trykte hos Johan Georg Lange på Auctorens bekostnad. 

Orrelius 1767b: Magnus Orrelius, Unkarlars lama skäl til hinder från giftermål, å daga
lagde af alla Rättsinta Flickors upriktiga tolkare Parthenophilus. Til Swar på et Tryckt
Bref härom til Mademoiselle N.N. de B.D. Stockholm. Tryckte hos Johan Georg Lange. 

folkkulturarkivet vid finska litteratursällskapet 
i finland (sks) 

SKS sägner: Uskomustarinat F 214 (allmänna sägner):
Pihlajavesi 1840, Kuortane 1944. C 998:76.
”Täyskäännös” (Helomvändningen), Orivesi 1953. C 998:747b. 
Viitasaaren Niinilahti 1864, 1871. C 831:902.
Vieremä 1936. C 831:936–938.
Iisalmi, Rutakko 1891. C 831:904–905.
Kannus 1877. C 831:925–927.
Taivalkoski 1863, 1947. C 831:928–929.
Kuortane 1944. C 998:75.

källförteckning

– 519 –



Nurmes 1877. C 831:917–918.
SKS sägner: Paikallistarinat. Rikos ja rangaistus 24a (lokala sägner om brott och straff):

Vehmas 1884. PK 3:566.
SKS Skillingtryck 1755: Maria Mathiaxen tyttären Laitilan pitäjästä ja Kowion Rusthållista,

wijmeinen ajatus, jonga hän muille esimerkixi, ja itsellens jälkimuistoxi jätti platsille,
sinä 21. päiw. Kesä-kuuta 1755. Turussa prändätty. 2007 digitaliserade skillingtryck, ej
katalogiserat. 

digitaliserade källdatabaser
Digi.lib.helsinki.fi: 
Porthan 1785. Henrik Gabriel Porthan. Anmärkningar rörande Hittebarnshus. Tidningar

utgifna af et Sällskap i Åbo 12–26.5.1785. Nr 18–21. 
Genealogia.fi (HisKi):
Längder över födda, vigda och begravda i olika församlingar i Finland 1700–1807. 

uppslagsverk
Svenskt biografiskt lexikon. Band XXVII, red. Göran Niltzén. Stockholm 1990–1991.
Svenska Akademiens ordlista (SAOL). Stockholm 2006.
Elgenstierna, Gustaf. Den introducerade svenska adelns ättartavlor med tillägg och rättelser

VI. Stockholm 1998.
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1681 Informationen i registret över barnamordsbrott anförs i följande ordning: fallnummer
som hänvisas till i brödtexten, barnamörderskans sociala status, namn och ålder, lägra-
rens sociala status, namn och hemort. Gärningsort och domsaga, gärningstidpunkt bar-
nets kön, mordplats och mordsätt, lönnläggningsplats, erkännande/rättens bedömning
om dödsorsaken, barnamörderskans och andra delaktigas anges i underrättens (UT=
urtima ting/HT = ordinarie häradsting, KR= kämnärsrätt, RR= rådstugurätt) utslags-
datum och dom, hovrättens (HO) utslagsdatum och dom, Justitierevisionens (JR)
utslagsdatum och dom, K. Maj:ts  utslagsdatum och dom. Därefter följer källorna till
de enskilda fallen. HisKi = Genealogiska föreningens elektroniska databas över försam-
lingarnas längder över födda, vigda och begravda. LK= lagkommissionen. Om arkivbe-
stånden se närmare själva källförteckningen.

Bilaga: 

Register över barnamordsbrott i Finland 1702–1807qyiq

1. Bondehustru Brita Hansdotter Torvo. Kemi. Norra Österbottens domsaga. HO: döds-
dom. Halshuggen och i båle bränd 8.1.1702. Längder över begravda i Kemi församling
1702, HisKi.

2. Gift piga Valborg Rutti. Gifta mjölnare Samuelsson. Sahalax, Haapaniemi by.
Sääksmäki domsaga. HO: dödsdom. Halshuggen och i båle bränd 5.12.1706. Längder över
begravda i Sahalax församling 1706. HiSKi.

3. Dragonhustru Anna Mattsdotter, 30 år. Gift kaplan Paul Salovius. Vintilä kaplanshem-
man. Uskela. Pikis och Halikko domsaga. 21.6.1700, gosse. Pörtet. Fähuset. Erkänt:
dödfött. Rätten: liket saknas. UT 4.12.1722: dödsdom, lägraren avliden. HO 24.11.1722:
närmare undersökning, HO 17.12.1722: närmare undersökning, HO 20.2.1723: oenig
om dödsdom. JR 17.5.1723: casu peculiaris; absolution i sakristian p.g.a. att barnamör-
derskan bekände ett brått som begicks för 20 år sedan. K. Maj:t 22.5.1723: absolution i
sakristian. Justitierevisionens utslagshandlingar 17.5.1723, nr 11. Rådsprotokoll i justiti-
eärenden 1723 förra delen, f. 509 –510.

4. Ryttaränka, inhysningen Karin Mårtensdotter. Okänd rysk dragon vid sjöstrand.
Säkkijärvi, Isolax hemman. Kymmenegård och Lappvesi domsaga. 22.10.1721, foster.
Bastun. Under stalltrappan. Erkänt: missfall. Rätten: liket saknas. HT 22.10.1722:
dödsdom. HO 17.12.1722: närmare undersökning. HT 13.2.1723: dödsdom. JR
17.4.1723: pinad till bekännelse; att föras till rättsplatsen under hot om avrättning.
Slutlig dom saknas. Justitierevisionens utslagshandlingar 17.5.1723, nr 17. Rådsprotokoll i
justitieärenden 1723 förra delen, 493–497. 

5. Ogift bondedotter, lösdrivare Brita Mattsdotter Ruta, ca 40 år. Född i Kalajoki. Okänd
kaptenlöjtnant på landsvägen i Maria. Karis. Raseborgs domsaga. 28.12.1724, fullgång-
en gosse. På ugnen i Nygarns hemmans pörte. I snön bakom en lada. Erkänt: kvävning.
Rätten: kvävning. UT 7.1.1725 i Karis: underrättelse om fört leverne och lägersmålet i
Maria socken. HT 1.2.1725 i Reso och Varvu tingslag: stå vid kyrkodörr under högmäs-
sa för identifikation. Närmare undersökning om karaktärsdrag och identitet. HT i
Kalajoki 22.3.1725: ansågs fåkunnig. HO 28.5.1725: medicinsk attest om sinnestillstånd.
HO 9.6.1725: dödsdom, underställd K. Maj:t pga. besynnerliga omständigheter. JR
1.9.1725: insättning på Själö hospital. Justitierevisionens utslagshandlingar 1.9.1725, nr 5.
Rådsprotokoll i justitieärenden 1.9.1725, f. 5.
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6. Ogift oäkta smedsdotter piga Valborg Mattsdotter. Ogift smedsson, halvbroder Adam
Mattsson. Gustaf Adolfs (Hartola), Virdois gård. Hollola och Borgå domsaga. 13.1.1728,
fullgången gosse. Källarhuset. Stallet under badkvastar. Erkänt: kvävning. Rätten:
kvävning, UT: dödsdom för bägge. HO: dödsdomar för barnamord, blodskam och delaktig-
het. (Lägrarens delaktighet inte underställd K. Maj:t). Åbo hovrätts skrivelse till lands-
hövdingen 1728. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 4, f. 127–129v. 

7. Ogift piga Agneta Henriksdotter. Ogift torpare Henrik Larsson. Gustaf Adolfs. Hollola
och Borgå domsaga. 10.7.1728, fullgången flicka. Skogen. Skogen. Erkänt: dödfött.
Rätten avdagatagit. UT: dödsdom, barnamörderskan frikänt lägraren från delaktighet.
Straffas för lönskaläge. HO 18.10.1728: dödsdom. Lägrarens delaktighet undersökas.
Lägrarens dom saknas. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1728. Nylands och
Tavastehus länskansli. Ea 4, f. 243–245v.

8. Ogift kvinnsperson Kirstin Jacobsdotter, 35 år. Loimijoki. Övre Satakunta domsaga.
HO: dödsdom. Halshuggen och i båle bränd 3.4.1732. Längder över begravda i Loimijoki
församling 1732. HisKi.

9. Ogift piga Maria Eriksdotter Kurvinen. Äktenskapslöfte. Ogift bondeson dräng. Krister
Mickelsson Hyryläinen (nekat löftet och lägersmålet). Mäntyharju. Stor-Savolax dom-
saga. 14.4.1732, gosse. Fähuset. Fähuset. Erkänt: dödfött. Rätten: fullgången och levan-
defödd. Vittnesmål om att blod inte flutit ur navelsträngen. HT: dödsdom. HO
4.12.1732: oenig p.g.a. ihärdigt nekande. JR 31.1.1733: dödsdom, utslaget saknas.
Justitierevisionens utslagshandlingar 31.1.1733, nr 31.

10. Ogift kvinnsperson Maria Ratikata, 21 år. Tohmajärvi. Karelens domsaga. HO: döds-
dom. Halshuggen och i båle bränd 16.4.1735. Längder över begravda i Tohmajärvi för-
samling 1735. HisKi.

11. Ogift piga Sophia Simonsdotter. Ogift dräng, senare bonde. Anders Thomasson.
Mäntyharju. Stor-Savolax domsaga. 21.11.1734, flicka. Fähus. Först i stallet, sedan i
muren. Erkänt: kvävning med halsduk. Rätten: bragt om livet och fjälstrat. HT döds-
dom, anstånd med lägraren. HO 15.4.1735: dödsdom. Erkände lägrarens och gamla hus-
mor Lisa Jöransdotters delaktighet vid stupstocken. HO 8.11.1735: frikända från allt
ansvar för delaktighet. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1735. Nylands och
Tavastehus länskansli. Ea 16, f. 35, f. 74.

12. Bondeänka Brita Simonsdotter. Gift bonde Thomas Eskilsson. Gustaf Adolfs. Hollola
och Borgå domsaga. 18.6.1733, foster. Pörtet. Pörtet. Saken tingsfördes först ett år
senare. Erkänt: dödfött. Vittnen att hjälp till förlossningen inte hunnit fram i tid.
Rätten: dödfött utan ringaste blånad eller fel. UT: frikänd. HO 21.4.1735: frikänd.
Fällda för enkelt hor. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1735. Nylands och
Tavastehus länskansli. Ea 16, f. 54–54v.

13. Ogift piga Maria Eriksdotter. Gift dräng Elias Johansson. Sahalax. Sääksmäki domsaga.
23.4.1735, flicka. Fähuset. Badstuga; följande morgon fört till visthusboden dit bara
Maria hade nyckeln. Erkänt: dödfött, ihärdigt nekat mordet. Rätten: fullgånget och
levande pga. barnbeck. UT: dödsdom., anstånd med lägrarens ansvar. HO 30.6.1735:
dödsdom, lägraren misstänkt för delaktighet men hängde på Marias yttersta bekännelse.
Lägrarens dom saknas. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1735. Nylands och
Tavastehus länskansli. Ea 16, f. 60–63v.

14. Ogift piga Caisa Christersdotter. Ogift dräng Michel Bengtsson. Sääksmäki. Sääksmäki
domsaga. 13.4.1735, ett 4 ½ månaders missfall. Nekat och hotat begå självmord.
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Rätten: liket saknas; bedömt som missfall enligt lägersmålstiden. UT: 40 mark silver-
mynt för foster å lönn och för att ha velat förgöra sig själv, lägraren dömd för lägersmål.
HO 28.6.1735: 40 mark silvermynt eller 8 par ris och två söndagars offentlig kyrkoplikt för att
ha lagt ofullgånget foster å lönn. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1735.
Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 16, f. 59–59v.

15. Ogift piga Maria Johansdotter, 21 år. Ogift dräng brodern Matts Johansson. Gift far-
bror bonde Daniel Jacobsson. Kalvola. Sääksmäki domsaga. 6.2.1735, flicka. Erkänt:
dödfött. Rätten: liket saknas. Barnamörderskans rättegångshandlingar 20.8.1735 saknas.
UT 12.5.1735: brodern frikänd från lägersmålet, farbrodern pålagd edgång. HO
15.10.1735: lägrarna frikända från allt ansvar i brist på bevis och för barnamörderskans
ostadiga bekännelse. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1735. Nylands och
Tavastehus länskansli. Ea 16, f. 72–73v.

16. Ogift bonddotter Maria Grelsdotter. Ogift trumslagare Christoffer Fought. Ruovesi.
Övre Satakunta domsaga. 14.11.1735, foster. Pörtet när andra sov. Fähuset; flyttat till
bastun och följande dag till ett loft, tre veckor senare till kyrkogården. Erkänt: dödföd-
sel; missfall. Rätten: liket saknas. UT 23.6.1736: dödsdom, lägraren första resans lön-
skaläge 10 daler och en söndags offentlig kyrkplikt. HO 31.7.1736: barnamörderskan
insatt på Åbo slott på bekännelse.  HO 7.8.1736: lägraren dömd till edgång om lägers-
målstiden. HO 6.10.1736: föreslog för K. Maj:t leuteration på grund av Marias ihärdiga
nekande, barnet var ofullgånget, liket saknades. JR 12.11.1736: hänskjutet till lagkom-
missionen hur förfara i med dylika barnamordsbrott enligt1734 års lag.  LK 13.11.1736:
” Åbo hovrätt finge fria händer, med thet målet efter thes beskaffenhet at förfara, som
the på sitt samwete inför Gud kunna försvara.” K. Maj:t 15.12.1736: tre gånger skarpt ris-
slitande och en söndags offentlig kyrkoplikt. Justitierevisionens utslagshandlingar 15.12.1736,
nr 41. Rådsprotokoll i justitieärenden, 12.11.1736, f. 469–469v. Lag kommissionens pro-
tokoll 13.11.1736, Konceptprotokoll I 1736–1740, ÄK 16, volym nr 1.

17. Ogift piga Brita Bertilsdotter. Gift bonde Johan Manni. Vichtis. Raseborgs domsaga.
24.7.1736, foster, i pörtet, i ett halmbås i pörtet. Erkänt; missfall. Rätten: liket saknas,
bevarad efterbörd. UT 21.8.1736: dödsdom, lägraren nekat delaktigheten; anstånd med
hans dom tills barnamörderskans yttersta bekännelse inkommit. HO 24.9.1736: Brita
insatt i svårare fängelse på Åbo slott; nekat. HO 12.11.1736: införskaffa medicine pro-
fessor doktor Spörings attest över moderkakan. HO 13.5.1735: Brita edgång men
nekade. HO 9.7.1737: oenighet om straffet. JR 23.8.1737: oenig; ena hälften var för
dödsstraff trots nekandet, andra för leuteration till två gånger skarpt risslitande och en sön-
dags offentlig kyrkoplikt. K. Maj:t 23.8.1737: fastställt lindrigare dom. Justitierevisionens
utslagshandlingar 23.8.1737, nr 3. Rådsprotokoll i justitieärenden 23.8.1737, f. 46 – 47.

18. Ogift kvinnsperson Karin Persdotter. Ogift dräng Jacob Pettersson Vesalainen.
Mäntyharju. Stor-Savolax domsaga. Erkänt: mord. Rätten: mord. HT 1740: dödsdom,
angivit lägraren för att hatvingat henne. HO 20.5.1740: dödsdom, anstånd med lägrarens
delaktighet. HO 26.3.1740: lägraren frikänd från delaktighet på grund av nekande och
brist bevis annat än barnamörderskans ”iaktiga och stadiga” bekännelse. Nylands och
Tavastehus länskansli, Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1742. Ea 28, f. 1–1v,
86. 

19. Ogift vallherdedotter piga senare lösdrivare Sophia Thomasdotter, 16 år. Ogift bonde-
son Anders Andersson. Keuru socken. Övre Satakunta domsaga. 31.8.1740, gosse.
Skogen. Sammalainen träsk. Erkänt: fullgånget med liv. Rätten: liket saknas, osäkra
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bevis på en förlossning. UT 16.3.1741: oavgjort. HT 18.6.1741: dödsdom; anstånd med
lägrarens lägersmål; bönderna Israel Israelsson Kuikasjärvi och Johan Mattsson Muhlu
dömda till 10 daler silvermynt för att ha hyst en misstänkt lös person. HT 2.10.1741:
närmare undersökning om Sophias husbondfolks delaktighet. HO: 21.7.1741: närmare
undersökning; Sophia insatt på Åbo slott. HO 1.1.1742: Sophia förhörd av Åbo hovrätt
och undersökt av två edsvurna barnmorskor. HO 9.2.1742: 14 dagars fängelse på vatten och
bröd för falsk bekännelse på gärning som förtjänar dödsstraff, lägraren fälld för lägersmålet
och bönderna för att ha hyst en lös misstänkt person. Sääksmäki domsaga, urtima ting 1724 –
1768, 127 a, f. 16–41. Sääksmäki häraders ordinarie dombok 1740–1741: 10, f. 563–574v.
Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1742. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea
28 s. 73–73v.

20. Ogift piga Christin Eliasdotter. Okänd ogift student. Kalvola. Sääksmäki domsaga.
9.5.1740, foster. Erkänt: missfall. Rätten: liket saknas, mjölk i brösten och blodspår.
HT: dödsdom. HO: 9.6.1741: oenig om straff p.g.a. tvivelaktiga bevis. Tre ledamöter
föreslog två gånger skarpt risslitande samt tre söndagars offentlig kyrkplikt för tredje
resans lönskaläge, tre ledamöter föreslog en dom på framtiden. JR och K. Maj:t
8.7.1741: prejudikat om nekande barnamörderskors straffarbete på bekännelse. HO:s brev till
K. Maj:t 15.7.1741: insättning på tukthuset i Stockholm. JR 16.1.1742: prejudikat om fin-
ländska barnamörderskors insättning på bekännelse på tukthuset i Stockholm på tjänlig tid. HO
19.5.1742: om straffets verkställande i Stockholm. HO:s brev till K. Maj:t 6.10.1750 om
att barnamörderskan inte bekänt. Förslag att ställa hennes dom på framtiden, tills
saken kan bli uppklarad. K. Maj:t 23.11.1750: ställt domen på framtiden tills mera bevis
fanns och förbud att återvända till gärningsorten. Tillstånd beviljades henne att få stanna
kvar i Stockholm. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1742. Nylands och
Tavastehus länskansli. Ea 28, f. 90–90v, 1–1v. Fångvård och spinnhus 1724–1749: v. 2.
Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen till K. Maj:t 9.6.1741. Rådsprotokoll i justiti-
eärenden 1741 senare delen, f. 1260–1266 och 1742 förra delen, f. 218–219.
Justitierevisionens registratur 1741 senare delen, f. 304v–307v, f. 318–320, f. 662–663.
Justitierevisionens utslagshandlingar 23.11.1750, nr 10. 

21. Underofficersdotter piga Lisa Gabrielsdotter Orrea, 15 år. Äktenskapslöfte. Ogift hus-
bonde handelsman Carl Grön. Äktenskapslöfte. Fredrikshamn stad. 27.4.1741, foster.
Ute på gården. Ute bakom en tunna. Lägraren senare gömt under väggen. Erkänt:
mord på fullgånget och levandefött barn. Rätten: dödsorsaksutredning: förblött p.g.a.
obunden navelsträng. RR 28.4.1741: dödsdom, anstånd med lägrarens delaktighet. HO
16.11.1741: Lägraren dömd för delaktighet i döljandet till 28 dagars fängelse på vatten och bröd.
Domen inte underställd K. Maj:t. HO oenig om barnamörderskans straff; föreslog leu-
teration på 30 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och livstids tukthus i Stockholm.
Underställts K. Maj:t. Nådeansökan saknas. JR 15.1.1742: oenig; de flesta dock för lin-
dring i straffet på grund av ungdom; dömd till 30 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och
livstids tukthusarbete i Stockholm. K. Maj:t 20.1.1742: fastställt domen. Justitierevisionens
utslagshandlingar 20.1.1742, nr 13. Rådsprotokoll i justitieärenden år 1742 förra delen, f.
17–18, 15.1.1742, f. 23–28, 20.1.1742 f. 30–31.   

22. Kvinnsperson Margareta Mattsdotter. Pälkäne. Karelens domsaga. HO: dödsdom.
Halshuggen och i båle bränd 20.3.1743. Längder över begravda i Pälkäne 1743. HisKi.

23. Soldatänka Lisa Clemetsdotter. Ogift soldat Göran Abborre. Jämsä. Sääksmäki domsa-
ga. 20.1.1744, gosse. Fähuset. Badstuga, i sin säng. Erkänt: missfall. Rätten: fullgånget
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med liv framfött, åkommor som vittnen intygat att inte hade varit dödande.  HT döds-
dom, anstånd med lägrarens lägersmål. HO 14.4.1744: 30 par ris, en söndags offentlig kyrk-
plikt och tukthus p.g.a. att hon inte hade dolt havandeskapet eller lagt fostret å lönn. Två pigor
Sofia Dionysidotter och Chirstin Eriksdotter frikända från delaktighet i döljandet. Åbo hovrätts
skrivelse till landshövdingen 1744. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 30, f.
242–246.

24. Ogift soldatdotter piga Brita Andersdotter, 17 år. Ogift bondeson Pehr Mattsson
Gestilä. Ijo. Norra Österbottens domsaga. 13.7.1744, foster. Fähuset. Gödselhög på hus-
bonden Gestiläs hemman. Erkänt: levande begravt. Rätten: liket saknas. HT 1.8.1744 :
dödsdom, anstånd med lägrarens delaktighet och husbondfolket Matts Gestiläs och
husmor Karin Henriksdotters försummelse att övervaka och hindra brottet. HO
27.8.1744: närmare undersökning; Brita återtog erkännandet på mordet och hävdade
dödfödsel under delaktighet. HO 31.10.1744: enig; föreslog 30 par ris, en söndags
offentlig kyrkplikt och livstids tukthus i Stockholm. HO: hemställts K. Maj:t för att få
ett prejudikat på den nya barnamordslagen 1734 för brott där liket saknas och det inte
kunnat utredas om barnet varit fullgånget. JR och K. Maj:t 19.12.1744: 30 par ris, en sön-
dags offentlig kyrkplikt och livstids tukthus i Stockholm. Prejudikat. Hovrätten ges fria händer att
döma efter skäl och omständigheter som den kan ta på sitt samvete. Justitierevisionens utslags-
handlingar nr 37, 19.12.1744. Rådsprotokoll i justitieärenden 19.12.1744, f. 1577 – 1580.
Justitierevisionens registratur 1744 senare delen, f. 686–687v. 

25. Ogift bondedotter piga Maria Andersdotter, 16 år. Ogift vargeringskarl Mats
Johansson. Artsjö. Hollola och Borgå domsaga. 23.6.1744, flicka. Stallet. Stallet under
hö, mot kvällen gömt under stallgolvet. Erkänt: mord. Sökt ensam sovplats två veckor
innan födseln. Rätten: fullgånget mördat barn. HT: dödsdom, anstånd med lägraren
och husbondfolket systern bondehustrun Anna Andersdotter och svågern Thomas
Andersson som misstänktes för försummelse att övervaka och hindra. HO 16.9.1745:
dödsdom, anstånd med delaktigheten. Delaktighetsrannsakningen saknas. HO: 15.2.1746:
förordnat barnmorskor att undersöka Maria som påstått sig blivit havande i häktet med
den för mord misstänkta prästsonen Mårten Asp. HO 12.4.1746: dödsstraffet verkstäl-
las, eftersom Marias havandeskap var en lögn. Åbo hovrätts skrivelse till landshövding-
en 1746. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 32, f. 92–95, 102–103, 161–161v.

26. Ogift kvinnsperson Sara Lotsdotter. Okänd domsaga. HO: dödsdom. Justitie -
deputationen 9.12.1746 och 20.2.1747: 30 par ris och en söndags offentlig kyrkplikt. Inte kun-
nat fällas till dödsstraffet p.g.a. grekisk-ortodox religion; brottet kräver snabbt avstraf-
fande för avskräckning. Dödsstraffet krävde omvändelse till luthersk religion.
Frihetstidens utskottshandlingar. Justitiedeputationens protokoll 1746–1747. R: 2903, f.
139v, 236v–238, 263–264. 

27. Bondedotter piga Margareta Persdotter. Gift inhysningen Isak Pålsson Pakarinen.
Rautalampi. Sääksmäki domsaga. 1.3.1747, foster. Ute på gården. Snödriva. Erkänt: 6
månaders missfall efter fall. Rätten: enligt vittnen fullgånget och således äldre än bar-
namörderskans bekänt.  HT: dödsdom, lägraren straffad för lönskaläge. HO 14.3.1748:
p.g.a. nekandet 30 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och för att undvika förargelse i orten för-
sändas till livstids tukthusarbete i Stockholm, lägraren straffad för lönskaläget. Åbo hovrätts
skrivelse till landshövdingen 1748. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 40, f.
829–831v. 

28. Kvinnsperson Lisa Larsdotter. Sysmä. Hollola och Borgå domsaga. Ihärdigt nekat all-
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ting. Rätten: liket saknas. HT: dödsdom. HO 14.3.1748: insättning på bekännelse i
Tavastehus slottshäkte. Slutliga domen saknas. Åbo hovrätts skrivelse till landshövding-
en 1748. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 40, f. 837–837v.

29. Kvinnsperson Maria Johansdotter. Lampis. Hollola och Borgå domsaga. Erkänt:
Ihärdigt nekat allting. Rätten: liket saknas. HO 8.10.1748: insättning på bekännelse på
Tavastehus slott. Slutliga domen saknas. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen
1748. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 40, f. 952–952v. 

30. Kvinnsperson Anna Kurvinen. Kristina. Stor-Savolax domsaga. Slutlig dom saknas.
Degerby kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 24.12.1748–27.2.1750, E III:
cc: 1.

31. Kvinnsperson Karin Monotar. Rantasalmi, Lill-Savolax domsaga. HT: dödsdom. HO
13.9.1749: 30 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och livstids tukthus i Stockholm. Rymt på
vägen till risstraffet i Rantasalmi i november 1749. Återkom frivilligt i häktet i decem-
ber 1750 och undergick straffet 5.1.1651. Degerby kronohäkte. Justitie kanslers ämbetets
fånglängder 1751, E III: cc: 3.

32. Ogift hemmaboende bondedotter Cajsa Johansdotter, 21 år. Gift soldat Thomas
Lindelöf. Laukas. Sääksmäki domsaga. 1.6.1749, foster. Fähuset. På höskullen. Erkänt:
två barnamordsbrott 1746 och 1749 på levande foster lagda å lönn av lägraren Lindelöf.
Rätten: enligt vittnen fullgånget; tidigare brottet outredbart. Lägraren ihärdigt nekat,
men erkänt döljandet av lägersmålet och havandeskapet. HT 13.9.1749: närmare under-
sökning om lägrarens delaktighet. HT 16.12.1749: dödsdom, anstånd med lägrarens del-
aktighet. Han var inkallad i tjänst till fästningsarbete på Degerby då brottet utreddes.
HO 11.7.1750: dödsdom, barnamörderskans moder bondeänkan Brita Eriksdotters del-
aktighet utredas på tinget. Innan barnamörderskan dödsstraffet undergår skall modern
och lägraren höras inför henne enskilt och utlåtande däröver författas. Barnamörder -
skan avrättad 1.9.1750. HO 15.12.1750: lägrarens delaktighet omgående undersökas och
avdömas. HT 7.3.1750: lägrarens och moderns dom saknas. Åbo hovrätts skrivelse till lands-
hövdingen 1750. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 49:2, f. 1025 – 1028.
Helsingfors landskanslis skrivelse till vice landshövdingen Wilhelm Carpelan för att
vidarebefordras till justitiekanslern om dröjsmål. Tavastehus slottshäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1751, E III: cc: 3.

33. Kvinnsperson Lisa Mårtensdotter. Helsingfors stad. RR 19.10.1750: dödsdom. HO:
dödsdom. Halshuggen och i båle bränd 23.5.1751. Helsingfors kronohäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1751, E III: cc: 3.

34. Ogift hemmaboende bondedotter Maria Simonsdotter, 23 år. Ogift bondeson Johan
Jacobsson, 25 år. Mouhijärvi. Övre Satakunta domsaga. 23.9.1750, gosse. Pörtet. Bod.
Erkänt: levande och fullgånget, men svagt och livet genast tillsatt; frikänt sin moder
bondehustrun Sofia Jacobsdotter från delaktighet. Rätten: dödsorsaksutredning av
medicine professor Lechen vid Åbo Akademi; mycket svagt barn som förmodligen ska-
dades av att modern föll före födseln; vårdslöst hanterats av barnamörderskans mor.
UT 8.12.1750: dödsdom, anstånd med moderns delaktighet och lägrarens lägersmål
som han nekade. UT 25.4.1751: fadern Simon Mårtensson Koro frikänd, modern Sofia
Jacobsdotter dödsdom för delaktighet. HO 12.6.1751: fastställt faderns dom, oenig om
barnamörderskans och bondehustrun Sofia Jacobsdotters straff p.g.a. osäker dödsorsak.
Föreslog för barnamörderskan till 30 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och livstids
tukthus i Stockholm, för modern högst 30 par ris eller så mycket hon kan tåla och en
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söndags offentlig kyrkplikt. Hemställdes p.g.a. leuterationsförordningen. JR 7.8.1751:
utlåtande av Collegium Medicum. JR 31.10.1753: barnamörderskan dömd till 30 par ris, en
söndags offentlig kyrkplikt och livstids tukthus, modern dömd till högsta risstraff efter vad hon som
50 år gammal och svag tål och en söndags offentlig kyrkplikt (ersättningsstraff p.g.a.  nekan-
det). Justitierevisionens utslagshandlingar nr 14, 7.8.1751. Rådsprotokoll i justitieären-
den 1751 senare delen, f. 626.

35. Ogift piga Maria Pålsdotter. Okänd lägersman. Loimijoki, Övre Satakunta domsaga.
4.9.1750, barn. Skogen. Skogen; hittades vid liv 2 h senare av barnamörderskans moder.
Hårdnackat nekat uppsåtet att döda. Rätten: fullgånget lämnats handlöst. UT: döds-
dom. HO 20.2.1751: dödsdom. HO 9.9.1751: beviljas rätt att ansöka om nåd då hon
inte kunnat avrättas p.g.a. nekandet. HO 12.10.1751: domen ändrad; kan inte fällas
p.g.a. husbondfolkets försummelser och barnamörderskans nekande. Eftersom dödsdo-
men var känd i gärningsorten och då barnamordsbrotten ökade i Finland samt att
Marias beteende varit till stor skada för de andra fångarna föreslog hovrätten och fast-
ställde JR och K. Maj:t  8.11.1751: försändas till annan ort. Justitierevisionens utslags-
handlingar 8.11.1751, nr 14. Rådsprotokollet i justitieärenden saknas. 

36. Kvinnsperson Anna Kohotar. Rantasalmi. Lill-Savolax domsaga. HT 1.8.1751: döds-
dom. HO: dödsdom. Halshuggen och i båle bränd 1.10.1751. Degerby kronohäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1751, E III: cc: 3.

37. Kvinnsperson Anna Lappalainen. Christina. Stor-Savolax domsaga. HT: dödsdom.
HO: dödsdom. Halshuggen och i båle bränd 7.8.1751. Degerby kronohäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1751, E III: cc: 3.

38. Kvinnsperson Margareta Henriksdotter. Helsingfors stad. HT dödsdom. HO 30.7.1751:
2 dagar skarpt risslitande. Den 6.9.1751 utstått straffet. Helsingfors kronohäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1751, E III: cc: 3.

39. Ogift vallpiga Maria Larsdotter. Gift husbonde bonde Anders Seppälä. Hollola. Hollola
domsaga. Barn. Erkänt: angivit sig själv för att ha barnamördat efter att tre ggr våldta-
gits av husbonden. Rätten: liket saknas, men vittnen intygat misstankar om havande-
skap.  HT: dödsdom, lägraren frikänd från våldtäkt och delaktighet. HO 15.2.1752:
ogrundad angivelse av ett brott som förtjänar döden; offentlig avbön och 10 par ris, tre slag av
paret. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1752. Nylands och Tavastehus läns-
kansli. Ea 56, f. 397–399.

40. Kvinnsperson Maria Eriksdotter, 33 år. Ylistaro. Sydösterbottens domsaga. HO: döds-
dom. Halshuggen och i båle bränd 14.7.1752. Längder över begravda i Ylistaro försam-
ling 1752. HisKi.

41. Kvinnsperson Beata Mattsdotter. Sibbo. Borgå och Kymmenegårds domsaga. HT:
dödsdom. HO 13.8.1752: 30 par ris och en söndags offentlig kyrkplikt. Helsingfors kronohäk-
te. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1752, E III: cc 7.

42. Kvinnsperson Margareta Andersdotter, 23 år. Helsingfors stad. RR: dödsdom. HO
4.11.1752: dödsdom. Halshuggen och i båle bränd 18.11.1752. Helsingfors kronohäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1752 och 1753. E III: cc 7, E III: cc 10. Längd över
begravda i Helsingfors 1752. HisKi.

43. Kvinnsperson Anna Jacobsdotter. Pojo. Raseborgs domsaga. HT 28.9.1752: dödsdom.
HO: dödsdom. Halshuggen och i båle bränd 17.2.1753. Helsingfors kronohäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1753, E III: cc 10. 

44. Ogift piga Valborg Isaksdotter. Ogift korpral Henrik Mellberg. Hauho. Hollola domsa-
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ga. 22.5.1753, foster. Erkänt: undangömt ett missfall. Rätten: enligt vittnen fullgånget.
HT: dödsdom, husbondfolket bonden Eric Peltari och dess hustru Sophia Andersdotter
dömda till 8 dagars fängelse på vatten och bröd för försummelse att hindra brottet. HO
18.12.1753: oenig om straffet; 30 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och livstids tukthus i
Stockholm. Fastställt delaktighetsstraffet på 8 dagars fängelse på vatten och bröd för husbondfolket.
Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1753. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea
58, f. 502–504, 602–603.

45. Barnamörderska kvinnsperson Anna Maria. Storkyro. Sydösterbottens domsaga.
12.5.1754, gosse. Begraven 3.6.1754 innan saken hann tingsföras. Längd över begravda i
Storkyro församling 1754. HisKi.

46. Gift piga Margareta Johansdotter Säisä. Gift bonde Henrik Abrahamsson Hataja.
Limingo. Norra Österbottens domsaga.  18.1.1754, barn som gråtit. Fähuset. Lagts av
barnamörderskan levande under en husknut. Upptaget av lägraren som stuckit med en
spik bakom örat. Lagt på höskullen under hö, fört till agnhuset och följande dag kastats
i en vak. Erkänt: uppsåt och samråd med lägraren. Rätten: kvävt fullgånget foster. HT
8.3.1754: dödsdom för barnamörderska och lägrare. HO 27.5.1754: oenig om barnamör-
derskans straff; lägraren dödsdom. Nådeansökan 29.5.1754. JR och K. Maj:t 26.6.1754:
lägraren dömd för nidingsmord och dråp av besläktat barn till att mista högra handen, halshuggas
och steglas, barnamörderskan dömd för barnamord och delaktighet i nidingsmord till 30 par ris, en
söndags offentlig kyrkplikt och sex års tukthusarbete i Stockholm. Rådsprotokoll i justitieären-
den 26.6.1754, f. 906–910. Justitierevisionens registratur år 1754, 29.5.1754, f.
527v–528v, 26.6.1754, f. 575–577. Utslagshandlingarna saknas.

47. Ogift piga Kirstin Christersdotter. Avliden gifte löjtnant Jägerhorn på Domars rusthåll.
Sibbo. Borgå och Kymmenegårds domsaga.  25.3.1754, foster. Fähuset. Först i fähuset,
senare grävt ned i dynghög. Erkänt: strypt levande foster. Rätten: liket saknas delvis;
rester av barnkroppen. UT 7.5.1755: dödsdom. HO 17.6.1755: dödsdom. Halshuggen och
i båle bränd 20.7.1755. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1755. Nylands och
Tavastehus länskansli. Ea 65, f. 253–243v. Helsingfors kronohäkte. Justitiekanslers -
ämbetets fånglängder 1755, E III: cc: 15.

48. Kvinnsperson Kirstin Andersdotter. Urjala. Sääksmäki domsaga. HT: dödsdom. HO:
närmare undersökning på tinget 29.8.– 3.9.1755; dödsdom. HO: dödsdom. Halshuggen
och i båle bränd 27.11.1755. Tavastehus slottshäkte. Justitiekanslersämbetets fångläng-
der 1755, E III: cc: 15.

49. Kvinnsperson Anna Hansdotter. Karis. Raseborgs domsaga. HT 9.9.1755: dödsdom.
HO: 10 par ris och en söndags offentlig kyrkplikt. Helsingfors kronohäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1755, E III: cc 15, och 1756, E III: cc: 18. 

50. Kvinnsperson Elsa Thomasdotter från Estland. Sibbo. Borgå och Kymmenegårds dom-
saga. UT 20.5.1756: ”ej kunnat enteligen avgöras, för medelst brist på felande vittne.”
UT 17.6.1756: dödsdom. HO 15.7.1756: 30 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och avvisas
från orten. Helsingfors kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1756, E III: cc:
18.

51. Kvinnsperson Lisa Johansdotter. Hausjärvi. Sääksmäki domsaga. UT: odömd, hävdat
att hon våldtagits i Helsinge socken. HT 18.10.1756: ogrundat påstående om våldtäkt i
Helsinge socken. UT 27.11.1756: dödsdom. HO 27.5.1756: 30 par ris, en söndags uppenbar
kyrkoplikt och livstids tukthus i Stockholm. Helsingfors och Tavastehus slottshäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1756, E III: cc: 18 och 1757, E III: cc: 21. 
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52. Kvinnsperson Beata Johansdotter. Karis. Raseborgs domsaga. HT 20.1.1757: dödsdom.
HO 3.4.1757: 30 par ris och en söndags uppenbar kyrkoplikt. Helsingfors kronohäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1757. E III: cc: 21.

53. Kvinnsperson Brita Johansdotter. Loppis. Raseborgs domsaga. UT 28.7.1757: dödsdom.
HO 25.8.1757: 30 par ris, en söndags uppenbar kyrkoplikt och livstids tukthus i Stockholm.
Helsingfors kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1757, E III: cc: 21.

54. Ogift hemmaboende landbondedotter Kirstin Johansdotter. Ogift salpetersjudardräng
Johan Henriksson. Hauho. Hollola domsaga. 16.11.1757, foster. På fähusgården i stark
snöslagg. Under en lada på bara marken. Erkänt: gömt dödfött barn, frikänt lägraren
från delaktighet. Rätten: delvis ett lik som till större delen uppätits av svin. Lägraren
var inte närvarande då brottet begicks. HT 30.11.1757: dödsdom; anstånd med lägers-
målet; barnamörderskans moder landbondeänka Märta Lyra och husbonde landbonde
brodern Isak Johansson för försummad uppsikt till 14 dagars fängelse på vatten och
bröd. HO 16.2.1758: dödsdom, lägraren fälld till lägersmålsböter, ändrat HT: s försummel-
sestraff över modern och brodern till 10 daler silvermynt eller 4 dagars fängelse på vatten och
bröd. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1758. Nylands och Tavastehus
Länskansli. Ea 73, f. 82–85.

55. Kvinnsperson Anna Caisa Ruut. Muhos. Norra Österbottens domsaga. HO: dödsdom.
Halshuggen och i båle bränd 16.12.1758. Längd över begravda i Muhos församling 1758.
HisKi.

56. Soldathustru Catharina Johansdotter, 28 år. Gift landbonde Matts Henriksson.
Lillkyro. Sydösterbottens domsaga. 2.9.1761, flicka. Loft. Lägraren gömt ca 1 km in i
skogen på halvmeters djup. Erkänt: mord. Rätten: dödsorsaksutredning: mord. UT:
dödsdom för barnamord och dubbelt hor, lägraren fälld till dödsstraff för delaktighet i
barnamord och dubbelt hor. HO: barnamörderskan dödsdom; oenig om lägrarens straff.
Hemställts K. Maj:t efter leuterationsförordningen 1.11.1756. JR 22.4.1762: oenig,
lägraren dödsdom (avskräckningsstraff). Lägraren halshuggen och steglad 25.9.1762.
Barnamörderskan halshuggen och båle bränd 20.11.1762. Justitierevisionens utslags-
handlingar nr 21, 22.4.1762. Rådsprotokoll i justitieärenden 22.4.1762, f. 346,
351v–355v. Längd över begravda i Lillkyro 1762. HisKi.

57. Ogift hemmaboende bondedotter Sophia Sigfridsdotter. Smedsdräng Henrik Eriksson.
Hattula. Sääksmäki domsaga. HT 25.2.1762: dödsdom, lägraren för delaktighet till 8
dagars fängelse på vatten och bröd. HO: 14 dagars fängelse på vatten och bröd för foster å
lönn, lägraren straffad för delaktighet till 8 dagars fängelse på vatten och bröd. Tavastehus slotts-
häkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1762, E III: cc: 36.

58. Ogift hemmaboende löjtnantsdotter Brita Chatarina von Qvanten, 25 år. Ogifta dräng-
ar Henrik Henriksson och Gustaf Gustafsson. Noksiois gård (Qvantensberg) i
Kuhmalahti. Övre Satakunta domsaga. 21.1.1763, foster. I sin egen säng. I sin låsta kista
på ett loft, flyttat med systerns hjälp till en kryddgård för att begrava barnet där.
Erkänt: gömt dödfött barn p.g.a. sätesbjudning. Rätten: enligt vittnen strypt och brutit
bruten av barnet. HO 25.10.1763: oenig om straffet: barnamörderskans nekade mord;
modern löjtnantshustrun Gertrud Vargklo och systrarna Elisabeth och Hedvig Maria
misstänkta för delaktighet men nekade. Barnamörderskan av adlig börd och kunde inte
fällas till vanärande risstraff. Man föreslog 30 dagars fängelse på vatten och bröd;
modern straffas med 14 dagars fängelse på vatten och bröd för döljandet, systern till 12
dagar och den yngre systern som mindre skyldig till 8 dagars fängelse på vatten och
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bröd. Hemställt K. Maj:t pga. leuterationsförordningen 1.11.1756. JR 1.12.1763: “klara
skäl och fulla bevis till saken är bunden, och vars halstarriga nekande, enligt 37 § kap 17
RB, icke bör gälla” fälld till dödsstraffet. Anstånd med de delaktigas straff tills barna-
mörderskans yttersta bekännelse inkommit. K. Maj:t 12.1.1764: skärpt straffet till dödsdom
som avskräckning för att adelskvinnans barnamordsbrott var vida känt i trakten och att lagen var
lika för alla. Anstånd om delaktigheten. Halshuggen och i båle bränd i mars 1764.
Delaktighetshandlingarna saknas. Justitierevisionens utslagshandlingar 12.1.1764, nr 22.
Rådsprotokoll i justitieärenden 1.12.1763, f. 830v–838v. Justitierevisionens registratur
12.1.1764, f. 20–22. Åbo slottshäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1764. E III:
cc: 43.  

59. Piga Anna Johansdotter. Helsingfors stad. Erkänt: missfall. Rätten: missfall. RR
11.5.1763: dömd till straff för lägersmålet för att ha gömt undan ett missfall: 7 daler sil-
vermynt och hemlig skrift och avlösning. HO: fastställt domen. Helsingfors kronohäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1763, E III: cc: 40. 

60. Kvinnsperson Maria Andersdotter. Padasjoki. Sääksmäki domsaga. UT 15.4.1763: döds-
dom. HO: ris och en söndags offentlig kyrkplikt. Tavastehus slottshäkte. Justitie kanslers -
ämbetets fånglängder 1763. E III: cc: 40. 

61. Soldathustru piga Kerstin Nykänen. Ogift bondeson Grels Suhonen. Borgå och
Kymmenegårds domsaga. Foster. Nekade ihärdigt uppsåtet att döda. Rätten: kvävt full-
gånget levande barn. HT: dödsdom, lägraren fälld för enkelt hor till 40 daler silver-
mynt och 4 daler till kyrkan. Maken soldat Pål Fagerström och husmor Greta Suhonen
frikända från misstankar att ha tvingat barnamörderskan att dölja. HO: 30 par ris, en
söndags offentlig kyrkplikt och livstids tukthus i Stockholm; delaktig make och mor fri-
kända. Barnamörderskan erkände inför prästerskapet efter att hon hade utstått risstraf-
fet att hon hade kvävt ett levande foster för att dölja sitt horsbrott för maken och att
lägraren varit delaktighet i döljandet. RR i Lovisa: närmare undersökning. Dödsdom,
anstånd med lägrarens delaktighet tills yttersta bekännelsen inkommit. HO oenig om
straffet. Tolkades av tre ledamöter som ett erkännande på suicidalbarnamord för att
slippa straffarbetet. Hemställdes K. Maj:t. JR och K. Maj:t 20.7.1763: dödsdom; lägra-
ren straffas för delaktighet. Lägrarens delaktighetsundersökning saknas. Åbo HO näp-
sades för att ha underställt ett brott som fyllde lagens krav för dödsdom. Rådsprotokoll i justiti-
eärenden 20.7.1763, f. 63–65v. Justitierevisionens registratur 20.7.1763, f. 651v–654.

62. Ogift piga Maria Henriksdotter. Helsingfors stad. RR 17.10.1763: dödsdom HO
18.11.1763: 30 par ris och en söndags offentlig kyrkplikt. Helsingfors kronohäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1763. E III: cc: 40.

63. Kvinnsperson Caisa Eriksdotter. Vittis. Övre Satakunta domsaga. HT: dödsdom. HO
14.12.1763: risslitande. Åbo slottshäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1764. E
III: cc: 43.

64. Kvinnsperson Anna Stina Boman. Borgå stad. RR 20.12.1763: dödsdom. HO 7.1.1764:
en månads fängelse på vatten och bröd samt en söndags uppenbar kyrkoplikt i gärningsorten p.g.a.
högre ståndstillhörighet. Helsingfors kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder
1764. E III: cc: 45.

65. Kvinnsperson Anna Claesdotter. Eriksnäs gård. Sibbo. Borgå och Kymmenegårds dom-
saga. UT: dödsdom. HO: närmare undersökning. UT 21.11.1763: dödsdom.  HO
27.1.1764: 20 par ris, en söndags uppenbar kyrkoplikt och livstids tukthus i Stockholm.
Helsingfors kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1764. E III: cc: 45.



66. Dränghustru Anna Danielsdotter. Karis. Raseborgs domsaga. UT 5.11.1763: dödsdom.
HO: närmare undersökning. UT 17.1.1764: utslag saknas. HO 10.3.1764: inlösas på hospi-
talet. Helsingfors kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1764. E III: cc: 45.

67. Kvinnsperson Lisa Simonsdotter. Borgå stad. RR 24.2.1764: dödsdom. HO 4.4.1764: 20
par ris och en söndags offentlig kyrkplikt. Helsingfors kronohäkte. Justitiekanslers ämbetets
fånglängder 1764. E III: cc: 45.

68. Piga Greta Jacobsdotter. Ingå. Raseborgs domsaga.Vatten och bröd för att ha gömt
undan ett förmodligen dödfött barn med tvetydig grad av fullgångenhet. Helsingfors
kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1764. E III: cc: 45, och 1765. E III:
cc: 49.

69. Ogift piga Catharina Eriksdotter. Gift kornett Carl Gustaf Uggla. Haga gård i
Janakkala. Hollola domsaga. 25.3.1764, foster. Badstuga. Kastat i å. Erkänt: kvävning
men återtog erkännandet i rätten; nekat mord. Rätten: liket saknas; hushållerskan
jungfru Maria Krohn, drängen Erik Eriksson och lägraren Uggla misstänkta för för-
summelse. UT: uppskjutet för att framskaffa fostret. UT 4.6.1764: dödsdom, anstånd
med lägersmålet och hushållerskans delaktighet. HO 7.7.1764: 30 par ris tre slag av paret
och en söndag undergå offentlig kyrkplikt p.g.a. bevisningsproblemen och då fostret sak-
nades. Lägraren dömas för enkelt hor samt hans och lägrardrängens underlåtenhet att ha uppsikt
över barnamörderskan under hennes rådda tillstånd. Utslag saknas. Husmor jungfru Maria
Kron frikänd från delaktighet. Sääksmäki, Vånå och Janakkala urtima konceptdombok
1733–1771: 134 a, f. nr saknas. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1764. Nylands
och Tavastehus länskansli. Ea 85, f. 265–269v.

70. Kvinnsperson Helena Jacobsdotter. Pemar. Pikis och Halikko domsaga. HO: dödsdom.
Halshuggen och i båle bränd 16.7.1764. Skillingtryck. RV Arkkiveisut, Pääsarja
1763–1764, 1–61, nr 10: 5745, 1 av 5.

71. Kvinnsperson Kirstin Lappalatar. Libelits. Karelens domsaga. HT 2.11.1764: dödsdom.
HO 16.1.1765: dödsdom. Halshuggen och i båle bränd 7.3.1765. Karelska stockhuset.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1765. E III: cc: 49.

72. Kvinnsperson Anna Andersdotter. Okänd resande ståndsperson. Hattula. Sääksmäki
domsaga. 6.12.1764, missfall. Erkänt: missfall. Rätten: dödsorsaksutredning: missfall.
UT 11.1.1765: dödsdom, anstånd med lägersmålet eftersom barnamörderskan vägrat
uppge sin lägersman. HO 8.3.1765: 20 par ris tre slag av paret och en söndags offentlig kyrk-
plikt ”som Anna Andersdotter icke kunnat förmås at namngifva någon lägrare, utan
föregifvit att hon under sin tjänste tid hos Länsman Hahl blifvit af en okänd resande
ståndsperson lägrad; så förfaller vidare utlåtande härutinnan”. Åbo hovrätts skrivelse
till landshövdingen 1765. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 87, f. 79–80.
Tavastehus slottshäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1765. E III: cc: 49.

73. Ogift piga Sophia Andersdotter. Smed Matts Mattsson, svåger. Orivesi. Övre Satakunta
domsaga. 1.1.1764, foster. Erkänt: mord i samråd med lägraren. Rätten: mord. HT:
dödsdom; lägraren dödsdom för delaktighet och blodskam. HO 3.8.1765: dödsdom;
oenig om lägrarens straff. Hemställt K. Maj:t. Barnamörderskan halshuggen och i båle
bränd 12.7.1764. K. Maj:t 21.2.1766 lägraren: 40 par spö, uppenbar kyrkoplikt och 10 års fäst-
ningsarbete. HO 27.2.1766: avstraffas med spö och kyrkplikt i Åbo och kungöras i
Orivesi/Kuorevesi kapell om straffet han fällts till. Utstod spöstraffet och den uppenba-
ra kyrkoplikten; rymt från Åbo slottshäkte 9.8.1764 ”om natten genom then bofällige
muhren, som af Magistraten blef synt när man icke reparerat.” Smedshustru Maria
Andersdotters nådeansökan för sin man 14.12.1769. K. Maj:t 4.3.1770: avslag på lin-
dring i fästningsarbetet.  Justitierevisionens utslagshandlingar 14.3.1770, nr 35.
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Justitierevisionens registratur 1770 förra delen, f. 369–370. Åbo slottshäkte. Justitie -
kanslersämbetets fånglängder 1764. E III: cc: 43.

74. Ogift hemmaboende bondedotter Brita Kirjavainen. Pielisjärvi. Karelens domsaga. HT:
dödsdom. HO: dödsdom. Halshuggen och i båle bränd i november 1765. Karelska
stockhuset. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1765. E III: cc: 49. 

75. Kvinnsperson Karin Kämäräinen. Ogift dräng Jacob Sarvi; gift 22.6.1766 med bonde-
dotter Lisa Pålsdotter Karvonen. Kuusamo. Karelens domsaga. 3.10.1765, mördad oäkta
son. HO: dödsdom. Halshuggen och i båle bränd 21.7.1766. Längd över begravda i
Kuusamo församling 1766. Längd över vigda i Kuusamo församling 1766. HisKi. 

76. Kvinnsperson Maria Patosalmi. Bonde Johan Oivangi. Kuusamo. Karelens domsaga.
14.10.1765, mördad oäkta dotter. HO: dödsdom. Halshuggen och i båle bränd 21.7.1766.
Längd över begravda i Kuusamo församling 1766.

77. Kvinnsperson Susanna Olofsdotter. Dräng Thomas Korhonen. Rautalampi. Sääksmäki
domsaga. 21.6.1765, foster. Erkänt: missfall efter ett fall före födseln; ihärdigt nekat
mord. Rätten: enligt vittnen tvivelaktigt om fullgånget; utan tecken på våld. HT
15.9.1765: 20 par ris, en söndags uppenbar kyrkoplikt; barnamörderskans moder Maria
Eriksdotter frikänd från misstankar om delaktighet döljande av havandeskapet och för-
lossningen; lägraren dömas för lägersmålet.  HO 23.10.1765: 20 par ris, en söndags uppen-
bar kyrkoplikt; barnamörderskans moder Maria Eriksdotter frikänd från misstankar om delaktig-
het i döljande av havandeskapet och förlossningen; lägraren efterspanas och dömas. Åbo
hovrätts skrivelse till landshövdingen 1765. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 87, f.
233–233v, 238–239v. Tavastehus slottshäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1765.
E III: cc: 49.

78. Ogift piga Caisa Isaksdotter, 3 oäkta barn. Gift husbonde bonde Mats Mattsson Kakali.
Ackas. Sääksmäki domsaga. 13.8.1765, foster. Erkänt: ihärdigt nekat men erkänt mjölk i
brösten p.g.a. tidigare födslar. Efter att UT: domen avkunnades erkände hon lägrarens
delaktighet. Rätten: liket saknas, mjölk och blod indiciebevis. Hovrätten krävt läkar-
undersökning av barnamörderskans kropp: nyligen fött fullgånget barn. UT: 21.8.1765
lämnat på framtiden p.g.a. nekandet. HO: närmare undersökning. UT: 11.11.1765
erkänt att lägraren var gifta husbonden som tillfogat missfallet. Husbonden nekat. HO
18.12.1765: 30 par ris 3 slag av paret, en söndags offentlig kyrkplikt enligt leuterationsförord-
ningen 1752. Inbegrep de fyra lägersmålen samt ”allvarlig förmaning att för sådan van-
art ta sig tillvara, varefter hon skall av kronobetjänt tillhållas at ifrån Ackas socken flyt-
ta til annan ort och där antaga årstjänst”, ersättningsstraff för att husbondens andel
inte kunnat utredas tillfullo. Lägraren: UT 6.3.1766: p.g.a. klara skäl och bevis trots
nekandet ( XVII: 37: RB) för enkelt hor till 70 daler silvermynt eller 40 par spö, 3 slag
av paret och enskild skrift och avlösning samt 4 daler silvermynt till kyrkan. Frikänd
från delaktighet i barnamordsbrottet. HO 31.10.1766: skärpt straffet till 160 daler för andra
resans enkla hor, 80 daler för att det skett med ett tjänstehjon = 240 daler silvermynt eller 40
par spö 3 slag/ par samt 4 daler till kyrkan enskild skrift och avlösning p.g.a. lägrarens
delerkännande i.o.m. att han var nöjd med domen. Frikänd från delaktighet i barnamords-
brottet. Urjala tingslags konceptdombok 1790 – 1793, f. 144– 147, 415–420 ur Family
History Research Center. Utah. Finland. Microfish nr 0057063. Åbo hovrätts skrivelse
till landshövdingen 1766. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 89, f. 122 – 126, f.
416–416v, 424– 427. Tavastehus slottshäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1765.
E III: cc: 49. 
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79. Ogift dragondotter piga Margareta Eriksdotter. Äktenskapslöfte. Ogift kavallerist Jacob
Johan Belitz. Äktenskapslöfte. Sääksmäki. Sääksmäki domsaga. 5.12.1765, gosse.
Förstuga på lägrarens hemman. Skriftlåda,  senare utburen i bod, dagen efter i pigkista.
Erkänt: missfall p.g.a. fall. Ihärdigt nekat mordet trots våldstecken. Inför avrättningen
erkänt husbondens delaktighet. Rätten: dödsorsaksutredning: mord. HT 9.12.1765:
uppskjutet för fostrets besiktande av fältskär. UT 12.4.1766: dödsdom.
Barnamörderskans moder dragonänka Brita Henriksdotter 30 par ris och offentlig
kyrkplikt för döljandet. Barnamörderskans fader avskedad dragon Erik Enroth 20 daler
silvermynt för att ha hindrat brottsutredningen. HO 18.2.1766: dödsdom; modern 14
dagars fängelse på vatten och bröd, fadern 10 daler silvermynt eller 4 dagars fängelse på vatten och
bröd. Barnamörderskan halshuggen och i båle bränd 7.4.1766. UT 12.4.1766: Lägraren:
en månads fängelse på vatten och bröd och en söndags offentlig kyrkplikt. HO
27.5.1766: Lägraren: en månads fängelse på vatten och bröd och en söndags offentlig kyrkplikt
där skärpt lägersmålsstraff ingår (ersättningsstraff). Lägraren gifte sig med mamsell Eva
Speitz 17.4.1770. Sääksmäki, Ackas och Kalvola tingslag, ordinarie dombok 1764–1766:
41, f. 482, 497–507v. Sääksmäki häraders urtima konceptdombok 1724– 68: 127 a, f.
162–169v. Nylands och Tavastehus länskansli, Åbo hovrätts skrivelse till landshövding-
en 1766. Ea 89, f. 151–154. Elisabeth Henriksdotters delaktighet, f. 151–154, Jacob
Johan Belitz delaktighet, f. 151–154, f. 251–256v. Tavastehus slottshäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1766. E III: cc: 53.

80. Kvinnsperson Stina Jacobsdotter. Gift husbonde bonde och svåger Johan Jacobsson.
Kyrkslätt. Raseborgs domsaga. HT 15.3.1766: dödsdom. HO: närmare undersökning
om lägrarens delaktighet. HT 19.6.1766: lägraren dömd för delaktighet i döljandet av
barnamordsbrottet och häktad. HO 07.1766: leuteration till 30 par ris, en söndags uppen-
bar kyrkoplikt och livstids tukthus i Stockholm. Lägraren frikänd. Släpptes på fri fot i juli.  Inte
hemställts. Sände den18.8.1766 till tukthuset i Stockholm. Helsingfors kronohäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1766. E III: cc: 53.

81. Ogift soldatdotter piga Kirstin Mattsdotter. Ogift bondeson Gustav Eriksson.
Padasjoki. Hollola domsaga. 30.4.1766, gosse. Stall i en släde där hon flera dagar före
födseln haft ensam sovplats. Under halmbås i stallet. Erkänt: dödfött, ihärdigt nekat
mordet. Rätten: dödsorsaksutredning: p.g.a. blodförlust. UT: 30 par ris, en söndags
uppenbar kyrkoplikt och livstids tukthusarbete i Stockholm. Lägraren frikänd från
lägersmålet och all delaktighet. HO 3.7.1766: 30 par ris, en söndags uppenbar kyrkoplikt och
livstids tukthusarbete i Stockholm. Lägraren frikänd i brist på bevis från lägersmålet och all
delaktighet. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1766. Nylands och Tavastehus
länskansli. Ea 98, f. 319–319v, 326–328v. Tavastehus slottshäkte. Justitiekanslers -
ämbetets fånglängder 1766. E III: cc: 53.

82. Inhysing Karin Parvitar. Ilomants. Karelens domsaga. HT 5.10.1766: dödsdom.
Fångländerna saknas. HO: okänd slutlig dom. Karelska stockhuset.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1766. E III: cc: 53.

83. Kvinnsperson Maria Eriksdotter. Lojo. Raseborgs domsaga. HT 18.8.1766: dödsdom. HO
3.11.1766: 30 par ris och livstids tukthus i Stockholm. Helsingfors kronohäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1766. E III: cc: 53.

84. Ogift fähuspiga Lisa Johansdotter, två oäkta barn, ca 50 år. Tidigare ouppdagat barna-
mordsbrott år 1766 med avliden soldat Johan Tjäder.  Detta barn avlat med ogift
drängfogde Johan Johansson, 20 år. Borgå. Borgå och Kymmenegårds domsaga.
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8.5.1768, gosse. Fähus. Foderlada, flyttat till en skogsskreva. Erkänt: strypt två levande
och fullgångna barn 1766 och 1768 som nöddöpts. Rätten: dödsorsaksutredning: mord
genom strypning med strumpeband; liket saknas i det förra barnamordsbrottet, enligt
vittnen ett uppsåtligt mord. HT 27.5.1768: dödsdom; tidigare lägrares sak förfallit;
anstånd med nya lägraren brottslighet tills barnamörderskans yttersta bekännelse
inkommit. HO 16.6.1768: dödsdom, lägraren dömas för andra resans lägersmål.
Halshuggen och i båle bränd 10.8.1768. Borgå 1768 års dombok. Borgå 23, f. 120 – 127v
och 42, f. 374–379v. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1768. Nylands och
Tavastehus länskansli. Ea 98, f. 368–370v. Längder över begravda i Borgå församling
1768. Längder över födda i Borgå församling 1754, 1756. HisKi.

85. Kvinnsperson Anna Johansdotter. Borgå stad. RR dödsdom. HO 3.11.1769: straffet lin-
drats till risstraff och tukthus i Stockholm.  Sänd den 19.3.1770 till tukthuset Stockholm.
Helsingfors kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1770. E III: cc: 72.

86. Ogift torpardotter piga Maria Simonsdotter, 20 år. Ogift sergeant Wilhelm Beijer.
Helsingfors stad. 29.9.1769, flicka. I kammaren där husbonden och hans son sov. I
fähuset i en stenkruka under hyvelspån, sedan i låst pigkista. Erkänt: fullgånget barn i
sätesbjudning; svimmat och fann barnet dött mellan sina ben. Rätten: dödsorsaksut-
redning: fullgånget men avlidit under svår förlossning. RR 13.12.1769: dödsdom; lägra-
ren: 20 daler silvermynt för delaktighet i döljandet. Husbonde borgare Henrik
Tammelin: 20 daler silvermynt för försummelse; husmor borgarhustrun Elisabeth
Forssia frikänd. Barnamörderskan insatt i svårare fängelse 29.11. –13.12.1769 för att
pressa fram bekännelse på mordet. HO 12.1.1769: barnamörderskan: 30 par ris, en sön-
dags uppenbar kyrkoplikt och livstids tukthus i Stockholm; lägraren: 10 daler silvermynt och 2
daler till kyrkan för lägersmålet och 20 daler silvermynt för delaktighet i döljandet; husbonden: 10
daler silvermynt för försummad uppsikt över födseln; husmor: frikänd. Helsingfors kämnärs-
rätts konceptdombok 1769, Ca: I: 28; folie nr saknas. Helsingfors rådstugurätts kon-
ceptdombok 1769, Ca: II: 14, f. 1465, 1507–1510, 1521–1524, 1537–1547. Åbo hovrätts
skrivelse till landshövdingen 1769. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 97, f.
286–292. Helsingfors kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1770. E III: cc:
72.

87. Ogift piga Anna Henriksdotter. Ogift dräng Thomas Pettersson. Ruovesi. Övre
Satakunta övre domsaga. 17.2.1770, flicka. Fähus. Under halmen på höskullen, om afto-
nen fört till låst pigkista. Erkänt: erkänt kvävning. Rätten: enligt vittnen fullgånget.
UT 26.6.1769: dödsdom; anstånd med lägraren tills yttersta bekännelsen inkommit.
HO 17.8.1770: leuteration till 30 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och livstids tukthus i
Stockholm. Utlåta sig om lägrarens lägersmål. Nådeansökan från straffarbetet. JR
21.11.1770: avslag p.g.a. att HO redan utnyttjat leuterationsförordningen. K. Maj:t
30.11.1770: avslag på nådeansökan. Justitierevisionens utslagshandlingar 30.11.1770, nr
105. Rådsprotokoll i justitieärenden 21.11.1770, 591v–592v.

88. Ogift piga Lisa Staffansdotter Niskanen. Gift bonde Johan Olofsson Mikkonen.
Rautalampi. Sääksmäki domsaga. 28.8.1769, foster. Skogen under höbärgningen.
Skogen vid höängen. Erkänt: missfall, 11 veckor. Efter att dödsdomen hade fällts på
tinget: att husbonden förbjudit henne att yppa något och misshandlat henne för att för-
söka framkalla missfall och tvingat henne dölja. Rätten: liket saknas; indiciebevis på
mjölk och blod. HT 18.6.1770: dödsdom; anstånd med lägrarens dom; husmor bonde-
hustru Maria Christersdotter 14 dagars fängelse på vatten och bröd för försummad
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uppsikt, att hadolt brottet och svurit i tingssalen. HO 10.3.1770: leuteration till 30 par
ris p.g.a. tvingandet till döljande; husmor: 14 dagars fängelse på vatten och bröd; straffa
lägraren för delaktighet men utslaget saknas. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen
1770. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 97, f. 356–360v. Tavastehus slottshäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1770. E III: cc: 72

89. Ogift piga Maria Adamsdotter. Gift torpare Grels Eriksson Råma och gift husbonde
sergeant Hans Henrik Brummer misstänkta som lägrare. Kassniemi frälsehemman.
Padasjoki. Hollola domsaga. Nekat alltihop då två döda barn hittades, ett missfall vid
Padasjoki kyrka 14.5.1770, ett fullgånget i skogen vid Råma torp 12.5.1770. Mjölkning
av alla ogifta kvinnor. Maria uppdagades. Avled två dagar efter mjölkningen. Rätten:
Maria mor till det fullgångna barnet. Husbonden misstänkt för delaktighet och ett tidi-
gare barnamord med Maria år 1764 som inte kunde bevisas. UT 21.7.1770: som missdå-
dare begravas avsides på kyrkogården. Husbonden ålagd att flytta Marias lik till en avsi-
des plats eftersom han mot prästerskapets förbud låtit begrava henne på kyrkogården.
Drängen Johan Johansson, hustrun Anna Sigfredsdotter och hennes 15 år gamla dotter
Margaretha Jacobsdotter frikända från den plikt Sergeanten Brummer pålagt dem för
vittnesmålen om ryktet att Maria Adamsdotter hade varit rådd med hans barn år 1764
och som han i en näverkont bortburit. Torparen Grels Eriksson Råma straffad för
lägesmålen med Maria år 1761 och 1762 till 10 daler silvermynt samt han och hans
moder Maria Grelsdotter till 10 daler silvermynt för att de inte genast uppdagat det
dödfunna barnet. HO 15.10.1770: domen över den avlidna barnamörderskan förfaller.
Fastställt försummelsestraffen att uppdaga brottet till 7 par spö för lägraren Grels Eriksson Råma
och 3 par ris, tre slag av paret för Maria Grelsdotter. Åbo hovrätts skrivelse till landshövding-
en 1770. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 97, f. 534–539v. 

90. Torparhustru Caisa Abrahamsdotter, 25 år. Gift torpare Gustaf Johansson (maken);
vigda i november 1769 i Hausjärvi kapellgäld. Nyinflyttade på Haukkala rusthålls torp.
Janakkala. Hollola domsaga. 6.1.1770, foster. Pörtet med hjälp av sin svärmor gamla
torparhustrun Ingeborg Mattsdotter. Lagt i en likkista och förvarat där till den
6.4.1770  då kistan stod i kyrkans förstuga i väntan på att gravläggas i någon uppgrävda
grav. Erkänt: fallit; fött tre veckor för tidigt ett dödfött barn. Rätten: vittnen intygat
fullgånget och oskadat. UT 26.7.1770: Samtliga frikända i brist på bevis. HT: frikända
från nidingsmord och dråp på besläktat barn i brist på bevis. Frikända från böter för
otidigt sängalag som redan sonats i annan församling. HO 31.10.1770 frikända från allt
ansvar. Vånå och Janakkala tingslags urtima konceptdombok 1733–1771: 134 a,
26.7.1770, f. nr saknas. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1770. Nylands och
Tavastehus länskansli. Ea 97, f. 564–564v, 566–566v. 

91. Ogift hemmaboende bondedotter Maria Pettersdotter Turi, 18 år. Trolovad. Äkten-
skapslöfte med lägraren. Ogift bondeson Erik Eriksson. Äktenskapslöfte. Rusko. Masku
domsaga. 22.7.1770, flicka. I broddåker. Vid en å. Erkänt: dödfödsel efter fall, ihärdigt
nekat mordet. Rätten: dödsorsaksutredning: fullgånget, mord. UT 6.8.1770: dödsdom;
anstånd med lägrarens ansvar att ha lägrat en trolovad kvinna. Barnamörderskans föräl-
drar nämndeman, bonden Petter Jacobsson Turi och hans hustru Maria Jacobsdotter
frikända från försummad uppsikt. HO 7.11.1770: leuteration till 30 par ris, en söndags
uppenbar kyrkoplikt och livstids tukthus i Stockholm p.g.a. nekandet, föräldrarna frikända från
försummad uppsikt. Lägrarens delaktighet utredas, handlingarna saknas. Nådeansökningar av
barnamörderskans, lägraren och fadern. JR 11.1.1771 avslag från förskoning därför att nåd
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redan beviljats från dödsstraffet som hon förtjänade. Fadern sänt ny nådeansökan. K. Maj:t
12.11.1772 avslag från förskoning. Justitierevisionens utslagshandlingar 11.1.1771, nr 14–15
och 12.11.1772, nr 66. Rådsprotokoll i justitieärenden 1771 förra delen, f. 29–30v och
1772 senare delen, f. 1703–1704. 

92. Ogift piga Maria Jacobsdotter, 21 år. Ogift husbonde fältväbel Johan Floor. Sääksmäki.
Sääksmäki domsaga. 15.7.1770, flicka. Bagarstuga; en dräng närvarande. Under dynan,
senare i en vrå i badstugan och flyttat till ny foderlada under spånar så att det skulle
hittas av andra och bli begravt. Erkänt: missfall p.g.a. rädsla för katter som föll från
taket. Rätten: dödsorsaksutredning: ofullgånget och utan liv. UT 18.8.1770: dödsdom,
anstånd med lägrarens straff för lägersmålet. HO 23.11.1770: ändrat UT: s dom (till §
2) 20 par ris tre slag av paret samt hemligt skriftermål i Sääksmäki kyrkas sakristia 2 daler silver-
mynt till kyrkan för lägersmålet; lägraren fälld för lägersmålet. Sääksmäki häraders urtima
konceptdombok 1769–1770: 127 b, f. 726–745v. Åbo hovrätts skrivelse till landshöv-
dingen 1770. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 97 s. 615–618. Tavastehus slotts-
häkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1770. E III: cc: 72.

93. Ogift piga Lisa Eriksdotter. Äktenskapslöfte. Ogift bondeson Erik Eriksson. Äkten-
skapslöfte. Lappo. Sydösterbottens domsaga. 1.10.1770, gosse. Erkänt: strypt med
strumpeband p.g.a. sin husmors ogina bemötande av deras plan att gifta sig. Rätten:
vittnen intygat mordet. UT: dödsdom; 10 daler silvermynt för lägersmålet men frikänd
från delaktighet i brist på bevis; husmodern bondehustru Maria Andersdotter: 10 par
ris, tre slag av paret för försummad uppsikt trots varningar att hålla efter pigan; hus-
bonden bonden Erik Mikkola: frikänd från allt ansvar. HO 17.12.1770: barnamörder-
skan: dödsdom; lägraren: böter för otidigt sängalag; husbonden: frikänd. Ändrat husmoderns
straff p.g.a. hennes sjuklighet till 12 dagars fängelse på vatten och bröd. Justitierevisionens
utslagshandlingar 15.3.1771, nr 35. Rådsprotokoll i justitieärenden 1771, förra delen, f.
354–354v. 

94. Ogift piga Catharina Eriksdotter, 21 år. Ogift dräng Johan Johansson. Hollola. Hollola
domsaga. 5.12.1771, gosse. Badstuga. På bagarstugans vind. Erkänt: missfall efter att ha
fallit; ihärdigt nekat mordet. Rätten: dödsorsaksutredning: mord med en yxa. HT:
dödsdom; anstånd med lägraren. HO 19.2.1772: dödsdom oaktat nekandet; lägraren straffas
för lägersmålet. HO 20.5.1772: barnmorskor undersöka om barnamörderskan var
havande i häktet. JR 16.10.1772: avslag på nådeansökan. K. Maj:t 9.11.1772: avslag på
nådeansökan. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1772. Nylands och Tavastehus
länskansli. Ea 102, f. 251–255 och K. Maj:ts utslag f, 420–451v. Tavastehus slottshäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1772. E III: cc: 81.

95. Ogift piga Beata Andersdotter. Ogift dräng Johan Vasiliison. Sääksmäki. Sääksmäki
domsaga. Upphittat dött foster 9.9.1772. Utpekad av vittnen. Ihärdigt nekat allting.
Rätten: liket saknas; lägraren nekat lägersmålet. HT: åtalet förfaller i brist på bevis
men barnamörderskan dömd för lönskaläge till 10 daler silvermynt, enskild skrift och
avlösning samt att betala två daler till kyrkan; lägraren frikänd i brist på bevis. HO
29.2.1772: ändrat lägrarens dom till edgång eftersom vittnesmålen utgjorde mer än
halvt bevis att han hade lägrat Beata. Anstånd med barnamörderskans straff tills lägra-
rens edgång begåtts. Handlingarna saknas men frikända. Paret vigdes till äktenskap
28.12.1772. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1772. Nylands och Tavastehus
länskansli. Ea 102, f. 266–268v. Längder över vigda i Sääksmäki församling 1772.
HisKi.    



96. Ogift piga Maria Mattsdotter. Flickebarn mördat. Hollola. Hollola domsaga. HO: döds-
dom. Halshuggen och i båle bränd 29.3.1772. Längder över begravda i Hollola försam-
ling 1772. HisKi.

97. Kvinnsperson Agneta Danielsdotter. Lägrare okänd. Kimito. Pikis och Halikko domsa-
ga. Fullgånget foster. Erkänt: mord. Rätten: mord. HT: dödsdom. HO: dödsdom. JR
och K. Maj:t 1.9.1772: avslagit nådeansökan p.g.a. fullt bevis på att hon avdagatagit.
Rådsprotokoll i justitieärenden 1.9.1772  f. 600–601.

98. Ogift piga Juliana Jacobsdotter. Ogifta furirerna Jobst Johan von Hausen och Erik
Wilkman och en dräng Matts Christersson. Asikkala. Hollola domsaga. 16.6.1772,
flicka. I sin säng. Lämnat i sängen, senare flyttat till bagarstugans vind. Erkänt: levande
och fullgånget barn som lagts ut för att dö av obunden navelsträng. Erkände efter att
dödsdomen avkunnats att hon kvävt till döds. Rätten: vittnesmål på mordet. HT: döds-
dom; anstånd med lägrarna och husbonden gifta fältväbeln Arnt Johan von Hausens
möjliga åtal för försummad uppsikt. HO 27.10.1772: dödsdom. Halshuggen och i båle
bränd 16.12.1772. HO 27.10.1772: husbonden von Hausen misstänkt för delaktighet vilket i
brist på bevis inte gick att straffa; enligt vittnesmål och barnamörderskans erkännande
hade han haft kunskap om graviditeten och inte försökt hindra den ensamma förloss-
ningen. Lägrarna straffas bara för lägersmålet. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen
1772. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 102, f. 420–423. Tavastehus slottshäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1772. E III: cc: 81. 

99. Soldathustru Johanna Christersdotter. Gift hantlangare Matts Gustafson Konnelin.
Orimattila. Hollola domsaga. HT 17.11.1772 dödsdom för tvefalt hor, barnamord, del-
aktighet i barnamord. HO: dödsdomar för tvefalt hor, barnamord och delaktighet däri.
Inte hemställt K. Maj:t. Handlingarna saknas. Tavastehus slottshäkte. Justitiekanslers -
ämbetets fånglängder 1772. E III: cc: 81.

100. Ogift bondedotter Helena Tolatar. Gift kaplan Matthias Landanus. Karttula och
Kuopio. Stor-Savolax domsaga. Fullgånget barn. Erkänt: dödligt övergivande. Inför
dödsstraffet erkänt lägrarens tvingade. Rätten: dödligt övergivande av fullgånget barn.
UT 18.7.1774: dödsdom; anstånd med lägraren. HO 16.10.1774: lägraren benhårt
nekat. Hemställts men handlingarna har inte hittats. HO 17.11.1773: barnamörderskan:
dödsdom. Halshuggen och i båle bränd 15.1.1774. HO 19.2.1774: lägraren ställas till
svars för lägersmålet och delaktighet däri samt övriga brott. HO 17.12.1778: lägraren:
frikänd från delaktighet men dömd för flera andra brott. Borgå domkapitels arkiv, Åbo hov-
rätts skrivelse till landshövdingen 1774. Eb: 83. Borgå domkapitels brev till Åbo HO
5.2.1774. Domkapitlets brevkoncept och missivbok 1772–1776, Da: 13, f. nr saknas.
Hovrätternas brev till Borgå domkapitel 1769–1783. Ea: 4, f. 114 och f. 57–58.

101. Ogift bondedotter Helena Abrahamsdotter, 22 år. Kuopio. Lill-Savolax domsaga. HO:
dödsdom. Halshuggen och i båle bränd 15.1.1774. Längd över begravda i Kuopio för-
samling 1774. HisKi.

102. Ogift piga Maria Pettersdotter, 2 oäkta barn. Ogift betjänt Carl Christian Bauman.
Kalkis gård. Haukipudas. Hollola domsaga. 7.5.1774, flicka. I kammare. I en näverriva,
tre dagar senare burit till en tjärn. Frikänt lägraren från delaktighet. Erkänt: dödfött
efter att ha fallit igenom isen. Rätten: liket saknas delvis; indicier på styckningsmord.
UT: dödsdom; lägraren: frikänd från delaktighet. HO 14.7.1774: leuteration till 30 par
ris, en söndags offentlig kyrkplikt och livstids tukthus i Stockholm p.g.a. nekandet; avskräck-
ningsstraff då vittnena förespråkade en olycka; lägraren frikänd från delaktighet, straffad
för lägersmålet. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1774. Nylands och Tavastehus
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länskansli. Ea 105, f. 439–443v. Eventuellt samma barnamörderska som nr 127.
103. Ogift bondedotter Lisa Jacobsdotter Rehu, 19 år. Hollola domsaga. HO: dödsdom.

Halshuggen och i båle bränd 9.11.1774. Längd över begravda i Haukipudas 1774.
HisKi.

104. Ogift fänriksdotter Ebba Chatarina Brummer. Åbo stad. Erkänt: missfall. Rätten:
mord. RR dödsdom. HO 7.12.1774: p.g.a. ståndstillhörighet dömd till en månads fängelse på
vatten och bröd och 3 års tukthusarbete i Stockholm. Nådeansökan av fadern fänriken
Magnus Mauritz Brummer från straffarbetet. JR 24.3.1775: benådad från tukthusstraffet
p.g.a. ståndstillhörighet. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen till kungliga slotts-
kansliet 18.6.1775. Överståthållarämbetets äldre kansli; strödda inkomna handlingar
1766–1799 E: 1: D, f. nr. saknas.

105. Kvinnsperson Maria Jacobsdotter. Foster å lönn.  Karislojo. Raseborgs domsaga. UT:
dömd för att ha dolt ett missfall. HO 9.2.1775: Avskräckningsdom: 30 par ris, en söndags
offentlig kyrkplikt och livstids tukthus i Stockholm. Åbo hovrätts skrivelse till landshövding-
en till kungliga slottskansliet 9.2.1775. I överståthållarämbetets äldre kansli; strödda
inkomna handlingar 1766–1799 E: 1: D, f. nr. saknas.

106. Kvinnsperson Elin Hakulinen. Kides. Karelens domsaga. HO 22.11.1775: 30 par ris, en
söndags offentlig kyrkplikt och 2 års tukthusarbete i Stockholm. Sänd den 29.1.1776 till tukt-
huset i Stockholm. Lovisa landskanslis brev till kungliga slottskansliet 29.1.1776. Över-
ståthållarämbetets äldre kansli; strödda inkomna handlingar 1766–1799 E: 1: D, f. nr.
saknas.

107. Inhysings hustru Margareta Johansdotter. St Maria. Masku domsaga. HO 17.3.1774:
insättning på bekännelse i tre år på tukthuset i Stockholm. Befanns av stadsläkaren, assessor
vid Medicine Collegiet Isak Svensson vara vansinnig 18.1.1775. Åbo hovrätts skrivelse
till landshövdingen till kungliga slottskansliet 12.11.1774, 22.12.1774 och 18.1.1775.
Överståthållarämbetets äldre kansli; strödda inkomna handlingar 1766–1799. E: 1: D,
f. nr. saknas.

108. Ogift piga Beata Eriksdotter. Äktenskapslöfte. Ogift dräng senare kopardiesjöman
Jacob Mattsson Enberg. Nekat äktenskapslöftet. Helsingfors stad. 13.6.1775, flicka.
Bagarstuga. På gårdshusets vind i pigkista. Erkänt: dödfödsel, senare för fångvaktaren
att hon strypt ett levande barn med sitt strumpeband.  Rätten: dödsorsaksutredning:
strypning av fullgånget barn. KR 13.7. och 19.7.1775: dödsdom; lägraren efterslås. RR
29.7.1775: dödsdom; lägraren frikänd från delaktighet pga. att han inte hade varit närvarande.
Dömd för lönskaläge till 10 daler silvermynt och 4 daler silvermynt. Husbondfolket traktör
Matts Fischer och traktörshustru Brita Magdalena Fischer och piga Maria Persdotter
20 daler silvermynt var för sig för försummad uppsikt. HO 15.8.1775: dödsdom; lägra-
ren frikänd från delaktighet pga. att han inte hade varit närvarande. Dömd för lönska-
läge till 10 daler silvermynt och 4 daler silvermynt. Husbondfolket traktör Matts
Fischer och traktörshustru Brita Magdalena Fischer och piga Maria Persdotter 20 daler
silvermynt var för sig för försummad uppsikt. JR 1.11.1775: avslag på nådeansökan. K.
Maj:t 16.11.1775: avslag på nådeansökan. Helsingfors stads kämnärsrätts konceptpro-
tokoll 13.7., 19.7.1775. Ca: I: 34, f. nr saknas.  Helsingfors stads rådstugurätts protokoll
29.7.1775. Ca: 81, f. 889–910. Justitierevisionens utslagshandlingar 16.11.1775, nr 28.
Rådsprotokoll i justitieärenden 1775 senare delen, f. 961–963.  

109. Änka Brita Caisa Bomard. Mördat av modern vid födseln. Saltviks. Ålands domsaga.
HO: dödsdom. Halshuggen och i båle bränd 11.2.1776. Längder över begravda i Saltviks
församling 1776. HisKi.
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110. Kvinnsperson Susanna Knutsdotter. Karleby. Mellersta Österbottens domsaga. HO:
dödsdom. Halshuggen och i båle bränd 21.1.1777. Längd över begravda i Karleby för-
samling 1777. HisKi.  

111. Kvinnsperson Helena Eriksdotter. Halikko. Pikis och Halikko domsaga. HO: dödsdom.
Halshuggen och i båle bränd 11.11.1778. Skillingtryck; RV Arkkiveisut, B- Sarja 1:
1–61: 5752. 

112. Ogift hemmaboende bondedotter Lisa Henriksdotter, 16 år. Äktenskapslöfte. Ogift
dräng Johan Eriksson. Äktenskapslöfte. Janakkala. Sääksmäki domsaga. 21.2.1779,
flicka. Bastun, på vägen. I en tunna i en halmlada. Erkänt: att hon haft sin mor till
hjälp, att barnet föddes fullgånget och levande och bars in i badstugan tills modern
bondeänkan Maria Eriskdotter, 51 år, gömde undan barnet. Modern erkänt. Rätten:
mord genom kvävning och blodförlust ur obunden navelsträng. HT: dödsdomar för
barnamörderskan och moderns delaktighet; lägraren dömd för lägersmålet. HO
3.7.1779: barnamörderskan frikänd; dömd att fullborda äktenskapet och betala två
daler till kyrkan för otidigt sängalag; modern dödsdom för nidingsmord på värnlös
och förälders dråp av barn. Underställts. JR 2.8.1779: dödsdom för modern, barnamörder-
skan saklös. K. Maj:t 13.8.1779 fastställt domen. Justitierevisionens utslagshandlingar nr 51,
13.8.1779. Rådsprotokoll i justitieärenden 1779 senare delen, f. 76–91, 227.
Justitierevisionens registratur 1779 senare delen, f. 1414v–1416v. 

113. Ogift hemmaboende soldatdotter Lisa Isaksdotter, 43 år. Ogift reservsoldat Lars Stolt.
Tenala. Raseborgs domsaga. 15.5.1779, gosse. Gården. Pigkista, senare grävt ned i
Tenala kyrkas jordgolv. Erkänt: mordet och försökt till fosterfördrivning. Rätten:
enligt vittnen mord. HT 21.4.1779: undersökt ryktet. Uppskjutet. Förhörd av adjunk-
ten 17.6.1779; mjölkad 20.6.1779.  UT 2.7.1779: dödsdom; barnamörderskans mor sol-
datänkan Maria Mattsdotter: 14 dagars fängelse på vatten och bröd för försummad
uppsikt; lägraren: frikänd från delaktighet men dömd för lönskaläge till 10 daler sil-
vermynt och 4 daler till kyrkan. HO 14.8.1779: dödsdom; anstånd med moderns delak-
tighet tills barnamörderskans yttersta bekännelse inkommit. Underställts. JR 6.9.1779:
dödsdom; anstånd med moderns straff.  K. Maj:t 30.9.1779: barnamörderskan: dödsdom;
anstånd med moderns delaktighet. HO: 16.10.1779:modern: 14 dagars fängelse på vatten
och bröd för försummad uppsikt. Saken inte hemställd K. Maj:t. Justitierevisionens utslags-
handlingar 30.9.1779, nr 48. Rådsprotokoll i justitieärenden 1779 senare delen, f.
414–417. Nylands och Tavastehus länskansli, Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen
1779. Ea 116, f. 289–190. Helsingfors kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder
1780. E III: cc: 122.

114. Kvinnsperson Lisa Jöransdotter. Lägrare okänd. Ruovesi. Övre Satakunta övre domsa-
ga. HT: dödsdom. HO 29.8.1779: dödsdom. Halshuggen och i båle bränd 29.8.1779.
Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1780. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea
116, f. 107, 108–110v, 146–146v.

115. Kvinnsperson Lisa Thomasdotter. Lägrare okänd. Åbo hovrätts jurisdiktion. HT:
dödsdom. HO 14.9.1779: dödsdom. Underställt K. Maj:t 30.9.1779: dödsdom.
Justitierevisionens registratur 1779, 30.9.1779; f. 1522–1522v.

116. Ogift bondedotter Anna Henriksdotter, 18 år. Lägrare okänd. Nousis. Masku domsaga.
Ihärdigt nekat allting. Rätten: liket saknas; barnmorskan A. M. Lizelius attest samt
hennes och barnmorskan Renau vittnesmål i hovrätten bevis på barnsbörd av ett full-
gånget foster; Enligt vittnen tjocknat och smalnat. HT: ris och fängelse. HO 1.11.1779:
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emot sitt nekande fälld till 20 par ris och en söndags offentlig kyrkplikt. Utstod risstraffet men
kunde inte befordras till kyrkplikten p.g.a. nekandet. HO 16.12.1779: prästerna i
Nousis placera henne på pliktpallen och genom tjänliga föreställningar få henne att
bekänna sitt brott. Nekade benhårt. HO 28.1.1780: enligt Kungligt brev 16.11.1699
undergå 8 dagars fängelse på vatten och bröd, då prästerna skulle göra föreställningar till
henne. Nekade fortfarande. HO 26.6.1780: förhörd av konsistoriet i Åbo stad. Påstod
sig vara helt oskyldigt angiven och straffad. HO 16.8.1780: Hemställt K. Maj:t efter
kyrkoordningen 2 § 10 kap. JR 18.9.1780: bett Collegium Medicum om utlåtande.
Collegium Medicums betänkande16.10.1780: ”omförmälte tecknen, klarligen bevisa, at
förlossningen nyligen för sig gott.” JR 28.11.1780: hörde barnmorskeläraren medicine
professor Johan Kraak. K. Maj:t 15.12.1780: rättsmord; befrias från kyrkoplikten och njuta
församlingens gemenskap. Gifte sig 25.10.1785 med bondeson Anders Jacobsson och fick
sju barn. Hon dog 50 år gammal i lungsot som värdinna på Holo bondehemman i
Nousis socken i Nutturla by 9.11.1811. Rådsprotokoll i justitieärenden 1780 senare
delen, f. 845–848, 1458–1462. Justitierevisionens registratur 1780 senare delen, f.
1159v–1160. Längder över vigda i Nousis församling 1785, längder över födda
1786–1800, längder över begravda 1811. HisKi.

117. Ogift dragondotter vallpiga Brita Andersdotter, 2 oäkta barn. Ena med en dragon,
andra med en kanslist vid hovrätten. Ogift rustmästare Carl Amondt stadd på fjärmare
ort. Hauho. Hollola domsaga. Flicka. Skogen. Under en sten. Erkänt: ofullgånget och
dödfött. Rätten: outredbar dödsorsaksutredning. HT 4.12.1779: 30 par ris, en söndags
offentlig kyrkplikt och 2 års tukthus i Stockholm; lägraren tingsföras för lägersmålet när han
återvänder. HO 14.1.1780: 30 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och 2 års tukthus i
Stockholm. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1780. Nylands och Tavastehus
länskansli. Ea 116 f. 96–97v. Längder över födda i Hauho församling 1767, 1769.
HisKi.

118. Soldatänka Anna Sophia Thomasdotter. Lägrare okänd. Orivesi. Övre Satakunta dom-
saga. Ihärdigt nekat.  Rätten: liket saknas; brist på bevis. UT 19.11.1779: frikänd.
Angivarna: nybyggare Jöran Jöransson Aitua och torparänka Anna Andersdotter
Mämmilä 20 daler silvermynt för fel angivelse. HO 9.2.1780: frikänd. Angivarna:
nybyggare Jöran Jöransson Aitua och torparänka Anna Andersdotter Mämmilä 20 daler
silvermynt för fel angivelse.  Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1780. Nylands och
Tavastehus länskansli. Ea 116, f. 107–111.

119. Ogift hemmaboende bondedotter Anna Hansdotter, 22 år. Äktenskapslöfte. Pernå.
Borgå och Kymmenegårds domsaga. Ogift dräng Erik Johansson. Lovisa stad. Nekat
lägersmålet. 24.1.1780, foster. Kammare. Under en rya, senare i en kista gjord av bro-
dern. Erkänt: fött med moderns hjälp fullgånget men svagt barn som genast dog.
Rätten: dödsorsaksutredning: kvävning. HT 14.2.1780: ändrat lagrum till § 2; 8 par ris
tre slag av paret. Modern bondehustru Anna Eriksdotter, 53 år, dödsdom för barna-
mord trots nekande; anstånd med lägrarens lägersmål. HO 14.3.1780: barnamörder-
skan: frikänd, böter för lägersmålet som hon redan utstått genom sin långa fängelse-
vistelse; modern: dödsdom för barnamord och förgöring till liv eller hälsa.
Underställts. JR 8.5.1780: barnamörderskans frikänd; oenig om moderns delaktighet,
straff och lagrum. K. Maj:t 22.5.1780: barnamörderskan: 12 dagars fängelse på vatten och
bröd för döljandet; modern: 14 dagars fängelse på vatten och bröd för att man inte emot hennes
nekande fälla henne för att hon av grov förseelse vållat barnets död. Rådsprotokoll i justitieä-
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renden 1780 förra delen, f. 61–71, f. 135. Justitierevisionens registratur 1780 förra
delen, f. 606–607. Justitierevisionens utslagshandlingar 2.6.1780, nr 6. Lovisa krono-
häkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1780. E III: cc: 122.

120. Ogift blind piga Anna Andersdotter Norin, 27 år. Ogift soldat Lars Fågel som gifte sig
år 1783. Uleå. Norra Österbottens domsaga. 30.3.1780, gosse. Fähuset. Kista i pörtets
förstuga. Erkänt: gömt undan levandefött barn med obunden navelsträng. Rätten:
dödsorsaksutredning: kvävning, obunden navelsträng och köld. UT 11.4.1780: döds-
dom; lägraren frikänd. Husbondfolket nämndeman Johan Toikka och hans styvson
Lars hustru Brita frikända försummad uppsikt. HO 2.5.1780: dödsdom; lägraren frikänd.
Husbondfolket nämndeman Johan Toikka och hans styvson Lars hustru Brita frikända
försummad uppsikt. Underställts. JR 12.6.1780: fastställt domen. K. Maj:t 3.7.1780 fast-
ställt domen. Justitierevisionens utslagshandlingar 3.7.1780, nr 17. Justitierevisionens
registratur 1780 senare delen, f. 830v–831. 

121. Ogift hemmaboende bondedotter Valborg Henriksdotter. Okänd lägrare. Lantila. Pikis
och Halikko domsaga. 24.5.1779 upphittades ett förruttnat fullgånget barn. Ihärdigt
nekat.  Rätten: inte kunnat besiktas. Havandeskapsutredning av barnmorskan Renau i
Åbo stad och jordgumman Norvik i Lantila: fött stort barn. Enligt vittnesmål många
tecken på graviditet. UT 26.1.1780: uppskjutet. HT 3.2.1780: ihärdigt nekat; utställt på
framtiden i brist på bevis. HO 22.5.1780: 24 par ris och en söndags offentlig kyrkplikt.
Nådeansökan om ovänners förtal.  JR 24 11.1780: utställt till framtiden och sättas på fri fot.
K. Maj:t 24.11.1780: fastställt domen. Justitierevisionens utslagshandlingar 24.11.1780,
nr 72. Justitierevisionens registratur 1780 senare delen, f. 1090–1091. Rådsprotokoll i
justitieärenden 1780 senare delen, f. 1102.  Åbo slottshäkte. Justitiekanslersämbetets
fånglängder 1780. E III: cc: 122.

122. Ogift vallherdedotter piga Anna Johansdotter. Ogift landbondeson Mickel Jöransson.
Hattula. Sääksmäki domsaga. 10.4.1780, flicka. I snön på sina föräldrars torp. Genast
upptagits med liv men dött av vanvård. Erkänt: nekat mordet. Rätten: fullgånget med
liv framfött men som av vanvård avlidit p.g.a. obunden navelsträng, köld och några
blåmärken inom 6 h efter födseln. UT 12.6.1780: dödsdom; föräldrarna: vallherde
Johan Emanuelsson och hans hustru Brita Mariadotter (oä.) böter eller fängelse på
vatten och bröd för försummelse att vårda dottern och barnet. HO 27.6.1780: 24 par ris
tre slag av paret och en söndags uppenbar kyrkoplikt; föräldrarna frikända. Annas syster Lisa
Johansdotter födde ett oä. barn 16.4.1780. Sääksmäki häraders urtima konceptdombok
1771–1795: 128, f. 464–469v, 479–476. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1780.
Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 116, f 235–238. Tavastehus slottshäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1780 i Nylands och Tavastehus län. E III: cc: 122.
Längder över födda i Hattula församling 30.4.1780. HisKi. 

123. Kvinnsperson Susanna Andersdotter, 31 år. Oäkta flickebarn mördat. Eräjärvi.
Sääksmäki domsaga. Dödsdom. Halshuggen och i båle bränd 23.8.1780. Längder över
begravda i Eräjärvi församling 1780. HisKi.

124. Kvinnsperson Lena Mickelsdotter. Eura. Vemo och Nedre Satakunta domsaga. HT
20.10.1780: 30 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och 3 års tukthus i Stockholm.
HO 23.10.1780: 30 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och 3 års tukthus i Stockholm. Sänd
den 9.11.1780 till tukthuset Stockholm. Åbo slottshäkte. Justitiekanslersämbetets fång-
längder 1780. E III: cc: 122.

125. Kvinnsperson Ester Carlsdotter. Pälkäne. Sääksmäki domsaga. HT 27.11.1780 döds-
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dom. HO 17.1.1781: ris, offentlig kyrkplikt och tukthus. Tavastehus slottshäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1780. E III: cc: 122, 1781 III: cc: 123.

126. Ogift piga Lisa Arfvidsdotter. Gift husbonde bonde Jacob Abrahamsson. Karislojo.
Raseborgs domsaga. Förruttnat foster upphittats. Erkänt: kvävning. Rätten: dödsor-
saksutredning: mord genom kvävning. UT: dödsdom; lägraren misstänkt för döljande,
hans hustru Anna Carlsdotter för försummad uppsikt; anstånd med delaktigheten tills
barnamörderskans yttersta bekännelse inkommit. HO 6.12.1780: dödsdom; husbondfol-
ket frikända från delaktighet. Barnamörderskans straff underställts. JR 4.11.1780: oenig;
majoriteten förespråkade 25 par ris, tre slag av paret, hemlig skrift och avlösning samt
livstids spinnhus i Stockholm. K. Maj:t 12.11.1780: dödsdom. Åbo hovrätts skrivelse till
landshövdingen 1780. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 116, f. 358–358v.
Rådsprotokoll i justitieärenden 1780 senare delen, f. 1115–11124. Justitierevisionens
registratur 1780 senare delen, 12.11.1780, f. nr saknas. Utslagshandlingarna saknas.

127. Tukthusfånge barnamörderska Maria Persdotter, rymt från tukthuset i Stockholm.
Kaskis. Borgå och Kymmenegårds domsaga. HO: 30 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt
och livstids tukthus i Stockholm. Ertappades och häktades i Tavastehus 5.10.1780. Den
9.12.1780 återsänd till tukthuset i Stockholm. Tavastehus slottshäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1780. E III: cc. 122. Eventuellt samma person
som nr 102.

128. Ogift sergeantsdotter tjänstepiga vid biljarden på Sveaborg Sara Caisa Lindström, 23
år. Äktenskapslöfte. Ogift betjänt Carl Gustaf Wendelius. Äktenskapslöfte. Helsingfors
stad. 1.1.1780, gosse och flicka. Erkänt: flickan dödfödd, mord på gossebarnet. Rätten:
dödsorsaksutredning: flickan dött av blodförlust och allmän svaghet, gossen avdagata-
gits. KR 10.11.1780: dödsdom; anstånd med lägrarens lägersmål. RR 27.11.1780: döds-
dom; anstånd med lägrarens lägersmål; smedshustru Ingrid Liljegren: 40 daler silver-
mynt för bristande uppsyn och vanvård av pigan som husmor ogift jungfru Maria
Ekström bett henne övervaka. HO 9.2.1781: dödsdom; smedshustru Liljegrén: 40
daler silvermynt för bristande uppsyn och vanvård; anstånd med övriga delaktiga: han-
delsman Ekström, handelsmanshustru Maria Ekström, soldathustru Kilberg och
lägrare tills barnamörderskans yttersta bekännelse. Underställts. JR l 8.1.1781: dödsdom;
smedshustru Liljegrén: 40 daler silvermynt för bristande uppsyn och vanvård.
Nådeansökningar av barnamörderskans mor sergeantsänka Rebecka Hallström och
Carl Gustaf Wendelius. JR 16.2.1781: avslag på nådeansökningar. K. Maj:t 16.2.1781:
avslag på nådeansökningar. Barnamörderskan halshuggen och i båle bränd 21.3.1781.
Helsingfors Kämnärsrätts konceptdombok 1780, Ca: I: 39, f. 468–539; Helsingfors
stadsarkiv. Renoverat protokoll över rådstugurätten i Helsingfors 15.11.1780, Ca: 86, f.
1201–1260. Nylands och Tavastehus länskansli, Åbo hovrätts skrivelse till landshöv-
dingen 1780. Ea 119 f. 155–162v, f. 215–215v.  Justitierevisionens utslagshandlingar
16.2.1781, nr 36. Rådsprotokoll i justitieärenden 1781 förra delen, f. 16–18, f. 330–331.
Helsingfors kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1780. E III: cc: 122. 

129. Ogift torpardotter piga Maria Henriksdotter. Ogift bondeson Johan Mattsson. Borgå
socken. Borgå och Kymmenegårds domsaga. HT 17.1.1781: 10 par ris, 3 slag av paret
och för lägersmålet; lägraren dömd för lägersmålet. HO 10.2.1781: ändrat lagrummet
till § 2; 12 dagars fängelse på vatten och bröd; lägraren dömd för lägersmålet till 10 daler silver-
mynt och 4 daler till kyrkan. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1781. Nylands och
Tavastehus länskansli. Ea 119, f. 168, 175–177.
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130. Ogift tjänstepiga Sophia Thomasdotter. Gift husbonde fänrik Nils Ståhlhane. Tusby.
Borgå och Kymmenegårds domsaga. 29.10.1780, missfall. Erkänt: missfall. Rätten:
dödsorsaksutredning: 5 månader gammalt foster. HT 14.3.1781: 20 daler silvermynt eller
8 dagars fängelse på vatten och bröd samt 12 dagars fängelse på vatten och bröd för 4e resans
lägersmål; lägraren frikänd från lägersmålet p.g.a. sitt nekande men lovat betala länsmannens
resa på 24 shilling. HO 3.4.1781: fastställt domarna. Åbo hovrätts skrivelse till landshöv-
dingen 1781. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 119, f. 221–221v

131. Dödsorsaksutredning. Gossebarn mördat 23.7.1781, moder okänd. Hollola. Hollola
domsaga. Längder över begravda i Hollola församling 1772. HisKi. 

132. Ogift hemmaboende rusthållardotter Chatarina Boström. Äktenskapslöfte. Förlovade
sig under rättsgången med lägraren. Ogift borgarson Fredrik Walléen. Äktenskapslöf-
te. Kyrkslätt. Raseborgs domsaga. 7.2.1782, gosse. Loft. Kista. Erkänt: nödfödsel och
dödfött. Rätten: dödsorsaksutredning: mord. HT: dödsdom; systern rusthållarhustru
Anna Boström: 20 daler silvermynt för försummad uppsikt; anstånd med lägrarens
lägersmål; frikänt från försummelse att övervaka: svågern rusthållare Anders Nyholm,
överstyrman Mats Lagerström, piga Anna Kajsa Johansdotter, piga Anna
Andersdotter, artillerihantlangare Johan Frisk, backstuguhjon Maria Simonsdotter,
skepparhustru Lisa Mattsdotter. Besvärsskrift. HO 23.8.1782: ändrat lagrum till § 2: 24
par ris, en söndags offentlig kyrkplikt; systern Anna frikänd från delaktighet; fastställt de övrigas
frikännande. Nådeansökning av barnamörderska och lägrare. JR 18.11.1782: 12 dagar på
vatten och bröd.  K. Maj:t 9.12.1782: 12 dagar på vatten och bröd. Justitierevisionens
utslagshandlingar 9.12.1782, nr 9. Rådsprotokoll i justitieärenden 18.11.1782; 1782,
senare delen, f. 768–769.

133. Ogift piga Lena Eriksdotter Blomster. Ogift furir Adolph Fredric Torvigge. Lappträsk.
Borgå och Kymmenegårds domsaga. 2.5.1782, foster. Badstuga. Undangömt under
laven av bondehustru Brita Mattsdotter. Erkänt: kvävning. Rätten: kvävning. HT
31.7.1782: dödsdom; anstånd med lägraren; bondehustrun Brita: 10 par ris tre slag av
paret för delaktighet i döljandet. HO 31.8.1782: dödsdom; anstånd med de övriga tills
barnamörderskans yttersta bekännelse inkommit. JR 16.9 och 4.11.1782: dödsdom;
lägraren straffas för lägersmålet och bondehustrun för delaktigheten. K. Maj:t
5.11.1782: barnamörderskan dödsdom; lägraren straffas för lägersmålet och bondehustrun för
delaktighet i döljandet. Justitierevisionens utslagshandlingar 5.11.1782, nr 70 a.
Rådsprotokoll i justitieärenden 1782 senare delen, f. 319–320, 382, 571, 598–599.

134. Ogift inhysespiga Hedvig Johansdotter. Ogift soldaten Gustaf Asp. Rengo. Sääksmäki
domsaga. 6.7.1782, flicka. Badstuga. Bastugas innertak, två dagar senare begravt.
Erkänt: försökt hämta hjälp men inte hunnit; levandefött som dog en naturlig död.
Rätten: dödsorsaksutredning: sätesbjudning med svagt liv framfött.  UT 6.8.1782:
dödsdom; lägrarens sak förfaller då han avlidit. HO 18.9.1782: ändrat lagrum § 2; 24 par
ris och en söndags offentlig kyrkplikt. Nådeansökan från risstraffet. JR 26.11.1782: avslag på
nådeansökan. K. Maj:t 10.12.1782: avslag på nådeansökan. Justitierevisionens utslags-
handlingar nr 130, 10.12.1782. Rådsprotokoll i justitieärenden 1782 senare delen, f.
900–901.

135. Ogift tjänstepiga Stina Simonsdotter. Trolovad. Ogift rusthållarstyvson Johan
Johansson Malm. Kimito. Pikis och Halikko domsaga. Fästman reserven Matts
Löfgren. 23.12.1782, foster. Lider. Under bås i stallidret, följande dag i foderlada.
Erkänt: kvävning. Rätten: dödsorsaksutredning: mord genom kvävning. HT
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23.8.1783: dödsdom; anstånd med lägraren som nekat lägersmålet; husbondfolket rust-
hållare Jacob Stenberg och husmor Maria Mattsdotter 14 dagars fängelse på vatten och
bröd för erkänd försummad uppsikt. HO 7.5.1783: fastställt dödsdomen; anstånd med den
nekande lägraren och husbondfolkets erkända försummelser. Underställts. JR 2.6.1783:
oenig. JR 16.6.1783: de flesta för dödsdom. K. Maj:t 18.7.1783: barnamörderskan:
dödsdom. Justitierevisionens utslagshandlingar 18.7.1783, nr 10. Rådsprotokoll i justiti-
eärenden 1783 förra delen, f. 1242–1246, 1281–1283. 

136. Ogift piga Anna Eriksdotter. Jämsä. Sääksmäki domsaga. HO 25.1.1784: 8 dagars fäng-
else på vatten och bröd. Avsuttit 7.2.1784. Tavastehus slottshäkte. Justitiekanslersämbetets
fånglängder 1784. E III cc: 153. 

137. Kvinnsperson hustru Maria Olofsdotter. Asikkala. Sääksmäki domsaga. Vigdes med
änklingen bondeson Johan Mattsson 30.3.1784. Fängslad 21.7.1783 för barnamords-
brott. HO: straffas med ris. Försänd till hemorten för att föda sitt andra barn sedan
föräldrarna betalat borgen. Förlöst 11.2.1784 men inte kunnat straffas p.g.a. sjukdom.
Dog förmodligen. Omnämndes inte därefter i förteckningen med vilket justitierevisio-
nen övervakade domarnas verkställighet. Tavastehus slottshäkte. Justitiekanslers -
ämbetets fånglängder 1784. E III cc: 153.

138. Kvinnsperson Brita Simonsdotter. Sysmä. Hollola domsaga i Tavastehus län. HO
21.2.1784: 7 dagars fängelse på vatten och bröd. Tavastehus slottshäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1784. E III: cc: 153.

139. Bondehustru Maria Simonsdotter. Ogift dräng Matts Eriksson. Vigd under graviditets-
tiden med bonde Matts Eriksson 8.6.1783. Itis. Hollola och Kymmenegårds domsaga.
3.11.1783 flicka. Fähuset, efterbörden kom inne i pörtet när maken sov. Fähuset under
en huggstock, några dagar senare lagt i en fårkätte och två veckor i en nyss uppkastad
grav på kyrkogården. Erkänt: mord. Rätten: enligt prästen och vittnen mord. UT
27.2.1784: dödsdom; anstånd med lägersmålet och försummelsedelaktiga: minderårig
svåger Thomas Andersson, systern piga Hedvig Simonsdotter, make Matts Andersson.
HO 16.3.1784: fastställt domarna. JR 20.4.1784 fastställt dödsdom på lag och av goda
skäl grundad. K. Maj:t 10.8.1784: fastställt dödsdom. Halshuggen och i båle bränd
18.10.1784. Justitierevisionens utslagshandlingar 10.8.1784, nr 30. Rådsprotokoll i justi-
tieärenden 1784 förra delen, f. 742–745. Justitierevisionens registratur 1784 senare
delen, f. 752v–753. Längder över vigda i Itis församling 1783. Längder över begravda i
Itis församling 1784. HisKi. Lovisa kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder
1784. E III cc: 153.

140. Ogift hemmaboende bondedotter Anna Christina Eriksdotter.  Sibbo. Borgå och
Kymmenegårds domsaga. HO: dödsdom. Avförd till gärningsorten att undergå döds-
straff. Helsingfors kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1784. E III cc:
153.

141. Ogift hemmaboende bondedotter Valborg Johansdotter, 37 år, ett oäkta barn. Äkten-
skapslöfte. Ogift skräddare Anders Andersson. Nekat äktenskapslöftet. Virmo. Masku
domsaga. 3.2.1784, gosse. I en skild av henne bebodd stuga. I sin säng, flyttat följande
dag till ett loft och när utredningen startade lagt under sitt andra sovande barn tills
hon brände upp liket i bakugnen. Erkänt: mord genom kvävning. Rätten: liket saknas,
dödsorsaksutredning: förkolnade benrester av ett fullgånget barn. UT: dödsdom;
anstånd med nekande lägraren. HO 13.5.1784: oenig om dödsstraffet; anstånd med
nekande lägraren. JR 14.6.1784: oenig; majoriteten för strafflindring. K. Maj:t



13.8.1784: 30 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och 6 års tukthusarbete i Stockholm.
Justitierevisionens utslagshandlingar 13.8.1784, nr 76. Rådsprotokoll i justitieärenden
1784 senare delen, f. 335–336, 1090–1095, 1123–1124. Justitierevisionens registratur
1784 senare delen, f. 785–785v.

142. Ogift inhysing Stina Johansdotter, 24 år, ett oäkta barn. Äktenskapslöfte. Ogift rust-
hållarsonen Samuel Eriksson. Nekat äktenskapslöftet. Sagu. Pikis och Halikko domsa-
ga. 8.4.1784, flicka. Ute på gården bakom en loge. Under lite hö i logen. Erkänt: kväv-
ning. Rätten: dödsorsaksutredning: lungprov mord genom kvävning. UT 10.5.1784:
dödsdom; lägraren: 10 daler silvermynt för lägersmålet och 4 daler kyrkbot; husbond-
folket torpare Jacob Johansson och hans hustru Lena inte kunnat straffas för försum-
mad uppsikt p.g.a. nekandel. HO 10.6.1784: fastställt dödsdomen; anstånd med lägra-
ren och husbondfolket. JR 29.6.1784: oenig; befarar suicidalmord; föreslog 30 par ris,
en söndags offentlig kyrkplikt och 6 års tukthusarbete i Stockholm. K. Maj:t
10.8.1784: 30 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och 6 års tukthusarbete i Stockholm. Sänd
den 15.10.1784 till tukthuset i Stockholm. Delaktighetshandlingarna saknas; förmodligen
frikända. Justitierevisionens utslagshandlingar nr 14, 10.8.1784. Rådsprotokoll i justiti-
eärenden 1784 förra delen, f. 1222. Justitierevisionens registratur 1784 senare delen, f.
734–734v. Längder över födda i Sagu församling 1.11.1779. HisKi. Åbo slottshäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1784. E III cc: 153.

143. Kvinnsperson torpardotter Margareta Haukarama. Sulkava. Stor-Savolax domsaga. HT
2.6.1784: dödsdom. HO 23.7.1784: 30 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och 2 års tukthus
i Stockholm. Sänd den 24.9.1784 till tukthuset i Stockholm. Lovisa kronohäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1784. E III cc: 153. 

144. Kvinnsperson piga Ingeborg Olofsdotter. Kuopio län. HO: 30 par ris, en söndags offentlig
kyrkplikt och 6 års tukthus i Stockholm. Sänd den 30.6.1784 till tukthuset i Stockholm. Åbo
slottshäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1784. E III cc: 153. 

145. Ogift piga Anna Jacobsdotter, 19 år. Ogift dräng Jacob Jacobsson. Tövsala. Vemo och
Nedre Satakunta domsaga. 14.11.1784, gosse. Erkänt: strypning av gråtande barn.
Rätten: kvinnliga vittnen besiktat och intygat mord genom strypning. UT: dödsdom;
lägraren för lönskaläget till 10 daler silvermynt och 4 daler kyrkbot. HO 19.11.1784:
fastställt dödsdomen; anstånd med lägersmålet. JR 15.12.1784: 30 par ris, en söndags
offentlig kyrkplikt och 6 års tukthus i Stockholm. K. Maj:ts utslag saknas. Rådsprotokoll
i justitieärenden 1784 senare delen, f. 1373–1377. Längder över födda i Tövsala försam-
ling 18.4.1765 och begravda 14.11.1784. HisKi.

146. Ogift piga Lisa Jöransdotter, 20 år. Skräddarlärling husbondens broder Jacob Eliasson.
Brunkala kapellgäld, Pöytis socken. Masku domsaga. 2.1.1785, flicka. Erkänt: kväv-
ning. Rätten: dödsorsaksutredning: mord. HO 9.3.1785: dödsdom. JR 26.4.1785: döds-
dom. K. Maj:t 6.5.1785: 12 par ris och livstids tukthusarbete. Justitierevisionens utslags-
handlingar 6.5.1785, nr 21. Rådsprotokoll i justitieärenden 1785, förra delen, 26.4.1785,
f. 1395–1397. Justitierevisionens registratur 1785 förra delen, f. 1589.

147. Ogift bondedotter piga Maria Christina Johansdotter. Husbondens son bondeson
Johan Johansson Påvals. Helsinge. Borgå och Kymmenegårds domsaga. 12.6.1785, näst-
an ofullgånget foster. Erkänt: missfall. Rätten: dödligt övergivande av nästan fullgång-
et barn. UT 18.7.1785: 20 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och 2 års tukthus,
lägraren dömd för lägersmål, modern bondehustru Brita Johansdotter dömd för för-
summad uppsikt till 8 dagars fängelse på vatten och bröd. HO 7.10.1785: 20 par ris, en
söndags offentlig kyrkplikt och 2 års tukthus, lägraren dömd för lägersmål, modern bondehustru
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Brita Johansdotter dömd för försummad uppsikt till 8 dagars fängelse på vatten och bröd.
Nådeansökan, utslaget saknas. Justitierevisionens utslagshandlingar 24.3.1786, nr 56.
Rådsprotokollet i justitieärenden 13.3.1786 och K. Maj:ts utslag i justitievisionens regi-
stratur 24.3.1786 saknas bland berörda protokoll. 

148. Ogift piga Brita Andersdotter. Lägrare okänd. Eura socken. Vemo och Nedre
Satakunta domsaga. 13.12.1785, flicka. Erkänt: dödsvållande av ett fall från bastulaven
efter födseln. Rätten: dödsorsaksutredning: mord. UT 13.12.1785: dödsdom.  HO
8.3.1786: dödsdomen trots nekandet. JR 3.4.1786 och 21.4.1786: dödsdomen. K. Maj:t
24.7.1786: 30 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och 8 års tukthus i Stockholm.
Rådsprotokoll i justitieärenden 1786 förra delen, f. 1129–1132, 1206–1207. K. Maj:ts
protokoll 24.7.1786 bland rådsprotokollen 1786 senare delen, f. 108–109.

149. Bondesonsänka Greta Thomasdotter, 32 år, ett barn tidigare. Ogift reservsoldaten Erik
Pålsson Försti. Heinola. Hollola domsaga i Kymmenegårds län. 23.1.1786, gosse.
Erkänt: dödfött. Rätten: dödsorsaksutredning: mord genom strypning. HT 20.2.1786:
dödsdom; anstånd med lägraren och husbondfolkets försummelser. HO 14.3.1786:
fastställt dödsdomen trots nekandet; anstånd med lägraren och husbondfolket. JR 3.4.1786:
oenig om straffet. K. Maj:t 21.4.1786: 30 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och livstids
spinnhus i Stockholm för att hon strypt ett förmodligen dödfött barn. Justitierevisionens
utslagshandlingar 21.4.1786, nr 68. Rådsprotokoll i justitieärenden 1786 förra delen, f.
1111–1121. K. Maj:ts protokoll 21.4.1786 bland rådsprotokollen 1786, förra delen, f.
1210–1211. Utslagshandlingarna saknas.

150. Vallherdehustru Valborg Henriksdotter, 35 år, lägrad innan hon gifte sig. Ogift soldat
Storm som lämnat trakten. Nykyrka. Vemo och Nedre Satakunta domsaga. 7.12.1785,
fullgånget foster. Erkänt: dödligt övergivande. Rätten: dödligt övergivande. HO
5.5.1786: oenig om straffet. JR 3.7.1786: leuteration 20 par ris, en söndags offentlig
kyrkplikt och livstids tukthusarbete i Stockholm. K. Maj:t 12.7.1786: fastställt 20 par ris
men benådat tukthusstraffet till två år. Rådsprotokoll i justitieärenden 1786 senare delen, f.
10–15. Justitierevisionens registratur 1786 senare delen, f. 745v –746v.

151. Frälsebondehustru Maria Jacobsdotter, lägrad innan hon gifte sig. Husbondens son
bondeson Erik Mickelsson Erkkilä. Itis. Borgå och Kymmenegårds domsaga. 27.2.1786,
flicka. Erkänt: dödligt övergivande. Rätten: dödsorsaksutredning: dödligt övergi-
vande. UT 18.5.1786: dödsdom. HO 15.6.1786: fastställt dödsdomen. JR 11.7.1786: 24
par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och 6 års tukthusarbete. K. Maj:t 9.8.1786: 24
par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och 6 års tukthusarbete. Justitierevisionens utslagshand-
lingar 9.8.1786, nr 28. Rådsprotokoll i justitieärenden 1786 senare delen, f. 64–69 den
11.7.1786. Justitierevisionens registratur 1786 senare delen, f. 874v –875v.

152. Ogift piga Anna Jacobsdotter, 28 år. Äktenskapslöfte. Ogift sjöman Erik Kuhlberg som
var stadd på seglats men hade lovat återkomma. Borgare Erik Lillbergs gård. Åbo stad.
19.2.1787, flicka. Erkänt: kvävning med bolster. Rätten: dödsorsaksutredning: mord.
KR 3.3.1787: dödsdom; lägraren straffas för lägersmålet. HO 14.4.1787: oenig. JR
14.5.1787: oenig. K. Maj:t 14.5.1787: 25 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och 6 års tukt-
hus i Stockholm. Justitierevisionens utslagshandlingar nr 5, 4.6.1787. Rådsprotokoll i jus-
titieärenden 1797 förra delen, f. 4070–4075. K. Maj:ts protokoll bland justitierådspro-
tokollen 14.5.1787, f. 5074–5075.

153. Ogift husjungfru Anna Eberharda Kohl, 22 år. Äktenskapslöfte. Nils Wångberg i
Stockholms stad. Salo socken. Halikko och Uskela domsaga. 1.2.1787, gosse. Erkänt:
mord. Rätten: dödsorsaksutredning: mord. UT 14.5.1787: dödsdom. HO 6.6.1787: när-
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mare undersökning om pigorna Eva Larsdotters och Maria Eriksdotters försummelse
att hindra brottet. HO 13.6.1787: dödsdom; pigorna dömda till åtvarning att ha uppsikt över
andra pigor. Nådeansökan. JR 27.7.1787: avslag på nådeansökan. K. Maj:t 27.7.1787:
avslag på nådeansökan. Justitierevisionens utslagshandlingar 27.7.1787, nr 77.
Rådsprotokoll i justitieärenden år 1787 senare delen, f. 65–66. Längd över begravda i
Salo församling 6.2.1788. HisKi.

154. Ogift piga Eva Johansdotter. Ogift torparson Mickel Carlsson Herrajoki. Asikkala.
Hollola domsaga i Tavastehus län. Erkänt: dödligt övergivande, sedan strypning.
Rätten: dödsorsaksutredning: dödligt övergivande. HT 19.5.1787: dödsdom; husmor
straffad med böter för försummelse att hindra brottet och lägraren för lägersmålet. HO
10.10.1787: fastställt dödsdomen; anstånd med lägrarens och husmoderns delaktighet. JR
15.11.1787 och 18.11.1787: oenig. K. Maj:t 7.12.1787: 30 par ris, en söndags offentlig kyrk-
plikt och livstids tukthusarbete i Stockholm. Justitierevisionens utslagshandlingar 7.12.1787,
nr 70. Rådsprotokoll i justitieärenden 1787 senare delen, f. 1596. K. Maj:ts utslag i
rådsprotokoll 1787 senare delen, f. 1724. Längd över födda och döpta i Asikkala för-
samling 12.12.1784. HisKi.

155. Ogift piga Maria Johansdotter. Lägrare okänd. Somero. Sääksmäki domsaga. Våren
1788, fullgånget foster.  UT: dödsdom. HO 4.6.1788: 30 par ris, en söndags uppenbar kyr-
koplikt och 4 tukthusarbete i Stockholm. Nådeansökan. JR och K. Maj:t 13.10.1788: avslag
på nådeansökan. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1789. Nylands och
Tavastehus länskansli. Ea 135, f. 3–4v.  Justitierevisionens utslagshandlingar saknas.
Rådsprotokoll i justitieärenden 1788 senare delen, f. 471–472.  Tavastehus kronohäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1789, E III: cc: 186. 

156. Ogift piga Maria Thomasdotter. Okänd domsaga. HO 14.11.1788: 14 dagars fängelse på
vatten och bröd. Åbo kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1788. E III: cc:
186.

157. Mademoiselle Hedvig Ulrica Hasper. Åbo stad. HO 8.1.1790: dom saknas. Tavastehus
kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder för år 1790 saknas. Omnämnd i
fånglängderna från 1789. E III: cc: 86. Ingår i förteckningen p.g.a. sin ståndstillhörig-
het. 

158. Ogift piga Maria Olofsdotter. Kuopio. Lill-Savolax domsaga. HO: 25 par ris, en söndag
offentlig kyrkplikt och 2 års tukthus i Stockholm. Sänd den 11.2.1789 till tukthuset i
Stockholm. Tavastehus kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1789. E III:
cc: 186.

159. Piga Christina Litholin. Okänd domsaga. Hade fött oäkta barnet Erik Johan 14.4.1785
som döptes 15.4.1785. HO: ris och tukthus. Sänd 9.3.1789 till tukthuset i Stockholm.
Åbo kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1789. E III: cc: 186. Längd över
födda i Åbo svenska församling. HisKi.

160. Kvinnsperson Anna Olsdotter. Okänd domsaga. HO: ris och tukthus i Stockholm. Åbo
kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 9.3.1789. E III: cc: 186. 

161. Ogift piga Anna Persdotter. Pernå. Borgå och Kymmenegårds domsaga. HO 18.4.1789:
ris och 2 års tukthusarbete i Stockholm. Tavastehus kronohäkte. Justitiekanslersämbetets
fånglängder 1789. E III: cc: 186.

162. Ogift piga Maria Pehkonen. Christina. Stor-Savolax domsaga. HT: dödsdom. HO
25.4.1789: ris och tukthus i Stockholm. Heinola kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fång-
längder 1789. E III: cc: 186.
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163. Ogift piga Maria Jöransdotter. Åbo stad. RR: kroppsstraff men inte kunnat straffas
p.g.a. sjukdom. HO 9.6.1789 okänt utslag. Sänd 28.9.1789 till straffets undergående.
Åbo kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1789. E III: cc: 186. Ingår i för-
teckningen för att visa hur tätt de lindriga domarna haglade och att allt fler barnamör-
derskor satt häktade.

164. Ogift piga Eva Eliadotter. Elimä. Borgå och Kymmenegårds domsaga. HT 20.5.1789:
10 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt. HO 16.6.1789: 10 par ris, en söndags offentlig
kyrkplikt. Heinola kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1789. E III: cc:
186.

165. Ogift piga Eva Henriksdotter. Lägrare okänd. Mouhijärvi. Övre Satakunta övre dom-
saga. Födsel datum okänt, fullgånget foster. Erkänt: dödligt övergivandet. Rätten:
mord. JR 30.3., 8.5.1789: dödsdom. K. Maj:t 8.5.1789: dödsdom. Rådsprotokoll i justiti-
eärenden 1789 förra delen, f. 673–676 och 8.5.1789, f. 1042. Utslagshandlingarna sak-
nas. Åbo kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1789. E III: cc: 186.

166. Ogift piga Lisa Jacobsdotter. Pöytis. Masku domsaga. UT 8.6.1789: dödsdom. HO
17.6.1789: 24 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och 3 års tukthus i Stockholm. Sänd
21.6.1789 till tukthuset i Stockholm. Åbo kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fång-
längder 1789. E III: cc: 186.

167. Ogift piga Eva Mattsdotter, 2 oäkta barn. Okänd resande karl. Jämsä. Sääksmäki dom-
saga. 17.6.1789, gosse. Erkänt: missfall. Rätten: dödligt övergivande. HT 11.8.1789:
dödsdom; dränghustrun Sara Mattsdotter 20 dagar på vatten och bröd för att inte ha
upptagit och vårdat barnet. HO 22.9.1789: 24 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och 3 års
tukthus i Stockholm; dränghustrun fälld för delaktighet till samma straff som barnamörderskan.
Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1789. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea
135, f. 275 – 279. Tavastehus kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1789. E
III: cc. 186.

168. Ogift inhysing Maria Tikkanen. Heinola. Hollola domsaga i Kymmenegårds län. HO
22.6.1789: risslitande och tukthus i Stockholm. Heinola kronohäkte. Justitiekanslers -
ämbetets fånglängder 1789. E III: cc. 186.

169. Ogift inhysing Susanna Henriksdotter. Heinola. Hollola domsaga i Kymmenegårds
län. HO 22.6.1789: dödsdom. Underställts; utslaget saknas och fånglängderna från år
1790 har gått förlorade. Heinola kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder
1789. E III: cc: 186.

170. Ogift piga Ulrika Mattsdotter. Åbo stad. HO 3.7.1789: 24 par ris, en söndags offentlig kyrk-
plikt och 4 års tukthus i Stockholm. Åbo kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder
1789. E III: cc. 186.

171. Ogift hemmaboende bondedotter Brita Mattsdotter. Hammarland. Ålands domsaga.
UT 19.5.1789: dödsdom; modern bondehustru Beata Christoffersdotter 20 par ris för
delaktighet. HO 9.7.1789: dödsdom; modern 20 par ris för delaktighet.Underställts. K.
Maj:t 19.8.1789: 18 dagars fängelse på vatten och bröd; modern fälld till 14 dagars fängelse på
vatten och bröd.  Kastelholms slottshäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1789. E
III: cc: 186.

172. Ogift piga Maria Mattsdotter. Finström. Ålands domsaga. UT 29.7.1789: dödsdom.
HO 29.7.1789: dödsdom. K. Maj:ts utslag saknas. Kastelholms kronohäkte. Justitie -
kanslers ämbetets fånglängder 1789. E III: cc: 186.

173. Ogift piga Maria Nilsdotter. Christina. Stor-Savolax domsaga. HT 9.9.1789: dödsdom.
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HO 13.10.1789: risslitande och tukthusarbete. Anfört besvär till K. Maj:t. Utslaget sak-
nas. Fånglängderna från 1790 har gått förlorad. Heinola kronohäkte. Justitiekanslers -
ämbetets fånglängder 1789. E III: cc: 186.

174. Kvinnsperson Maria Henriksdotter. Kangasala.  Övre Satakunta övre domsaga. HO
10.11.1789: 14 dagars fängelse på vatten och bröd. Åbo hovrätts skrivelse till landshövding-
en 1789. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 135, f. 294 – 296.

175. Inhysings ogifta dotter piga Lisa Ernestdotter, 32 år. Husbondens son torparson seder-
mera soldat stadd i fält Elias Andersson Lintumäki. Vånå. Sääksmäki domsaga.
1.1.1784, gosse. Erkänt: ihärdigt nekat.  Rätten: fullgånget men inte kunnat fastställas
som avdagataget. HT 29.9.1789: dödsdom; anstånd med lägersmålet tills lägraren åter-
kommit. HO 9.11.1789: 20 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och 2 års tukthus i Stockholm.
Befriad från angivelsen att ha barnamördat tidigare. Vånå och Janakkala tingslags urtima
konceptdombok 1787–1789: 101, f. nr saknas. Åbo hovrätts skrivelse till landshövding-
en 1789. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 135, f. 294 – 296. Tavastehus krono-
häkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1789. E III: cc: 186. 

176. Kvinnsperson Anna Pettersdotter. Pernå. Borgå och Kymmenegårds domsaga. HO
24.11.1789: 30 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och 6 års tukthus i Stockholm. Heinola
kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1789, 1789. E III: cc. 186.

177. Ogift Maria Johansdotter. Halikko. Pikis och Halikko domsaga. HT 10.11.1789: 20 par
ris, en söndags offentlig kyrkplikt. HO 19.12.1789: 14 dagars fängelse på vatten och bröd.
Åbo kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1789, 1789. E III: cc. 186.

178. Ogift piga Anna Gabrielsdotter. Lägrare okänd. Ackas. Sääksmäki nedre domsaga.
Erkänt: missfall. Rätten: missfall. HO 18.2.1791: 20 daler silvermynt eller 8 dagars fängelse
på vatten och bröd. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1791. Nylands och
Tavastehus länskansli. Ea 141, f. 1018–1019. 

179. Ogift hemmaboende soldatdotter Anna Mickelsdotter, 29 år. Ogift reservsoldat Adam
Mattsson Sköld. Hollola. Hollola domsaga i Tavastehus län. Födelsedatum okänt, full-
gånget foster. Erkänt: dödsvållande, barnet föll mot en sten då det föddes fram.
Rätten: dödsorsaksutredning: kvävning och köld. UT: dödsdom; lägraren straffad för
lägersmålet; föräldrarna soldat Mickel Saltman och soldathustru Maria Larsdotter 28
dagars fängelse på vatten och bröd för delaktighet. HO 14.3.1791: 24 par ris, en söndags
offentlig kyrkplikt och 4 års tukthus i Stockholm; fadern: 8 dagar fängelse på vatten och bröd;
modern: 12 dagars fängelse på vatten och bröd. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen
1791. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 139 II, f. 1021–1023.

180. Ogift bondedotter Maria Mattsdotter. Hemort okänd. Okänd domsaga. UT 22.5.1791:
dödsdom. HO: utslaget saknas. Åbo slottshäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder
1791. E III: cc: 196.

181. Ogift piga Lisa Henriksdotter Oittinen. Rantasalmi. Lill Savolax domsaga. HO: ris och
tukthus i Stockholm. Sänd 6.7.1791 till tukthuset i Stockholm. Åbo slottshäkte. Justitie -
kanslersämbetets fånglängder 1791. E III: cc: 196.

182. Ogift piga Lovisa Henriksdotter. Lovisa stad. HT 4.7.1791 dödsdom. HO 29.7.1791:
risslitande och 4 års tukthus i Stockholm. Sänd 10.9.1791 till tukthuset i Stockholm.
Heinola och Helsingfors kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1789. E III:
cc: 196.

183. Ogift piga Maria Johansdotter. Maria socken. Masku domsaga. Maria häradsrätt begärt
HO om att omedelbart få häkta henne för förundersökningen emedan risken fanns att hon
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rymde. HO 4.8.1791: förpassat från Maria till tinget i Pöytis. UT: utslag saknas. Åbo
slottshäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1791, av vilka januari–juli och okto-
ber–december saknas. E III: cc: 196. Ingår här för det ovanliga häktandet.

184. Ogift piga Lisa Tunström. Åbo stad. RR 21.8.1791: dödsdom. HO:s utslag saknas. Åbo
slottshäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1791. E III: cc: 196.

185. Ogift piga Lisa Larsdotter. Okänd domsaga. HO 25.8.1791: 30 par ris, en söndags offentlig
kyrkplikt och tukthus i Stockholm. Sänd 10.9.1791 till tukthuset i Stockholm.  Åbo slotts-
häkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1791. E III: cc: 196.

186. Kvinnsperson Susanna Johansdotter. Elimä. Borgå och Kymmenegårds domsaga. HT
1.7.1791: dödsdom. HO 29.7.1791: dödsdom. Underställts. Utslaget saknas. Heinola
kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1791. E III: cc: 196.

187. Kvinnsperson Lisa Johansdotter. Borgå stad. HT 4.9.1791: frikänd. HO:s utslag saknas.
Heinola kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1791. E III: cc: 196.

188. Ogift piga Maria Andersdotter; rannsakningsfånge för barnamordsbrott i Helsingfors.
Okänd domsaga. HO:s utslag saknas.  Åbo slottshäkte. Justitiekanslersämbetets fång-
längder 1791. E III: cc: 196. 

189. Sjömansänka Lena Henriksdotter. Sjundeå. Raseborgs östra domsaga. UT: dödsdom.
HO 5.10.1791: 30 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och 10 års tukthus i Stockholm. Åbo
hovrätts skrivelse till landshövdingen 1792. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 141,
f. 670–671v. Helsingfors kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1791. E III:
cc: 196.

190. Ogift piga Lena Mattsdotter. Jämsänkoski. Sääksmäki domsaga. HO 5.10.1791: döds-
dom. K. Maj:ts utslag saknas. Tavastehus slottshäkte. Justitiekanslersämbetets fång-
längder 1791. E III: cc: 196.

191. Ogift hemmaboende torpardotter Lisa Eriksdotter, 3 oäkta barn. Ogift torparson Jöran
Mickelsson. Padasjoki. Hollola domsaga i Tavastehus län. Födsel datum okänt, ofull-
gånget foster. Erkänt: missfall. Rätten: missfall. UT: 4.8.1791: 14 par ris och böter för
lägersmålet (§ 2); modern: torparhustru Margareta Christersdotter 6 par ris tre slag av
paret för försummad uppsikt. HO 7.10.1791: frikända; Lisa dock straffad för lägersmålet.
Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1792. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea
139, f. 1036–1037.

192. Dragonänka Maria Henriksdotter. Ogift torpare Jeremias Jacobsson. Pojo och
Karislojo. Raseborgs domsaga. Födelsedatum inte angivet; med liv upptaget fullgånget
foster. Erkänt: nödfödsel. Rätten: försök till dödligt övergivande. UT 25.11.1791: 14
dagar fängelse på vatten och bröd; lägraren straffad för lägersmålet. HO 6.2.1792: 14
dagar fängelse på vatten och bröd, lägraren straffas för lägersmålet. Åbo hovrätts skrivelse till
landshövdingen 1792. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 139, f. 261–263

193. Dödsorsaksutredning. Barnamördat oäkta flickebarn. Begravt i Sysmä 18.3.1792.
Hollola domsaga i Kymmenegårds län. Längd över begravda i Sysmä församling 1792.
HisKi.

194. Ogift bondedotter Maria Thomasdotter. Lägrare okänd. Urjala. Sääksmäki nedre dom-
saga. UT 8.10.1792: 30 daler silvermynt eller 12 dagars fängelse på vatten och bröd.
HO 12.11.1792: 30 daler silvermynt eller 12 dagars fängelse på vatten och bröd; ändrade lag-
rummet till § 2 om döljande av ett missfall. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen
1792. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 139, f. 152–153v.

195. Ogift hushållerska Anna Maria Söderberg, ett oäkta barn. Gift löjtnant Henrik
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Thomasson Adlercreutz. Hollola och Orimattila. Hollola domsaga i Tavastehus län.
Födseldatum okänt, ofullgånget foster. Erkänt: missfall. Rätten: missfall. UT 8.8.1793:
20 daler silvermynt eller 8 dagars fängelse på vatten och bröd samt enskilt skriftermål
(§ 2); lägraren dömd för hor. HO 14.12.1792: frikänd; dömd för andra resans lägersmål; fast-
ställt lägrarens dom. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1793 och 1794.
Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 143, f. 140–142. Ea 144, f. 961–963. 

196. Ogift piga Maria Mattsdotter. Lägrare okänd. Harviala gård. Vånå. Sääksmäki domsa-
ga. UT: saknas. HO 15.4.1793: 24 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och 6 års tukthus i
Stockholm. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1794. Nylands och Tavastehus
länskansli. Ea 144, f. 1089–1091.

197. Ogift piga Lisa Mickelsdotter. Ogift bondeson Jacob Gustafsson Eerola. Kalvola.
Sääksmäki domsaga. 26.2.1793, flicka. Erkänt: vållat barnets död under ensam förloss-
ning. Rätten: dödsorsaksutredning: mord och sänkt under isen med bundna knän. UT
11.6.1793: dödsdom; husbondfolket Johan Johansson Greula och hans hustru Maria
Gustavsdotter 10 daler silvermynt eller 4 dagar på vatten och bröd för försummad
uppsikt och döljande av brottet. Bondeson Erik Staffansson Pistro frikänd från Lisas
anklagelse att ha vållat barnets död. HO hemställt saken p.g.a. delaktigheten. HO
9.7.1793: 20 par ris tre slag av paret, kyrkplikt i Kalvola kyrka och 2 års tukthus i Stockholm;
fastställt bondesonens frikännande; husbondfolkets ansvar uppskjutet på framtiden i brist på bevis.
Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1793. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea
144, f. nr saknas.

198. Ogift piga Eva Johansdotter. Lägrare okänd. Orimattila. Hollola domsaga i
Kymmenegårds län. Födelsedatum inte angivet, foster. Dödsorsaksutredning: inte kun-
nat fastställa mordet. HO 5.2.1794: 20 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och 6 års tukthus
i Stockholm. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1795. Nylands och Tavastehus
länskansli. Ea 146, f. 748–749. 

199. Ogift piga Kajsa Kristersdotter. Lägrare okänd. Sjundeå. Raseborgs östra domsaga. HO
6.2.1794: 24 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och 2 års tukthus i Stockholm. Åbo hovrätts
skrivelse till landshövdingen 1795. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 146, f.
446–448.

200.Dödsorsaksutredning. Inhyses änka Margareta Korhonens barnamördade flickebarn
som begravts 9.8.1794 i Suonenjoki. Rautalampi domsaga. Längder över begravda i
Suonenjoki församling 1794. HisKi. 

201. Ogift bondedotter piga Lena Davidsdotter. Äktenskapslöfte. Ogift bondeson Jacob
Andersson Salo. Äktenskapslöfte. Asikkala. Sääksmäki domsaga. 8.6.1794, fullgånget
foster. UT 29.5.1794: 20 par ris, offentlig kyrkplikt och 2 års tukthus i Stockholm;
lägraren straffad för lägersmålet. HO 19.8.1794: 20 par ris, offentlig kyrkplikt och 2 års tukt-
hus i Stockholm; lägraren straffad för lägersmålet. Nådeansökan. Har inte kunnat hittas.
Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1795. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea
145 f. 169–169v och Ea 146, f. 748–749.

202.Ogift piga Anna Henriksdotter. Lägrare okänd. Padasjoki. Övre Hollola domsaga. HO
29.8.1794: 14 dagars fängelse på vatten och bröd. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen
1795. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 146, f. 748–749. 

203. Ogift hemmaboende och trolovad bondedotter Brita Mattsdotter. Ogift bondeson
Emanuel Mattsson Simola, trolovad med barnamörderskan. Tammela. Sääksmäki
domsaga. 16.10.1794, foster. Erkänt: dödfött. Rätten: dödsorsaksutredning: dödfött.
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UT 10.1.1795: dödsdom; barnamörderskans moder bondehustru Maria Mickelsdotter 8
dagar fängelse på vatten och bröd för försummad uppsikt; lägraren nekat lägersmålet
och bett om lov att få bryta förlovningen. HO 10.2.1795: 20 dagars fängelse på vatten och
bröd; modern frikänd; fästmannens lägersmål undersökas på nästa ting. Åbo hovrätts skrivelse
till landshövdingen 1795. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 145, f. 90–91.

204.Kvinnsperson Maria Eriksdotter. Halso kyrkby. Karleby. Österbottens domsaga.
Mördat sitt oäkta barn 20.6.1795. Längd över begravda i Karleby moderförsamling
1795. HisKi.

205. Ogift bondedotter piga Caisa Zachrisdotter. Husbondes son bondeson Gustav
Mattsson Backas.  Helsinge. Borgå och Kymmenegårds domsaga. 22.5.1795, fullgånget
foster. Erkänt: dödligt övergivande. Rätten: dödsorsaksutredning: dödligt övergi-
vande. UT 22.6.1795: 16 dagars fängelse på vatten och bröd och enskild skrift i sakris-
tian; lägraren frikänd. HO 9.7.1795: 16 dagars fängelse på vatten och bröd och enskild skrift i
sakristian; lägraren frikänd. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1795. Nylands
och Tavastehus länskansli. Ea 145, f. 175–178.

206.Ogift hemmaboende skräddardotter Stina Mannström. Ogift bondeson Johan
Henriksson Kuhlberg. Karis. Raseborgs domsaga. 29.6.1794, gosse. Erkänt: nödfödsel
och dödsvållande. Rätten: dödsorsaksutredning: mord genom kvävning. UT 14.7.1794:
30 par ris tre slag av paret, en söndags offentlig kyrkplikt och 3 års tukthus i
Stockholm; lägraren straffad för lägersmålet; fadern skräddare Mannström och bro-
dern skräddarson Johan Erik Mannström 10 daler i treskiftesböter för försummad upp-
sikt. HO 11.8.1795: 12 dagars fängelse på vatten och bröd; fadern och brodern frikända från allt
ansvar; fastställt lägrarens lägersmålsstraff. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen
1795. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 145, f. 163–163v.

207. Ogift piga Anna Johansdotter, bytte tjänsteställe under graviditeten. Ogift dräng Erik
Johansson. Janakkala. Sääksmäki domsaga. 12.7.1795, fullgånget levande foster.
Erkänt: mord genom kvävning. Rätten: mord genom kvävning. UT 31.7.1795: döds-
dom; lägraren straffad för lägersmålet. HO 4.9.1795: närmare undersökning om
omständigheterna för att mordet skedde i ett rum där andra var närvarande. HO
23.11.1795: dödsdom; fastställt lägrarens lägersmålsstraff. Underställt. JR 15.10.795: fast-
ställt dödsdomen. K. Maj:t 16.10.1795: fastställt dödsdomen. Åbo hovrätts skrivelse till
landshövdingen 1795. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 145 f. 225–227.
Rådsprotokoll i justitieärenden 1795 senare delen, f. 596 – 598. K. Maj:ts utslag bland
rådsprotokollen, f. 701. Utslagshandlingarna saknas.

208.Ogift piga Anna Eriksdotter Kähärä, ett oäkta barn. Avliden jägare Sigfrid Jantunen.
Mäntyharju. Stor-Savolax domsaga. Fullgånget foster. Erkänt: dödligt övergivande.
Rätten: dödsorsaksutredning: mord genom kvävning. HT: dödsdom. HO 16.10.1795:
dödsdom. Underställts. JR 5.10.1795: dödsdom. K. Maj:t 16.10.1795: dödsdom.
Rådsprotokoll i justitieärenden 1795 senare delen, f. 591v – 595. K. Maj:ts utslag bland
rådsprotokollen, f. 701. Utslagshandlingarna saknas.

209.Ogift piga Anna Stina Johansdotter. Ogift husbonde bonde Johan Mellberg. Sjundeå.
Raseborgs domsaga. Födelsedatum okänt, foster. Erkänt: dödligt övergivande. Rätten:
dödligt övergivande. UT 12.2.1795: dödsdom; lägraren straffad för andra resans lägers-
mål; husbondfolket bondeänkan Maria Grelsdotter 10 daler silvermynt och husbonden
bonden Johan Mellberg 20 daler silvermynt försummad uppsikt. HO 10.12.1795: 20
par ris tre slag av paret, en söndags offentlig kyrkplikt och 2 års tukthus i Stockholm; lägraren



straffad för andra resans lägersmål; husbondfolket bondeänkan Maria Grelsdotter 10 daler silver-
mynt och husbonden bonden Johan Mellberg 20 daler silvermynt försummad uppsikt. Åbo hov-
rätts skrivelse till landshövdingen 1795. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 145, f.
155–158v.

210. Ogift piga Susanna Danielsdotter. Mördade oäkta dotter begravd 1.9.1796. Åbo stad.
Åbo stads finska församlings längder över begravda 1796. HisKi.

211. Dödsorsaksutredning. Flickebarn mördat av okänd moder 5.6.1797. Vederlax. Vederlax för-
samlings länder över begravda 1797. HisKi.

212. Bondeänka Anna Samuelsdotter. Ogift dräng Petter Johansson. Orivesi. Övre
Satakunta övre domsaga. Oangivet födelsedatum, foster. Erkänt: Ihärdigt nekat.
Rätten: liket saknas. HT 11.10.1797: frikänd i brist på bevis; lägraren likaså. HO
3.12.1797: frikänd i brist på bevis; lägraren likaså. Åbo hovrätts skrivelse till landshövding-
en 1798. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 151, f. 248 – 250.

213. Ogift piga Beata Johansdotter. Ogift dräng Matts Mattsson. Kangasala. Övre
Satakunta övre domsaga. 1.4.1796, foster. Erkänt: ihärdigt nekat. Rätten: liket saknas.
HT 28.10.1797: frikänd; böter för otidigt sängalag. De anklagades husbonde och angi-
vare ogifta likvidationskommissarien fälld till böter för ohemul angivelse på 20 daler i
treskiftes. HO 19.3.1798: frikänd; böter för otidigt sängalag; den anklagades husbonde och
angivare ogifta likvidationskommissarien fälld till böter för ogrundad  angivelse på 20 daler i tre-
skiftes. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1798. Nylands och Tavastehus läns-
kansli. Ea 151, f. 355–358v.

214. Ogift rusthållardotter Ulrika Henriksdotter, 19 år. Vägrat utpeka sin lägrare. Vånå.
Sääksmäki nedre domsaga. Erkänt: ihärdigt nekat. Rätten: liket saknas. HT 13.3.1798:
frikänd i brist på bevis; angivaren bondeson Henrik Ässälä 20 daler silvermynt och
skadestånd på 15 daler silvermyt eller 7 par spö samt offentlig avbön av Ulrica
Henriksdotter för ogrundad angivelse. HO 28.4.1798: frikänd i brist på bevis; angivaren
bondeson Henrik Ässälä 20 daler silvermynt och skadestånd på 15 daler silvermyt eller 7 par spö
samt offentlig avbön av Ulrica Henriksdotter för ogrundad angivelse. Åbo hovrätts skrivelse
till landshövdingen 1798. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 151, f. 399, 400 – 401.

215. Bondedotter piga Brita Henriksdotter, 36 år, återvände hem för att föda. Ogift hus-
bonde landbonde Simon Eriksson Anttila. Janakkala. Sääksmäki nedre domsaga.
2.4.1798, flicka. Erkänt: dödsvållande av våda p.g.a. att svägerskan kallat bort henne
från bastun där hon födde. Rätten: dödsorsaksutredning: dödligt övergivande och
tecken på våld på barnets hals. UT 4.5.1798: dödsdom; anstånd med lägrarens straff för
lägersmålet. HO 22.5.1798: 30 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och 3 års tukthus i
Stockholm; lägraren straffas för lägersmålet. Sääksmäki nedre domsagas urtima koncept-
dombok 1798, Cc: 1, f. 226–239v. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1798.
Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 151, f. 277–277v, 283–286v.

216. Ogift piga Brita Jöransdotter, 30 år. Äktenskapslöfte. Ogift dräng Eric Carlsson.
Äktenskapslöfte. Ackas. Sääksmäki nedre domsaga. 19.1.1798, ofullgånget fosterämne.
Erkänt: missfall. Rätten: dödsorsaksutredning: 3 månader gammalt fosterämne. UT
19.5.1798: dom saknas. HO 15.10.1798: 10 daler silvermynt eller 4 dagars fängelse på vatten
och bröd, böter för otidigt sängalag och att fullborda äktenskapet genom vigsel. Sääksmäki nedre
domsagas urtima konceptdombok 1798, Cc: 1, f. 374v–377v. Åbo hovrätts skrivelse till
landshövdingen 1798. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 151, f. nr. Saknas

217. Dödsorsaksutredning. Av moder mördat flickebarn i Solf 1.7.1798. Södra Österbottens
domsaga. Längder över begravda i Solf församling 1798. HisKi.
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218. Ogift soldatdotter piga Stina Jacobsdotter, 27 år, två oäkta barn. Gift skräddare Johan
Staffansson och okänd officerare. Vånå. Sääksmäki nedre domsaga. 18.6.1798, gosse.
Ihärdigt nekat. Rätten: dödsorsaksutredning: kvävt ett inte helt fullgånget barn. UT
5.7.1798: dödsorsaken utredas. UT 26.7.1798: dödsdom; anstånd med lägrarens dom.
HO 24.8.1798: 24 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och 3 års tukthus i Stockholm p.g.a. sitt
nekande; lägraren straffas för lägersmålet. Sääksmäki nedre domsagas urtima konceptdom-
bok 1798, Cc: 1, f. 1– 9v, 154, 149v–193. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen
1798. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 151, f. 304–307.

219. Ogift hemmaboende torpardotter Beata Carlsdotter, 18 år, två oäkta barn. Ogift okänd
och frånvarande dräng Henrik Andersson. Janakkala. Sääksmäki nedre domsaga.
5.7.1798, fosterämne. Erkänt: missfall. Rätten: fosterämne utan människoskepnad. UT
5.7.1798: 20 daler silvermynt eller 8 dagars fängelse på vatten och bröd, lägraren
dömas för lägersmålet, när han kan ertappas. HO 13.12.1799: 20 daler silvermynt eller 8
dagars fängelse på vatten och bröd, lägraren dömas för lägersmålet, när han kan ertappas.
Sääksmäki nedre domsagas urtima konceptdombok 1798, Cc: 1, f. 170, 193–197v.
Nylands och Tavastehus länskansli, Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1800. Ea
155, f. 249–249v, 253–254.

220.Kvinnsperson Maja Andersdotter. Mördat sitt gossebarn 8.7.1798 i Orimattila. Kuivanto
by. Hollola domsaga i Kymmenegårds län. Läng över begravda i Orimattila församling
1798. HisKi.

221. Fåniga Valborg. Flicka mördad 5.8.1798 i Loppis. Sääksmäki nedre domsaga. Längd över
begravda i Loppis församling 1798. HisKi.

222. Ogift piga Maria Henriksdotter. Gift löjtnant Anders Gyllenbögel. Lembois
(Lempäälä). Övre Satakunta övre domsaga. Födelsedatum okänt. Erkänt: missfall.
Rätten: dödsorsaksutredning: missfall. UT 6.8.1798: dödsdom; anstånd med lägrarens
straff. HO 21.9.1798: 24 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och 3 års tukthus i Stockholm;
lägraren ställas till svars för lägersmålet. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1798.
Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 151, f. 464, 467–469.

223. Soldathustru Sophia Andersdotter. Ogift dräng Erik Svanroth, rest till okänd ort.
Asikkala. Hollola domsaga i Tavastehus län. 6.4.1798, fullgånget foster. Erkänt: död-
fött. Rätten: dödsorsaksutredning: dödfött.  HT 20.7.1798: 20 daler silvermynt eller 8
dagars fängelse på vatten och bröd; modern trumslagarhustru Lisa Jonasdotter 14
dagar på vatten och bröd för delaktighet i den ensliga förlossningen; lägraren dömas
för lägersmålet när han ertappas. HO 26.11.1798: 20 daler silvermynt eller 8 dagars fäng-
else på vatten och bröd, men lindrat moderns straff till 10 daler silvermynt i treskiftes eller 4
dagars fängelse på vatten och bröd. Nylands och Tavastehus länskansli, Åbo hovrätts skri-
velse till landshövdingen 1798. Ea 151, f. 531–534.

224. En inhyses pigas oäkta dotter piga Valborg Valborgsdotter (Nilsdotter), ett oäkta barn.
Gift jägarreserv ryska överlöpare Petter Wock. Loppis. Sääksmäki nedre domsaga.
6.8.1798, flicka. Erkänt: mord genom strypning på lägrarens uppmaning. Rätten:
mord genom strypning. HT 17–20.9.1798: dödsdom; lägrarens delaktighet utredas.
UT 29.10.1798 och HT 10.11.1798: lägraren frikänd från delaktighet och lägersmål.
UT 16.11.1798 och HO 30.11.1798: närmare undersökning.  HO 11.2.1799: dödsdom;
lägraren frikänd. HO 28.2.1799 beviljat lov att ansöka om nåd. Nådeansökan. JR
6.5.1799: 30 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och livstids spinnhus i Åbo. K.
Maj:t 8.5.1799: 30 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och livstids spinnhus i Åbo. Sääksmäki
nedre domsaga, ordinarie häradstings konceptprotokoll för Loppis tingslag 1795–1799,
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Ca 4:1, f. 808, 874–882v. Urtima koncepttingsdombok 1798, Cc: 1, 149v–153,
162–165v, 284–286v. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1799. Nylands och
Tavastehus länskansli. Ea 153, f. 78–80, 367–369v. Justitierevisionens utslagshandlingar
nr 41, 1.– 20.5.1799, nr 17–28. Rådsprotokoll i justitieärenden 1798 förra delen, f. 2–5.

225. Ogift hemmaboende landbondedotter Caisa Henriksdotter. Äktenskapslöfte. Ogift
dräng Mickel Jöransson. Äktenskapslöfte. Lampis. Hollola domsaga i Tavastehus län.
2.11.1798, flicka. Erkänt: dödfött. Rätten: dödligt övergivande. HT 3.2.1799: 40 daler
silvermynt och fullborda äktenskapet; lägraren: 20 daler silvermynt för döljande av
havandeskapet, böter för otidigt sängalag och att fullborda äktenskapet; barnamörder-
skans mor: landbondehustru Maria Carlsdotter 20 daler silvermynt för döljande av
brottet. HO 16.3.1799: 20 daler silvermynt eller 8 dagar fängelse på vatten och bröd (§ 2);
lägrarens och moderns straff ändrat till 10 daler silvermynt för försummelse. Åbo hovrätts skri-
velse till landshövdingen 1799. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 153, f. 335–337v.

226.Ogift piga Maria Johansdotter. Äktenskapslöfte. Husbondes son, bondeson Anders
Henriksson. Äktenskapslöfte. Lojo. Raseborgs östra domsaga. Födelsedatum inte angi-
vet, foster. Erkänt: missfall. Rätten: husbonden tillfogat missfallet. VT 11.4.1799: fri-
känd; dömd till böter för otidigt sängalag och att fullborda äktenskapet tillsammans
med lägraren; husbonden Henrik Isaksson Rautia (80 år) fälld för dödsvållande av
Marias foster till halvmansbot 150 daler silvermynt och sabbatsbrott till 10 daler sil-
vermynt eller 18 dagars fängelse på vatten och bröd samt offentlig kyrkplikt. HO
28.5.1799: frikänd; dömd till böter för otidigt sängalag och att fullborda äktenskapet tillsammans
med lägraren; ändrat husbondens dom till 20 daler silvermynt vådabot målsägandes sak. Åbo
hovrätts skrivelse till landshövdingen 1799. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 105,
f. 153, f. 427–431.

227. Ogift hemmaboende landbondedotter Sophia Mattsdotter, 19 år. Ogift landbondeson
Anders Johansson Mikkola. Asikkala. Hollola domsaga i Tavastehus län. Födelsedatum
saknas, foster. Erkänt: missfall. Rätten: liket saknas. UT 26.6.1799: 8 dagar fängelse på
vatten och bröd; lägraren frikänd från lägersmålet. HO 19.8.1799: skärpt straff till 12
dagars fängelse på vatten och bröd; fastställt lägrarens frikännande. Åbo hovrätts skrivelse till
landshövdingen 1799. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 153, f. 457–457v,
483–484v.

228. Torparhustrun Valborg Mattsdotter. Eura. Vemo och nedre Satakunta domsaga. HO
5.3.1800: 30 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och livstids tukthus i Åbo. Nådeansökan. K.
Maj:t 5.3.1800 avslag på nådeansökan. Åbo slottshäkte. Justitiekanslersämbetets fång-
längder 1800. E III: cc: 269.

229.Ogift torpardotter Margareta Eriksdotter. Padasjoki. Hollola domsaga i Tavastehus län.
UT 10.11.1800: undersökning. HT 24.3.1800: frikänd. HO 24.3.1800: frikänd.
Tavastehus slottshäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1800. E III: cc: 269. 

230. Ogift piga Ulrika Mattsdotter. Nekat äktenskapslöftet. Ogift dräng Gustaf Mattsson.
Äktenskapslöfte. Vånå. Sääksmäki nedre domsaga. 27.12.1799, flicka. Ihärdigt nekat;
påstått att lägraren mördade barnet och gömde undan det. Rätten: dödsorsaksutred-
ning: mord genom strypning med skomakargarn. UT 10.1.1800: dödsdom; lägrarens
delaktighet uppskjuten på framtiden p.g.a. nekade. HO 2.4.1800: dödsdom. HO
21.4.1800: anstånd med lägrarens straff. Nådeansökan. K. Maj:t 24.7.1800: 30 par ris
och 10 års tukthus i Stockholm p.g.a. lägrarens obevisbara delaktighet; lägraren frikänd pga. sitt
nekande; dömd för lägersmålet till 10 daler silvermynt eller 14 dagars fängelse dock inte på vatten
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och bröd. HO 15.8.1800: tillkännagivit domarna. Nedre Sääksmäki domsaga, Urtima
koncepttingsdombok 1800 – 1802, Cc: 2, f. 13–17. Rådsprotokoll i justitieärenden 1800
senare delen, f. 335–336. Utslagshandlingarna saknas. Tavastehus slottshäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1800. E III: cc: 269. 

231. Ogift rusthållardotter Lisa Johansdotter. Karkku. Övre Satakunta nedre domsaga. HO:
ris och tukthusarbete. Sänd 10.4.1800 till tukthuset i Stockholm. Åbo slottshäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1800. E III: cc: 269.

232. Ogift piga Chatarina Hättulatar. Kuopio. Lill Savolax övre domsaga. HO: ris och tuk-
thusarbete. Sänd 7.5.1800 till tukthuset i Stockholm. Tavastehus slottshäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1800. E III: cc: 269. 

233. Dödsorsaksutredning. Ett dött fullgånget gossebarn mördat. Orimattila. Övre
Satakunta övre domsaga. Längder över begravda i Orimattila församling 17.7.1800.
HisKi. 

234. Ogift piga Sara Carlsdotter, 26 år. Lägraren inte angiven. Ulfsby. Vemo och Nedre
Satakunta domsaga. 22.3.1800, fullgånget foster. Erkänt: dödfött. Rätten: dödsorsaks-
utredning: mord. HT: dödsdom. HO 26.9.1800: dödsdom. Underställt. K. Maj:t
24.7.1800: dödsdom. Justitierevisionens utslagshandlingar juli 1800, nr 66.
Rådsprotokoll i justitieärenden samt K. Maj:ts utslag saknas. Åbo slottshäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1800. E III: cc: 269.

235. Ogift jägardotter Anna Salomonsdotter Malm. Gustaf Adolf. Hollola domsaga i
Kymmenegårds län. UT 28.6.1800: undersökning. HT 1.9.1800: dödsdom. HO
6.10.1800: dödsdom. Underställt. Nådeansökan. K. Maj:t 26.11.1800: avslag på nådeansö-
kan; fastställt dödsdom. Heinola kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder
1800. E III: cc: 269.

236. Ogift dragondotter Margareta Sarberg. St Mickel. Stor-Savolax domsaga. UT
24.9.1800: dödsdom. HO 10.11.1800: 24 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och 2 års tukt-
hus i Stockholm. Sänd 31.12.1800 till tukthuset i Stockholm. Tavastehus och Heinola
kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1800. E III: cc: 269.

237. Ogift inhysing Lisa Mattsdotter. Ogift dräng Carl Mattsson. Orimattila. Hollola dom-
saga i Kymmenegårds län. 9.7.1800, gosse. Erkänt: mord. Rätten: dödsorsaksutred-
ning: mord. UT 30.8.1800: dödsdom; anstånd med lägrarens delaktighet. HO
19.11.1800: dödsdom; anstånd med lägrarens delaktighet. JR 4.11.1800: dödsdom.
Underställt. K. Maj:t 5.11.1800: dödsdom. Halshuggen 17.1.1801. Lägrarens delaktighets-
undersökning saknas. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1800. Nylands och
Tavastehus länskansli. Ea 155, f. 433–436v. Rådsprotokoll i justitieärenden 1800 senare
delen, f. 1432v–1433.

238. Trolovad piga Maria Johansdotter. Hennes fästman bondeson Thomas Johansson
Tasanen. Messuby. Övre Satakunta övre domsaga. 4.6.1800, flicka. Erkänt: kvävt med
linnetrasa och bränt upp liket. Rätten: liket saknas delvis, benrester. UT 16.8.1800:
dödsdom; anstånd med lägrarens lägersmål. HO: hemställt K. Maj:t  pga. att bevis-
ningen grundat sig bara på erkännandet och vittnesmål om döljandet. JR 3.11.1800:
dödsdom för att avskräcka. K. Maj:t 12.11.1800 dödsdom. HO 26.11.1800: dödsdom.
Halshuggen 23.1.1800. Justitierevisionens utslagshandlingar 10.10.1800, nr 37. Åbo
hovrätts skrivelse till landshövdingen 1800. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 155,
f. 437–440. Rådsprotokoll i justitieärenden 1800 senare delen, 1474v–1476v, 1575v.

239. Ogift fältväbelsdotter Maria Sophia Justander. Vesilax. Övre Satakunta övre domsaga.
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UT 17.12.1800: undersökning. VT 20.1.1801: oavgjord. Tavastehus slottshäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1800. E III: cc: 269. I förteckningen p.g.a.
ståndstillhörigheten.

240.Ogift piga Maria Elisabeth Mickelsdotter. Ogift dräng Abraham Johansson. Hauho.
Hollola domsaga i Tavastehus län. 1.4.1801, gosse. Erkänt: dödsvållande p.g.a. att hon
svimmar efter förlossningen och fann barnet dött. Rätten: dödsorsaksutredning: mord.
UT 2.7.1801: dödsdom; anstånd med lägraren. HO 9.7.1801: närmare undersökning.
HO 31.7.1800: 24 par ris, offentlig kyrkplikt och 3 års spinnhus i Åbo, lägraren straffas
för lägersmålet. Nådeansökan. JR 28.9.1801: 24 par ris, offentlig kyrkplikt och 3 års spinnhus
i Åbo p.g.a. nekandet och för att hon inte ha vågat be om hjälp när drängar befann sig i förloss-
ningsrummet. K. Maj:t 7.10.1801: fastställt domen. Åbo hovrätts skrivelse till landshöv-
dingen 1801. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 158, 146–147, 404–408v.
Rådsprotokoll i justitieärenden inför K. Maj:t 1801 senare delen, f. 743–745v. 

241. Ogift piga Greta Henriksdotter. Pernå. Borgå och Kymmenegårds domsaga. HO
10.6.1801: 20 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och 2 års tukthus i Åbo. Tavastehus slotts-
häktes och Heinola kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1801. E III: cc:
278.

242. Ogift piga Valborg Mattsdotter. Åbo stad. HO 7.8.1801: 14 dagars fängelse på vatten och
bröd. Åbo slottshäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1801. E III: cc: 278.

243. Ogift piga Maria Johansdotter. Mäntsälä. Borgå och Kymmenegårds domsaga. UT
11.7.1801: dödsdom. HO 10.9.1801: 30 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och 6 års tukthus
i Åbo. Åbo slottshäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1801. E III: cc: 278.

244. Ogift bondedotter Maria Sophia Mickelsdotter. Itis. Hollola domsaga i Kymmenegårds
län. UT 18.8.1801: 15 par ris och en söndags offentlig kyrkplikt. HO 12.9.1801: 12
dagars fängelse på vatten och bröd. Heinola kronohäkte. Justitiekanslersämbetets fångläng-
der 1801. E III: cc: 278. 

245. Ogift piga Margareta Henriksdotter. Ikalis. Övre Satakunta övre domsaga. HO
2.10.1801: 30 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och 6 års tukthus i Åbo. Åbo slottshäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1801. E III: cc: 278.

246.Ogift piga Anna Henriksdotter, 20 år. Lägraren inte angiven. Borgå och
Kymmenegårds domsaga. Erkänt: mord. Rätten: liket saknas. HO 19.10.1801: 30 par
ris, en söndags offentlig kyrkplikt och 10 års tukthusarbete i Åbo. Nådeansökan. K. Maj:t
13.1.1807: benådad från resterande 4 år långa tukthusarbetet. Rådsprotokoll i justitieären-
den 1807, förra delen, f. 6. Utslagshandlingarna saknas. 

247. Ogift piga Maria Jöransdotter. Kyro. Södra Österbottens domsaga. UT 27.7.1801:
undersökning. 11.9.1801: dödsdom.  HO 19.10.1801: dödsdom. Nådeansökan. K. Maj:t
03.1802: avslag på nådeansökan; dödsdom. Utslagshandlingarna och rådsprotokollen
saknas. Åbo slottshäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1801. E III: cc: 278.

248. Ogift piga Beata Christersdotter. Orivesi. Övre Satakunta övre domsaga. HT
16.10.1801: dödsdom. HO 10.11.1801: dödsdom. K. Maj:t 15.12.1801: dödsdom. HO
23.12.1801: meddelat delinkventen dödsdomen. Tavastehus slottshäkte.
Justitiekanslersämbetets fånglängder 1801. E III: cc: 278.

249.Ogift piga Anna Henriksdotter. Tukthusfånge i Heinola kronohäkte. Domsaga okänd.
HO: risslitande och tukthusarbete i Åbo. Heinola kronohäkte. Justitiekanslersämbetets
fånglängder 1801. E III: cc: 278.

250. Ogift piga Lena Mattsdotter. Ulfsby. Vemo och Nedre Satakunta domsaga. HT: döds-
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dom; husbondfolket korpral Matts Ulfberg och korpralshustru Lisa Johansdotter
kroppsstraff för delaktighet. HO 1.12.1801: frikänd; de delaktiga frikända och ställda på fri
fot och förpassas till hemorten. Åbo slottshäkte. Justitiekanslersämbetets fånglängder 1801.
E III: cc: 278.

251. Ogift bondedotter piga Anna Gabrielsdotter. Inte angivit lägraren. Sääksmäki.
Sääksmäki nedre domsaga. Förruttnat foster. Erkänt: Ihärdigt nekat. Rätten: liket inte
kunnat undersökas. UT 26.5.1802: undersökning. UT 3.7.1802: frikänd; angivaren dräng
Johan Johansson 7 par spö för ogrundad angivelse. HO:s utslag saknas. Nedre Sääksmäki
domsaga, urtima koncepttingsdombok 1800 – 1802, Cc: 2, f. 737–748, 766.

252. Ogift piga Sophia Jöransdotter. Längelmäki. Sääksmäki övre domsaga.  UT 31.1.1802:
15 par ris. HO: utslaget saknas. Tavastehus slottshäkte. Justitiekanslersämbetets fång-
längder 1801. E III: cc: 278.

253. Ogift piga Sophia Johansdotter. Ogift dräng Erik Johansson. Orivesi. Övre Satakunta
övre domsaga. Tvillinggossar. Erkänt: att lägraren förorsakat att barnen föddes död-
födda. Rätten: dödsorsaksutredning: ena dödfött, andra avlidit genast efter födseln.
HT 5.2.1803: 14 dagars fängelse på vatten och bröd samt hemlig skrift och avlösning;
lägraren fullmansbot på 300 daler silvermynt treskiftes eller 40 par spö tre slag av
paret. HO 1.3.1803: 14 dagars fängelse på vatten och bröd samt hemlig skrift och avlösning;
lägraren fullmansbot på 300 daler silvermynt treskiftes eller 40 par spö tre slag av paret. Åbo
hovrätts skrivelse till landshövdingen 1803. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 164,
f. 352–356. 

254. Ogift torpardotter Anna Eliasdotter, 18 år. Ogift torparson Jonas Jonasson. Padasjoki.
Hollola domsaga i Tavastehus län. 5.3.1803, flicka. Ihärdigt nekat mord. Rätten: döds-
orsaksutredning: mord. UT 26.3.1803: dödsdom; lägraren frikänd för delaktighet i
brist på bevis. HO 28.4.1803: dödsdom oaktat nekandet. HO 18.7.1803: oenig. JR
6.6.1803: 20 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och 3 års spinnhus i Åbo. K. Maj:t
16.6.1803: 20 par ris, en söndags offentlig kyrkplikt och 3 års spinnhus i Åbo p.g.a. att smittkop-
por gjorde henne otillräknelig vid gärningstidpunkten. Anna avled i smittkoppor i häktet
4.7.1803, långt innan saken var slutförd. Utslagshandlingarna saknas. Åbo hovrätts skri-
velse till landshövdingen 1803. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 164, f. 535–538v.
Rådsprotokoll i justitieärenden 1803 förra delen, f. 1077–1079v, 1187–1187v inför K.
Maj:t. 

255. Ogift soldatdotter Maria Eriksdotter. Gift torpare svåger Erik Mattsson. Hollola.
Hollola domsaga i Tavastehus län. 5.3.1803, flicka. Erkänt: kvävning. Rätten: kväv-
ning. UT 21.4.1803: dödsdom; svågern frikänd i brist på bevis. HO 19.7.1803: döds-
dom; svågern frikänd i brist på bevis. K. Maj:t 4.7.1803: dödsdom; svågern frikänd i brist
på bevis. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1803. Nylands och Tavastehus läns-
kansli. Ea 167, f. 682–684v.

256. Ogift piga Eva Mattsdotter, 27 år. Ogift bondeson Henrik Johansson Korka. Tammela.
Sääksmäki nedre domsaga. 2.2.1803, foster. Erkänt: missfall. Rätten: inte kunnat
besiktas förutom benrester och huvudskål. UT 19.9.1803: 20 daler silvermynt eller 8
dagars fängelse på vatten och bröd (§ 2); lägraren åtalas om det är befogat. HO
17.2.1804: 20 daler silvermynt eller 8 dagars fängelse på vatten och bröd (§ 2); lägraren åtalas
om det är befogat. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1804. Nylands och
Tavastehus länskansli. Ea 167, f. 295–307. 

257. Ogift piga Hedvig Mattsdotter. Ogift dräng Gustaf Samuelsson, som lämnat byn.
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Loppis. Sääksmäki nedre domsaga. Foster. Erkänt: dödfött. Ihärdigt nekat mordet.
Rätten: dödligt övergivande. HT 12.10.1803: dödsdom; lägraren straffas för lägersmå-
let. HO 18.11.1803: 24 par ris, offentlig kyrkplikt och 2 års spinnhus i Åbo för att genom grov
förseelse vållat barnets död. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1804. Nylands och
Tavastehus länskansli. Ea 164, f. 620–622v.

258. Ogift piga Caisa Johansdotter, 24 år. Okänd resande husbonde. Somero. Sääksmäki
nedre domsaga. 12.10.1804, gosse. Erkänt: livlöst. Rätten: liket saknas. UT 28.11.1804:
inte kunnat fällas på sin blotta bekännelse; för lägersmålet till 5 daler silvermynt eller
7 dagar på vatten och bröd. HO 17.6.1805: (§ 2) 20 daler silvermynt treskiftes eller 8 dagars
fängelse på vatten och bröd för döljandet. Sääksmäki nedre domsaga, urtima koncepttings-
protokoll i Somero tingslag 1803–1805. Cc: 3, f. nr saknas. Åbo hovrätts skrivelse till
landshövdingen 1805. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 169, f. 381–384v.

259. Ogift piga Eva Lisa Eriksdotter. Ogift bondeson Matts Gustafsson. Hollola. Hollola
domsaga i Tavastehus län. Ofullgånget foster. Erkänt: missfall. Rätten: missfall. HT
21.4.1803: 40 daler silvermynt treskiftes eller 10 par ris och enskild skrift för döljandet
(§ 2); lägraren frikänd i brist på bevis; borgarhustru Eva Johansdotter dömd för för-
summad uppsikt till 20 daler treskiftes eller 8 dagars fängelse på vatten och bröd; hus-
bondfolket sergeant Palmstedt och hans hustru Lovisa Elisabeth Lessen frikända. HO
7.12.1803: 25 daler treskiftes eller 8 dagars fängelse på vatten och bröd; lägraren frikänd i brist
på bevis; borgarhustru Eva Johansdotter dömd för försummad uppsikt till 20 daler treskiftes eller 8
dagars fängelse på vatten och bröd; husbondfolket sergeant Palmstedt och hans hustru Lovisa
Elisabeth Lessen frikända. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1803. Nylands och
Tavastehus länskansli. Ea 169, f. 728–732v.

260.Dödsorsaksutredning. Ofullgånget dött framfött foster funnet på Tavastehus begrav-
ningsplats. Sääksmäki nedre domsaga. RR 29.10.1804 modern inte kunnat uppspanas.
HO 3.6.1805: uppskjutet på framtiden tills saken kan vara uppenbarad. Åbo hovrätts
skrivelse till landshövdingen 1805. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 169, f.
298–301v. 

261. Ogift fähuspigan Eva Henriksdotter, 32 år, ett oäkta barn. Änklingen kronobefall-
ningsman Nils Wiander. Vånå.  Sääksmäki nedre domsaga. 13.3.1805, gosse. Erkänt:
nödfödsel och dödfött. Rätten: dödsorsaksutredning: dödligt övergivande. UT:
15.4.1805 dödsdom; anstånd med lägrarens dom. HO 8.5.1805: 14 dagars fängelse på
vatten och bröd för att ha lönnlagt sjukt och svagt foster; lägraren straffas för lägersmålet.
Sääksmäki nedre domsagas urtima konceptdombok 1803–1805. Cc: 3, f. nr saknas. Åbo
hovrätts skrivelse till landshövdingen 1805. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 169,
f. 283–287. Längd över döpta i Vichtis församling 1796. HisKi.

262.Ogift piga Lena Eriksdotter, 32 år, 1 oäkta barn. Gift inhysingen Matts Andersson.
Lempäälä (Lembois). Övre Satakunta övre domsaga. 18.10.1805, fullgånget foster.
Erkänt: våldtäkt och dödfött. Rätten: dödligt övergivande. HT 3.2.1806: dödsdom;
lägraren frikänd i brist på bevis. HO 11.3.1806: 20 par ris, uppenbar kyrkoplikt och 2 års
spinnhus i Åbo för att ha vräkt å gata (§ 5); lägraren inte kunnat fällas emot sitt nekande.
Besvär. JR 2.6.1806: avslag på besvär. K. Maj:t 26.6.1806: avslag på besvär.
Utslagshandlingarna saknas. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1806. Nylands
och Tavastehus länskansli. Ea 173, f. 3–5v, 641–641v, 671–673. Rådsprotokoll i justitieä-
renden 1806 senare delen, f. 257–259.

263. Ogift piga Brita Mickelsdotter. Lägraren inte angiven. Sääksmäki. Sääksmäki nedre
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domsaga. 15.12.1805, foster. Erkänt: missfall. Rätten: liket saknas. HT 8.3.1806: 20
daler treskiftes eller 8 dagars fängelse på vatten och bröd (§ 2). HO 21.11.1806: 20 daler
treskiftes eller 8 dagars fängelse på vatten och bröd (§ 2). Åbo hovrätts skrivelse till lands-
hövdingen 1806. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 173, f. 732–736.

264.Trolovad hemmaboende soldatdotter Maria Mattsdotter Kask, 25 år. Fästmannen ogift
bondeson Simon Jacobsson Anttila. Tammela. Sääksmäki nedre domsaga. 12.3.1807,
tvillingmissfall. Erkänt: missfall. Rätten: missfall. UT 6.7.1806: 20 daler treskiftes eller 8
dagars fängelse på vatten och bröd och enskild skrift (§ 2); lägraren ställas till svars för otidigt
sängalag; modern soldathustrun Lisa Henriksdotter frikänd i brist på bevis från misstankar om
försummad uppsikt. Åbo hovrätts utslag saknas. Sääksmäki nedre domsagas urtima kon-
ceptdombok 1807–1809. Cc: 4, f. 165v–176v. 

265. Ogift piga Anna Caisa Mickelsdotter. Lägraren inte angiven. Asikkala. Hollola domsa-
ga i Tavastehus län. Erkänt: dödfött. Rätten: dödsorsaksutredning: möjligtvis dödfött
men fullgånget. HT 12.5.1807: dödsdom; husmödrarna bondehustrur Lisa Mattsdotter
och Eva Andersdotter Ruokola 20 daler eller 8 dagars fängelse på vatten och bröd för
försummad uppsikt; husbönderna Esaias och Henric Ruokola frikända. HO 29.5.1807:
20 dagars fängelse på vatten och bröd; husbondfolket frikända från allt ansvar. Åbo hovrätts
skrivelse till landshövdingen 1807. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 177, f.
378–382.

266.Ogift piga Anna Stina Hellsing. Rymt. Lägraren inte angiven. Hausjärvi. Sääksmäki
nedre domsaga. 5.12.1806, gosse. Vittnesmål: missfall. Rätten: missfall. UT 6.5.1807:
uppskjuten tills hon kan ertappas. Sääksmäki nedre domsagas urtima konceptdombok
1807–1809. Cc: 4, f. 125, 153–157v. Åbo hovrätts utslag saknas.

267. Ogift piga Valborg Andersdotter. Äktenskapslöfte. Ogift dräng Joseph Johansson.
Kangasala. Övre Satakunta övre domsaga. Gosse. Erkänt: dödfött. Rätten: dödsorsaks-
utredning, inte kunnat fastställa om barnet fötts med liv. HT 7.9.1807: 24 par ris 3 slag
per par, en söndags offentlig kyrkplikt i Messuby kyrka och två års spinnhus i Åbo;
husbondfolket bonden Henrik Sinkola och hans hustru Anna Eriksdotter frikända från
försummelse. HO 13.10.1807: ändrat domen (§ 2): 30 daler treskiftes eller 12 dagar fängelse
på vatten och bröd, samt böter för otidigt sängalag; lägraren dömd till otidigt sängalag och att
fullborda äktenskapet; husbondfolket bonden Henrik Sinkola och hans hustru Anna Eriksdotter
frikända från försummelse. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1807. Nylands och
Tavastehus länskansli. Ea 177, f. 491–497.

268.Ogift nybyggardotter Eva Stina Jacobsdotter Leppälahti. Ogift sågkarlen Johan
Wirman, som avvikit från orten. Loppis.  Sääksmäki nedre domsaga. 29.7.1807, miss-
fall. Erkänt: missfall. Rätten: missfall. UT 10.12.1807: 5 daler i treskiftes eller 7 dagars
fängelse på vatten och bröd. HO 19.2.1808: 5 daler i treskiftes eller 7 dagars fängelse på
vatten och bröd. Sääksmäki nedre domsagas urtima konceptdombok 1807–1809. Cc: 4, f.
343, 349–354v. Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen 1807. Nylands och
Tavastehus länskansli. Ea 181, f. 216–217, 222. 

269.Ogift torpardotter piga Anna Jacobsdotter Niku. Lägraren inte angiven. Tammela.
Sääksmäki nedre domsaga. 6.7.1807, gosse. Erkänt: missfall. Rätten: missfall, enligt
vittnen inte dolt graviditeten. HT 9.11.1807: frikänd; straffad för första resans lägers-
mål. HO 17.12.1807: frikänd; straffad för första resans lägersmål. Åbo hovrätts skrivelse till
landshövdingen 1807. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 181, f. 44–46v.
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Bilagda tabeller 1–12

tabell 1. Källmaterialet till barnamördandet i Finland 1702–1807.

I. 42 I: konceptprotokoll. 

II. 39 II: renoverade tingsprotokoll ur utslagshandlingarna.

III. 152 III: Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen samt utslag som sänts 
till högsta domsrätten.

IV. 71 IV: Åbo hovrätts protokoll i utslagshandlingarna.

V. 35 V: Åbo hovrätts betänkande i utslagshandlingarna.

VI. 11 VI: lagkommissionens protokoll om barnamordslagen, prejudikat 
och finska barnamordsbrott.

VII. 70 VII: rådsprotokoll i justitieärenden.

VIII. 28 VIII: K. Maj:ts utslag. Har tagits fram om utslaget inte hittats bland 
rådsprotokollen eller var skrivet på konvolutet till utslagshandlingarna.

IX. 10 IX: K. Maj:ts protokoll, till den del de legat bland rådsprotokollen.

X. 23 X: nådeansökningar i utslagshandlingarna.

XI. 3 XI: barnamörderskors besvär i utslagshandlingarna.

XII. 3 XII: barnmorskors besiktningsattest om barnamörderskans kropp 
i justitierevisionens handlingar eller renoverade domböcker.

XIII. 48 XIII: läkares besiktningsattester om barnets dödsorsak i justitierevisionens 
handlingar eller renoverade domböcker.

XIV. 5 XIV: Collegium medicums utlåtande i justitierevisionens handlingar.

XV. 14 XV: brev från Borgå domkapitel eller konsistorium till Åbo hovrätt 
eller K. Maj:t.

XVI. 11 XVI: landshövdingens brev till justitiekanslern eller överståtshållaren 
i Stockholm.

XVII. 77 XVII: längder över födda, vigda och begravda.

XVIII. 105 XVIII: fängelsehandlingar. Inkluderar tre brev: ett om rymning, fördröjd
fängelsevistelse och befordran till tukthuset i Stockholm.

XIX. 15 XIX: skillingtryck och sägner.

XX. 765 XX: antalet dokument i sin helhet.

XXI. 565 XXI: totalt antal rättshandlingar rörande de finska barnamordsbrotten.
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tabell 2. Barnamordsbrott per domsaga 1702–1807

år I II III IV V VI VII VIII IX X XI Z

1702–
1807 57 45 34 23 22 20 18 13 9 8 7 256

Källa: Register över barnamordsbrott i Finland 1702–1807. 

Förklaring: 
I = Sääksmäki domsaga, inkluderar fall från både Sääksmäki övre och nedre domsagor

efter delningen av domsagan 1796.

II = Hollola domsaga, inkluderar fall från Hollola och Borgå domsaga 1702–1750 
och Hollola domsaga i Tavastehus eller Kymmenegårds län 1783–1807.

III = Satakunta övre och nedre domsaga. Inkluderar fall från Övre Satakunta övre och 

nedre domsaga efter delningen 1785 och från Vemo och nedre Satakunta domsaga. 
IV = Borgå och Kymmenegårds domsaga 

V = Helsingfors, Åbo, Borgå, Lovisa och Fredrikshamns stad

VI = Raseborgs domsaga. Inkluderar fall från domsagans östra och västra härader 
efter delningen 1795.

VII = Stor och Lill-Savolax domsaga

VIII = Österbottens domsagor (södra, mellersta och norra)

IX = Pikis och Halikko domsaga. Inkluderar fall från domsagans övre och nedre del 
efter delningen 1795 

X = Karelens domsaga

XI = Masku domsaga

Z = totalt antal barnamordsbrott där domsagan är känd
I tabellen ingår inte fall där domsagan är okänd, tre fall från Ålands domsaga och ett från
Rautalampi domsaga. Jag har kategoriserat fallen efter domsagan där domen fälldes.



tabell 3. Domar fällda efter dödsorsaksutredning 1702–1807

årtal dödsstraff benådning leuteration ris+tukthus fängelse/böter antal
1737 1 1
1741 1q 1
1751 1 1w 2
1762 1 1
1765 1 1
1766 1 1 2
1768 1 1
1770 2e 1 3
1772 1 1
1780 1 1 1 1 4
1782 1 1r 1t 3
1783 1 1
1784 1y 1
1785 1u 1
1786 3i 3
1787 1 2o 3
1791 1qp 1
1798 4qq 1 5
1800 2 1qw 3
1801 1qe 1 2
1803 1qr 1 2
1804 1 1
1805 1qt 1 2
1806 1qy 1 2
1807 1 1
N = 11 12 6 13 6 48

Källa: Register över barnamordsbrott i Finland 1702–1807.

1 P.g.a. ungdom. Hemställts p.g.a. Åbo hovrätts oenighet om straffet (nr 21).
2 P.g.a. oklar bevisning om fostrets dödsorsak. Prejudikat (nr 34).
3 Åbo hovrätt leutererade trots att saken borde ha hemställts K. Maj:t p.g.a. förlossning i sätesbjudning (nr 86) och

p.g.a. inständigt nekande trots dödligt våld (nr 91). Maria Pettersdotter Turi fick avslag på sin nådeansökan om
befrielse från livstids tukthusarbete. 

4 Åbo hovrätt ändrade underrättens dödsstraff till kroppsstraff. Barnamörderskan anhöll om nåd av K. Maj:t för
tukthusarbetet, men fick avslag (nr 134).

5 Åbo hovrätt ändrade underrättens dödsstraff till kroppsstraff. Barnamörderskan anhöll om nåd av K. Maj:t varef-
ter domen ytterligare, p.g.a. att hennes lägrare skriftligen lovat fullborda trolovningen med vigsel till 12 dagars
fängelse vid vatten och bröd (nr 132).

6 Endast ett justitieråd för dödsstraff (nr 142)
7 Justitieråden eniga om dödsstraffet. K. Maj:t fastställde 12 par ris och livstids tukthusarbete (nr 146).
8 Endast ett justitieråd för lindrigare straff (nr 149), justitieråden eniga om dödsstraff (nr 134, 151).
9 Endast ett justitieråd för lindrigare straff (nr 154), samtliga för lindrigare straff men oeniga om livstids eller 6 års

tukthusarbete (152).
10 Uppgifterna tagits fram från Åbo hovrätts skrivelse till landshövdingen om utfärdade domar. Där framgår ej grun-

derna för benådningen, men dock läkarintygets slutsatser (nr 179).
11 Åbo hovrätt ändrade underrättens dödsstraff till kroppsstraff (nr 216, 218, 222, 223). 
12 Benådning p.g.a. att hon, som ung och oförståndig, handlös blivit lämnad i ett och samma boningrum med Gustaf,

isynnerhet av honom steg för steg blivit ledd och driven till att verkställa brottet (nr 230). 



tabell 4. Barnamörderskornas erkännande om barnets dödsorsak 1702–1807

årtal strypt eller kvävning dödligt dödfött missfall ihärdigt dödsvållande
använt våld med hand över- nekat av fall eller 

givande nödfödsel
1702–1736 3 7 3
1737–1749 4 3 3 2
1750–1760 3 3 2 2 1
1761–1770 4 1 2 3 5 1
1771–1780 4 4 1 3 3
1781–1790 4 6 8 4 3 2 1
1791–1800 1 1 4 3 8 5 4
1801–1807 2 2 8 3 3 1
N=140 22 13 24 28 30 17 6

Källa: Register över barnamordsbrott i Finland 1702–1807.

tabell 5. Rättens uppfattning om dödsorsaken 1702–1807

årtal mördat kvävning dödligt dödfött missfall barnkropp oskuld orsak ej
– strypt med hand över- saknas till kunnat
– slagit eller givande helt eller barnets utredas
ihjäl tillhygge delvis död

1702–1736 1 2 3 1 5
1737–1749 1 5 6
1750–1760 3 1 3 1 3
1761–1770 5 5 2 3 1
1771–1780 6 2 1 1 3
1781–1790 11 4 8 2 1 2
1791–1800 4 4 4 2 7 5
1801–1807 4 1 3 3 3 6 1
N=140 35 14 32 5 17 32 1 4

Källa: Register över barnamordsbrott i Finland 1702–1807.

Förklaring: Tabellerna grundar sig huvudsakligen på de fall där barnamörderskors erkännande om dödsorsaken har
kunnat jämföras med rättens tolkning av dödsorsaken, främst på basis av vittnesmål och 48 rättsmedicinska utred-
ningar. Kvävning med hjälp av tillhygge innefattar fall där barnet kvävts till döds inlindat i en kjol, sjal, under en
kudde eller rya. I fyra fall ingår endast barnamörderskans bekännelse och i fyra fall endast domstolens slutsats. Det
innebär att antalet fall i tabellerna 4 och 5 vågrätt räknat kastar med ett fall under perioden 1702–1736 (13 enligt bar-
namörderskan, 12 enligt rätten) och 1771–1780 (15 enligt barnamörderskan, 14 enligt rätten) och med två fall under
perioden 1801-1807 (19 enligt barnamörderskan, 21 enligt rätten). Diskrepansen är dock marginell för slutsatserna
varför fallen som varit ovanligt tydliga och konkreta med tanke på dödsorsaken ingår i tabellen. 

13 Åbo hovrätt ändrat underrättens dödsstraff till kroppsstraff p.g.a. nekandet (nr 240). Barnamörderskan inkom-
mit med en nådeansökan. K. Maj:t benådat p.g.a. nekande till våldsam handling som styrktes av att förlossning-
en inte ansågs uppsåtligt dold därför att drängar var närvarande. Dömd till 24 dagar på vatten och bröd.

14 Uppenbarat sitt havandeskap, legat sjuk i smittkoppor: dömts som avita, otillräknelig trots våldsam åtgärd (nr
254) 

15 Åbo hovrätt lät saken bero p.g.a. fostrets ofullgångenhet. Barnamörderskan hade inte spårats. HO:s utslag
3.6.1805. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 169, f. 298–301v.

16 Ändrat underrättens dödsstraff till kroppsstraff och spinnhusarbete (nr 262).



tabell 6: Delaktiga efter relation till barnamörderskan 1702–1807

fallnr årtal antal föräldrar husbondfolk annat husfolk lägrare
straff

mor     far     husmor     husbonde     ogifta     hustrur
kvinnor

3 1722 - avlidenqu
6 1728 1 dödsdom
11 1735 1 f
15 1735 1 f
21 1742 1 28 vb
23 1744 2 2 fqi
34 1751 2 30 prqo f
39 1752 1 f
44 1753 2 f f
46 1754 1 dödsdom
54 1758 2 10 dlr 10 dlr
56 1761 1 dödsdom
57 1762 1 8 vb
58wp 1763 3 f 2 f 
61 1763 2 f f (åtal)
69 1764 1 f
72 1765 - ej åtalatswq
73 1765 1 40 ps
77 1765 1 f
78 1765 1 f
79 1766 3 14 vb 10 dlr 30 vb
80 1766 1 f
81 1766 1 f
86 1770 3 f 10dlr 20 dlr
88 1770 1 14 vb
89 1770 2 10 dlr 10 dlr
91 1770 2 f f (åtal)
93 1770 3 12 vb f f
98 1772 - ej åtalatsww
99 1772 1 dödsdom
100 1774 1 f
108 1775 3 20 dlr 20dlr 20 dlr
112 1778 1 dödsdom
113 1780 1 14 vb
119 1780 1 12 vb
120 1780 3 f f f
126 1780 2 f f
128 1780 2 f 40 dlr
122 1780 2 f f

Källa: Register över barnamordsbrott i Finland 1702–1807.

Förklaringar: vb = vatten och brödstraff; pr = par ris; ps = par spö; f= frikänd; dlr = daler silvermynt;
varnas= varnas för att i framtiden försumma att ha uppsikt över en annan piga; åtal = åtalad, men
okänt straff; N= totalt antal. 



132 1782 1 f
133 1782 1 10 pr
135 1783 2 14 vb 14 vb
139 1784 2 f f
147 1786 1 8 vb
153 1787 2 2 varnas
154 1787 1 f
167 1789 1 24 pr och 

3 års 
tukth.

171 1789 1 14 vb
179 1791 2 12 vb 8 vb
191 1791 1 f
197 1793 2 framtiden framtiden
203 1795 1 f
206we 1794 2 f f  (ogift 

bror)
209 1795 2 10 dlr 20 dlr
223 1798 1 10 dlr
224 1799 1 f
225 1799 2 10 dlr 10 dlr
230 1800 1 f
250 1801 2 vb vb
251 1801 2 f f
254 1803 1 40 ps
256 1803 1 f
260 1803 3 f f 8vb
265 1806 1 f
266 1806 2 f f
268 1807 2 f f
N = 1723- N = 20 6 20 18 8 5 25 varav 9
66 1801 102wr husbonden

(svärtat)

17 Kaplanen Paul Salovius var redan död när ogifta pigan barnamörderskan Anna Mattsdotter angav honom för
delaktigheten.

18 Åbo hovrätts utslag 14.4.1744 är ett fragment men rättsbehandlingen tyder på att pigorna som var hemma kom
att straffas. De ingår därför i tabellen.

19 Dömd till så många par ris hon som 50 år gammal och vanför kan tåla, dock max 30 par, tre slag av paret.
Ersättningsstraff p.g.a. nekandet 

20 Barnamörderskan Brita Chatarina von Qvantens mor och två systrar fälldes av tingsrätten för delaktighet, men
saken förföll för att det var hovrätten som var första rättsinstansen p.g.a. de åtalades ståndstillhörighet. De skulle
enligt JR åtalas för delaktighet men handlingarna har inte kunnat hittas hos justitierevisionen. Eventuellt fälldes
aldrig delaktighetsstraffen.

21 Ingår här för att barnamörderskans tidigare gifta husbonde och misstänkta lägrare länsman Hahls delaktighetsut-
redning stoppades av Åbo hovrätt.

22 Ingår här för att gifta husbonden och lägraren inte åtalades, trots grova misstankar om hans delaktighet i pigans
brott. Orsaken till det var förmodligen hans adliga börd.

23 Skräddardottern Stina Mannströms far och bror (ej införd i tabellen) straffades med böter av tingsrätten men fri-
kändes från försummad uppsikt av Åbo hovrätt.

24 Av vilka 99 var fällda domar.



tabell 7: Barnamordsbrott med läkarintyg 1702–1807

Källa: Register över barnamordsbrott i Finland 1702–1807.

tabell 8. Fällda domar på basis av mjölk och blod 1702–1807

fallnr årtal status straff

3 1722 dragonhustru absolution
4 1722 ryttaränka Pinad till bekännelse, slutlig dom saknas 
14 1735 piga 8 par ris
15 1735 piga frikänd
16 1736 bondedotter 3 ggr skarpt ris
17 1736 piga 2 ggr skarpt ris
19 1742 piga 14 dagar på vatten och bröd
20 1742 piga på framtiden
24 1744 piga 30 par ris och livstids tukthus
28 1748 kvinnsperson insättning på bekännelse
29 1748 kvinnsperson insättning på bekännelse
39 1752 piga 10 par ris
47 1755 piga dödsdom
54 1754 bondedotter dödsdom 
69 1764 piga 30 par ris
78 1765 piga 30 par ris
88 1769 piga 30 par ris
95 1772 Piga böter för lägersmålet
102 1774 piga 30 par ris
116 1780 bondedotter 20 par ris och offentlig kyrkplikt (rättsmord)
118 1780 soldatänka frikänd
121 1780 bondedotter på framtiden
141 1784 bondedotter 30 par ris och 6 års spinnhus i Stockholm
212 1797 bondeänka frikänd
213 1796 piga frikänd
214 1798 rusthållardotter frikänd
227 1799 bondedotter 12 dagars fängelse på vatten och bröd
238 1800 trolovad piga dödsdom
247 1801 piga 30 par ris och 10 års tukthus i Stockholm 
252 1802 bondedotter böter för lägersmålet
259 1804 piga 8 dagars fängelse på vatten och bröd
264 1806 piga 8 dagars fängelse på vatten och bröd
N= 32

Källa: Register över barnamordsbrott i Finland 1702–1807

årtal antal
1702–1735 -
1736–1750 2
1751–1760 2
1761–1770 9
1771–1780 5

årtal antal
1781–1790 12
1791–1800 9
1801–1807 9
N = 48wt

25 Nr 6, 21, 29, 34, 35, 56, 39, 72,
79, 81, 84, 86, 91, 92, 94, 119,
120, 132, 133, 134, 135, 142, 146,
148, 149, 151, 152, 153, 154, 155,
167,179, 215, 216, 218, 222, 223,
230, 234, 237, 240, 254, 257,
261, 262, 265, 266. I ett fall lät
Åbo hovrätt saken bero för att
barnet var ofullgånget och bar-
namörderskan inte kunde spå-
ras. HO:s utslag 3.6.1805.
Nylands och Tavastehus läns-
kansli. Ea 169, f. 298–301v.



tabell 9.  Barnamörderskornas sociala status och vistelseort 1702–1807

social status antal piga vid piga på bytt hos piga hos lös- okänt
lägersmålet samma tjänste- föräldrar släktingar drivare
men rest ställe under ställe eller make
hem för hela barna-
att födawy mordet

smedsdotter 1 1
soldatdotter 11 1 6wu 3wi 1
soldathustru 5 3 2
bondedotter 28 4 6 13 1 1 3
bondehustru 3 2 1
landbondedotter 4 1 1wo 2
rusthållardotter 3 1 1 1
torpardotter 8 3 3 2
torparhustru 2 2
vallherdedotter 1 1
vallherdehustru 1 1
nybyggardotter 1 1
inhysingsdotter 11 11
underofficersdotter 1 1
sergeantsdotter 1 1
fältväbelsdotter 1 1
fänriksdotter 1 1
jägardotter 1 1
löjtnantsdotter 1 1
dräng-,vallhustru 2 1 1
pigaep 94 49eq 3 1 2 1 38
hustru 3 1 2
N = 184 10 83 3 34 4 2 48

Källa: Register över barnamordsbrott i Finland 1702–1807.

Förklaring: Fram till 30.10.1778 betecknades barnamörderskorna i rättsmaterialet som kona
eller kvinnsperson och därefter efter status- eller tjänstebeteckning. Det senare kom att domine-
ra i rättsmaterialet och är dessvärre lika diffust när det gäller barnamörderskans sociala status
som benämningen kvinnsperson. Det har ur barnamörderskornas berättelser, prästbevis, kyrk-
böcker eller nämndens påstående om kvinnans släktrelationer gått att med säkerhet fastställa
endast 90 barnamörderskors sociala tillhörighet på fädernet. Social status presenteras här i rela-
tion till den plats där barnamörderskan befann sig under brottsförloppets slutskede för att utre-
da den sociala kontrollens betydelse för gärningen. Den stora gruppen okänd fysisk plats visar
att domarna inte regelmässigt fäste vikt vid detta. 

26 Inkluderar de barnamörderskor, som gifte sig med ”fel” man och som barnamördade i uppsåt att dölja lägersmålet:
nr 23, 150, 151. 

27 Inkluderar en soldatänka: nr 23. 
28 Inkluderar en soldatänka: nr 188.
29 En änka: nr 109.
30 Kategorin piga inrymmer de fall, där barnamörderskans sociala status förblivit okänt, men där det framgår att hon

tjänade som piga. I gruppen ingår även en husmamsell, som bytte tjänsteställe: nr 153.
31 En gift piga med okänd status: nr 46. En hushållerska med förmodligen borgerlig bakgrund: nr 195.



tabell10: Ogifta mödrar som blev barnamörderskor 1702–1807

fallnr ort social barnamörderska HO-utslag oä tidigare corpus
status barn miss- delicti

tänkta bm
32 Laukas bondedr Caisa Johansdr 11.7.1750 2 1ew fullgånget
69 Janackala piga Catharina Eriksdr 7.7.1764 2† saknas
78 Ackas piga Caisa Isaksdr 21.8.1765 2 saknas
84 Borgå sn piga Lisa Johansdr 27.5.1768 2 1ee fullgånget
89 Padasjoki piga Maria Adamsdr 15.10.1770 2 1er fullgånget
102 Asikkala piga Maria Pettersdr 14.7.1774 2 saknas
113 Tenala soldatdr Lisa Isaksdr 6.8.1779 1 fullgånget
117 Hauho dragondr Brita Andersdr 14.1.1780 2 fullgånget
128 Sveaborg sergeantsdr Sara C Lindström 21.3.1781 1 fullg/ 

ofullget
130 Tusby piga Sophia Thomasdr 3.4.1781 3 missfall
134 Rengo inhyseshjon Hedvig Johansdr 18.9.1782 1 fullgånget 
141 Virmo bondedr Valborg Johansdr 13.10.1784 1 saknasey
142 Sagu inhyseshjon Stina Johansdr 10.6.1784 1 fullgånget
167 Jämsä piga Eva Mattsdr 22.9.1789 2 fullgånget
175 Vånå inhysesdr Lisa Ernestdr 9.11.1789 2 2eu fullgånget
191 Padasjoki torpardr Lisa Eriksdr 7.10.1791 3† missfall
192 Pojo dragonänka Maria Henriksdr 6.2.1792 3† räddatei
208 Mäntyharju piga Anna Eriksdr 16.10.1795 1 fullgånget
218 Vånå soldatdr Stina Jacobsdr 24.8.1798 2 fullgånget
224 Loppis inhysesdr Valborg Walb:dr 28.2.1799 1 fullgånget
219 Janackala torpardr Beata Carlsdr 31.12.1799 2 missfall
257 Tammela piga Eva Mattsdr 17.2.1804 1 saknaseo
262 Vånå piga Eva Henriksdr 15.4.1805 2 fullgånget
263 Lempäälä piga Lena Eriksdr 16.3.1806 1 fullgånget
N=24 42 5 19

Källa: Register över barnamordsbrott i Finland 1702–1807.

Förklaring: Fallnr = fallnummer i bilagan; HO utslag = hovrättens slutliga utslagsdatum; oä barn = antalet 
oäkta barn före barnamördandet; corpus delicti = bevisen på mordet på det döda barnets kropp: fullg = fullgång-
et barn; ofullgånget foster = på gränsen till fullgånget men dödfött; saknas = barnliket saknas helt eller har inte
kunnat besiktas annat än som rester eller dess fullgångenhetsgrad ej gått att fastställa p.g.a. svår förruttnelse;
missf = livsodugligt missfall. Social status: social tillhörighet anges när det varit möjligt. Beteckningen piga 
anges när annat än tjänstestatus inte kunnat fastställas. Förkortningen dr = dotter. 

32 Saken tingsfördes inte. Gifta lägraren var misstänkt för delaktighet. HO:s utslag 11.7.1750. Nylands och
Tavastehus länskansli. Ea 49: II, f. 1025 – 1028.

33 Barnamörderskan var inte ens misstänkt förrän hon självmant erkände brottet. KP i Borgå 27–27.5.1768.
Borgå 42, f. 377v.  

34 Barnamörderskan var misstänkt, men saken tingsfördes ej p.g.a. husbondens misstänkta delaktighet.  HO:s
utslag 15.10.1770. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 97, f. 534–539v.

35 Födde tvillingar. Flickebarnet var dödfött men gossen fullgången och mördades med grovt våld. HO:s utslag
9.2.1781. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 119, f. 155–162v 

36 Endast benrester av det uppbrända liket. JR utslagshandlingar, 13.8.1784, nr 76.
37 Frikänd i brist på bevis. HO:s utslag 9.11.1789. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 135:1, f. 294–296.
38 Barnet föddes fullgånget med liv, hittades av andra men dog. Dömd enligt MB: 16: § 5 till 14 dagars fängelse
på vatten och bröd. HO:s utslag 6.2.1792. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 146:1, f. 261–263.
Bara barnets huvudskål. HO:s utslag 17.2.1804. Nylands och Tavastehus länskansli. Ea 167, f. 295–307



fallnr år social status barnamörderska barn ålder

3 1722 piga Anna Mattsdotter 30
5 1725 lösdrivare Brita Ruta 25
8 1732 kvinns Kirstin Jacobsdotter 35
10 1733 kvinns Maria Ratikata 21
15 1735 piga Maria Johansdotter 21
19 1741 piga Sophia Thomasdotter 16
21 1741 piga Lisa G:dr Orrea 15eo
24 1744 piga Brita Andersdotter 17
25 1745 bondedotter Maria Andersdotter 16
32 1750 bondedotter Caisa Johansdotter 21
34 1751 bondedotter Maria Simonsdotter 23
42 1752 kvinns Margareta Andersdotter 23
40 1752 kvinns Maria Eriksdotter 33
55 1758 kvinns Anna Caisa Ruut 1 ä 25
56 1762 soldathustru Chatarina Johansdotter 28
58 1763 löjtnantsdotter Brita Ch. von Qvanten 25
77 1765 kvinns Susanna Olofsdotter 32
84 1768 piga Lisa Johansdotter 2 oä 30
86 1770 piga Maria Simonsdotter 20
90 1770 torparhustru Caisa Abrahamsdotter 25
91 1770 bondedotter Maria Pettersdotter Turi 18
92 1770 piga Maria Jacobsdotter 21
94 1772 piga Chatarina Eriksdotter 21
101 1774 bondedotter Helena Abrahamsdotter 22
103 1774 bondedotter Lisa Jacobsdotter Rehu 19
111 1778 Kvinns Helena Eriksdotter 22
112 1779 bondedotter Lisa Henriksdotter 16
113 1779 soldatdotter Lisa Isaksdotter 1 oä 43
116 1779 bondedotter Anna Henriksdotter 18
119 1780 bondedotter Anna Hansdotter 22
120 1780 piga Anna Andersdotter Norin 27
121 1780 bondedotter Valborg Henriksdotter 25
128 1780 piga Sara Caisa Lindström 23
129 1781 torpardotter Maria Henriksdotter 19
141 1784 bondedotter Valborg Johansdotter 1 oä 37
142 1784 inhyseshjon Stina Johansdotter 1 oä 24
145 1784 piga Anna Jacobsdotter 24
146 1785 piga Lisa Jöransdotter 19
149 1786 bondeänka Greta Thomasdotter ä 20
150 1786 herdehustru Valborg Henriksdotter 35
152 1787 piga Anna Jacobsdotter 28

tabell11: Barnamörderskornas ålder 1702–1807

39 Pigans ålder gick aldrig att med säkerhet fastställa. Rätten fastställde åldern till 15 d.v.s. den lagstadgade åldern
för brottsansvarighet. Föräldrarna hävdade att dottern var 14 år förmodligen för att lindra hennes straff.



153 1787 husjungfru Anna Eberharda Kohl 22
174 1789 piga Lisa Ernestdotter 1 oä 32
179 1791 soldatdotter Anna Mickelsdotter 29
214 1798 rusthållardotter Ulrika Henriksdotter 19
215 1798 piga Brita Henriksdotter 36
216 1798 piga Brita Jöransdotter 30
218 1798 piga Stina Jacobsdotter 2 oä 27
219 1798 torpardotter Beata Carlsdotter 2 oä 18
227 1799 landbondedotter Sofia Mattsdotter 19
230 1800 piga Ulrika Mattsdotter 19
234 1800 piga Sara Carlsdotter 26
246 1801 piga Abba Henriksdotter 20
254 1803 piga Anna Eliasdotter 18
256 1804 piga Eva Mattsdotter 1 oä 27
258 1805 piga Caisa Johansdotter 24
261 1805 piga Eva Henriksdotter 24
262 1806 piga Lena Eriksdotter 1 oä 32
264 1807 soldatdotter Maria Mattsdotter Kask 25
268 1807 piga Eva Stina Leppälahti 24
N = 60 24

Källa. Register över barnamordsbrott i Finland 1702–1807.

Förklaring: De barnamörderskor som dräpte barnet på sitt tjänsteställe har getts statusbeteckningen
piga; social tillhörighet på fädernet har getts dem som dräpte barnet annat ställe; kvinns(person)
betecknar okänd social status; oä = barnets status var oäkta; ä = barn fött inom ett tidigare äktenskap.

tabell 12. Tidpunkt för krystningsskedet 1702–1807

tidpunkt natt morgon dag kväll
1702–1807 29 11 20 10
N = 70

Källa: Register över barnamordsbrott i Finland 1702–1807.
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