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Förord 

Nu är den äntligen färdig! Tiden som doktorand har inte alltid varit en dans 

på rosor. Men det är inte om detta jag vill skriva mitt förord. Nu vill jag bara 

minnas de lyckliga stunderna, för vad gör väl några eländiga dagar när man 

tillslut faktiskt ändå lyckas bli klar?  

 Många är ni som bidragit till att denna bok äntligen har blivit klar och jag 

vill börja med att rikta mina tack till er. Först mina handledare Kekke Stadin 

och Christine Bladh, tack för er engagerade läsning av avhandlingsmanuset i 

dess olika stadier. Kekke, du har med sprudlande energi peppat mig genom 

avhandlingsarbetets olika faser, men även strängt tagit ned mig på jorden 

mellan varven. Christine, du som fångade upp mig redan under grundutbild-

ningen och introducerade mig för alla intressanta infallsvinklar den historis-

ka forskningen kan innehålla. Utan ditt inspirerande stöd hade jag aldrig 

kommit såhär långt. Jag är mycket tacksam för att jag fått ha dessa skickliga, 

tålmodiga och positiva handledare.  

 Jag vill tacka Östersjöstiftelsen för att den finansierat mitt avhandlingsar-

bete och möjliggjort mitt deltagande i forskarskolan Baltic and East Europe-

an Graduate School (BEEGS) vid Södertörns högskola. Stort tack till de två 

första årskullarna doktorander som förgyllde tillvaron på BEEGS men också 

till David Gaunt, Helene Carlbäck, som i mångt och mycket vägledde mig 

under de första åren vid forskarutbildningen. Jag vill även tacka Lena Ar-

vidsson, Nina Cajhamre och Eva Rogström för administrativt stöd. 

 Jag har främst varit verksam vid Institutionen för genus, kultur och histo-

ria på Södertörns högskola. Tack alla ni som arbetar där och som bidragit till 

både intressanta diskussioner och en trivsam arbetsmiljö. Flera vänner har 

jag fått på Södertörns högskola, både ur det gamla gardet på BEEGS och 

från historieämnet. Utan ert fantastiska sällskap med både skratt och allvarli-

ga stunder hade det varit väldigt tomt. Ingen nämnd ingen glömd. Jag vill 

dock speciellt nämna Anna Hedtjärn Wester, Christina Douglas och Maria 

Nyman – tack för att ni alltid funnits där. 

 Ibland kan sökandet på historiska arkiv vara problematiskt och fyllt med 

motgångar. Jag vill tacka Dace Lagerborg på Södertörns högskolas bibliotek 

för att hon räddade mig från att fastna i moment 22. Utan dig Dace hade det 

förmodligen varit tusen gånger krångligare att få tag i källmaterialet.  

 Många är ni som läst och kommenterat delar av min avhandling. Här vill 

jag rikta ett stort kollektivt tack till deltagare och kollegor på doktorandse-

minariet i historia, senare högre seminariet i historia på Södertörns högskola, 
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lett av Ragnar Björk. Tack för alla intressanta och värdefulla kommentarer. 

Jag vill tacka Janna Dieckmann, min vän, som med outtröttlig energi språk-

granskat mina konferenstexter och fungerat som bollplank när det gällt tys-

kan. Jag vill tacka Karin Hassan Jansson som var opponent på mitt slutsemi-

narium och som lade ned ett fantastiskt arbete. Jag vill tacka min vän Anna 

Ohlsson som läste mitt manus i höstas och gav mig många konstruktiva 

kommentarer. Jag vill tacka Tom Olsson som läste och kommenterade mitt 

manus med stort engagemang mitt i julrushen. Jag vill tacka Bo Persson, min 

tredjeläsare på Stockholms Universitet som läste mitt slutmanus och gav mig 

många värdefulla kommentarer. Slutligen vill jag tacka Anna Hedtjärn Wes-

ter och Anna Ohlsson (igen) för att ni ställde upp och läste korrektur trots att 

jag vet att ni hade fullt upp, och Madeleine Hurd för att du översatte Summa-

ryn så fint, smidigt och snabbt.  

 Sist, men definitivt inte minst, kommer det stora tack som jag vill rikta 

till min familj. Mamma och Lillemor, som alltid funnits med och stöttat mig 

på alla plan. Mamma, du har verkligen ställt upp i vått och torrt med barn-

passning och dessutom förgyllt vardagen med många trevliga middagar. 

Tack för det! Det har känts väldigt tryggt att ha en tillvaro utanför den en-

samma bubbla som forskning ofta innebär. Stefan, min älskade make och 

bästa vän. Du har lugnat mig och stöttat mig, både med dina logiska resone-

mang och med din humoristiska inställning. Utan dig hade jag aldrig klarat 

det här. Tack för att du stått ut med mig under de här åren. Älskade Olivia, 

min kloka och underbara dotter, vad tråkigt det hade varit utan våra roliga 

stunder och storslagna pysselprojekt. Nu är jag äntligen fri och snart är 

sommaren här! 

 

 

HAMMARBY SJÖSTAD, STOCKHOLM DEN 10 APRIL 

Susanna Sjödin Lindenskoug 



 11 

I. Inledning  

… sig själv till fullförtjänt straff och andra lystna likasinnade till fasa och 
förskräckelse [---] skall han skall brännas till döds [---] .

1
 

Så står det skrivet i en dom från en underrätt i Livland år 1692 över en man 

som hade begått tidelag. Den dömde skulle alltså brännas levande för att 

skapa fasa och förskräckelse – tydligare kan ju inte en gräns dras för vad en 

man inte får göra.  

 Syftet med denna avhandling är att undersöka föreställningar om manlig-

het och omanlighet i den svenska provinsen Livland runt sekelskiftet 1700. 

Detta gör jag genom att studera rättsfall som behandlat tidelagsbrottet i pro-

tokoll från de livländska underrätterna under perioden 1685 till 1709. I dessa 

protokoll ställs frågor om manlighet på sin spets. Jag är intresserad av hur 

synen på manlighet och omanlighet har framträtt i rättegångsprotokollen 

beroende på vilken aktör vid rättegången som gjort tolkningen, det vill säga 

den anklagade, vittnet eller överheten.  

Tidelag som betyder sexuellt umgänge mellan människor och djur, läm-

par sig väl för manlighetsanalys av flera anledningar. Först och främst för att 

människor, i och med en rättslig konfrontation med denna handling, tvinga-

des förhålla sig till mindre önskvärda beteenden hos män, ynglingar och 

pojkar. Detta gör också att deras syn på manlighet och omanlighet ofta visar 

sig i källmaterialet, på det ena eller andra sättet. För det andra var det endast 

män, ynglingar och pojkar som anklagades. Den handling som de beskylldes 

för ansågs i grund och botten ha handlat om en sexuell penetrering, och brot-

tet förknippades därför endast med män. För det tredje var alla ledamöter vid 

domstolarna män, liksom alla präster och godsägare som också de medver-

kade under rättegången. Dessutom var mer än hälften av vittnena män.  

Mitt källmaterial består alltså av tidelagsfall från de livländska underrät-

terna. Det finns tidigare forskning tillgänglig rörande de svenska förhållan-

dena under samma tidsperiod. Därför har jag också haft ambitionen att un-

dersöka om det fanns några speciella och utmärkande drag i föreställningar-

                                                      
1
 Hovrätten i Dorpats arkiv: F. 109. 7: 84. Hela det tyska citatet: ” ihm selben zur wollver-

dienten straffe und andren dergleichen lüsterlich gesinneten zum absheu und schrecken dahin 
condemniret wird, dass er zusleich samt der stüten ad locam supplici geführet und, nach dehm 
daselbst dir studte verhehre durch den scharff Richter getödtet und auf einen scheiterhauffen 
geworffen, er gleichmässig auff selbigen scheiterhauffen gesetzet und lebenden durchs feur 
vom lehben zum Tode gebracht, auch zu staub und ashen verbrend werden soll.” 
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na om den livländska allmogens manlighet i jämförelse med den svenska 

allmogens. I avsnittet som belyser tidigare forskning kommer jag närmare 

redogöra för de resonemang som stödjer tanken om att olika sociala och 

demografiska strukturer och/eller kulturella skillnader, påverkar synen på 

manlighet.  

Jag har främst undersökt manligheten genom omanligheten eftersom tide-

lagsbrott inte var accepterat i ett manligt sammanhang. Manlighetens antites 

omanlighet framträdde dock desto tydligare i tidelagsfallen. Att begå tidelag 

är ett exempel på en sexuell handling som de flesta människor har förkastat 

genom tiderna. Dessutom har det under långa och många perioder varit en 

brottslig handling. I Sverige försökte lagstiftarna tidigt förhindra brottet ge-

nom att år 1686 stifta en lag som uppmanade djurägare att inte ge pojkar 

uppgiften att valla boskap (en lag som för övrigt togs bort först på 1980-

talet). Istället skulle det så långt som möjligt anställas kvinnor eller flickor 

för detta uppdrag eftersom dessa inte antogs ha något sexuellt intresse för 

djuren.
2
 Tidelaget som sådant avkriminaliserades år 1944 i Sverige, men 

under 2000-talet blossade en debatt upp i politik och media om att återigen 

göra det till en kriminell handling. I dagens Sverige kan någon dömas i sam-

band med tidelag endast om det kan bevisas att djuret har plågats, personen 

döms då för djurplågeri.   

 Alla typer av det som uppfattades som ”onaturligt” sex, såsom tidelag, 

ansågs vara allvarliga lagöverträdelser under tidigmodern tid. Människan 

föreställde sig att Guds straff skulle komma att drabba hela riket om man 

inte på allvar tog itu med de brottslingar som gett sig hän åt denna synd. 

Tidelaget var ett hot som raserade grundvalarna för den förnuftiga männi-

skan, för mannen. Uppfattningar om vad som har ansetts vara så kallade 

onaturliga sexuella aktiviteter har varit många genom tiderna. Detta kan 

enklast förstås med utgångspunkt i det samförstånd människor i ett samhälle 

underförstått ofta har, där det korrekta handlandet styrts av antalet människor 

som förespråkat detta handlande och där det kollektiva uppförandet kan ses 

som ett resultat av detta. 

1. Utgångspunkter 

Mina teoretiska utgångspunkter utgår från historikern Joan Scotts teorier, i 

vilka hon menat att kön/genus är kulturellt och socialt konstruerade och hi-

storiskt föränderliga uppfattningar om kvinnor och män. Hon har också be-

skrivit hur överheten tolkat normerna i samhället men samtidigt betonat att 

överheten för den sakens skull inte är normerna, utan att de bara gör anspråk 

på tolkningsföreträdet.
3
 Här ansluter jag mig även till historikern Kekke 

Stadin när hon på ett liknande sätt menar att ”kunskap om kön är kopplat till 

                                                      
2
 Liliequist (1991) s. 414. 

3
 Scott (2006) s. 21f och kapitel 3 och 4. 
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ett specifikt samhälle, en bestämd tid och en viss samhällsgrupp”. Det är den 

kulturella konstruktion som sammanfattas i begreppet ”genus”.
4
 Jag förutsät-

ter i likhet med, Stadin och historikern Karin Hassan Jansson före mig, att 

tingets aktörer argumenterade utifrån de normer och föreställningar som 

fanns tillgängliga i det samhälle som de levde i. De agerade och argumente-

rade således i förhållande till en redan befintlig könskonstruktion. Men, sam-

tidigt skapade de genom sina argument och sina ageranden den rådande 

könskonstruktionen. Jansson har påpekat att struktur och aktör, eller diskurs 

och praktik, inte låter sig säras från varandra. Detta innebär ett helhetstän-

kande där människors uppfattningar förvisso kunde stå emot varandra, före-

ställningarna och normerna var många, men där det i grund och botten ändå 

handlade om en och samma könsordning eller könskonstruktion.
5
 Stadin har 

också understrukit att norm och handling bör ses som olika, men samageran-

de, sidor av verkligheten. Med detta menar hon att mäns agerande i prakti-

ken alltid bedömdes enligt rådande normer och ideal även om alla inte alltid 

levde och handlade i enighet med dem.
6
  

 Jag vill tidigt göra klart för läsaren att jag, när jag talar om manlighet, 

både menar den manliga identiteten som kan avläsas genom direkta hand-

lingar och tolkningar av manlighetens innebörd. Jag har således valt att an-

vända manlighetsbegreppet synonymt för det som en del forskare gärna delar 

upp i två skilda begrepp – manlighet och maskulinitet. Historikern Eva 

Blomberg har tolkat begreppen manlighet och maskulinitet med utgångs-

punkt i svenskt språkbruk och menar att manligheten innebär den manliga 

identiteten medan maskulinitet däremot är en idé som genomsyrar det man-

liga agerandet och tänkandet, en logik bortom manligheten. Medan den hi-

storiska mannens agerande går att belägga empiriskt är den maskulina logi-

ken ett hypotetiskt resonemang om manligt agerande och manlighet.
7
 I en 

historisk undersökning som denna kan dessa begrepp vara svåra att skilja åt 

eftersom de tenderar att flyta ihop. Därför ämnar jag inte heller göra någon 

vidare teoretisk distinktion mellan begreppen manlighet och maskulinitet. En 

annan anledning till att inte göra någon åtskillnad mellan de båda begreppen 

är att jag inte har för avsikt att jämföra dem med varandra.
8
  

 Inom genusforskningen var det tidigare mer en regel än ett undantag att 

anse att det manliga och det kvinnliga varken kunde definieras eller omdefi-

nieras oberoende av varandra. Det manliga och det kvinnliga hade så att säga 

fått sina betydelser i förhållande till varandra. Jag anser detta vara ett för 

snävt förhållningssätt och menar att det är möjligt att inringa manligheter 

endast i förhållande till varandra eller i förhållande till det omanliga. Reso-

nemanget kring manlighet hos den historiska mansforskningen har numera 

också börjat rikta in sig på relationen män emellan och på olika manlighe-

                                                      
4
 Stadin (2004) s. 9. Se även Stadin (1997) s. 193-195. 

5
 Jansson (2002) s. 22f. 

6
 Stadin (2004) s. 11 och 37. 

7
 Blomberg (1995) s. 32. 

8
 Historikern David Tjeder har fört en liknande diskussion i sin avhandling (2003) s. 33. 
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ter.
9
 Sociologen R. W. Connell understryker till exempel att manlighet kon-

strueras i förhållande till andra män mer än i förhållande till kvinnlighet.
10

 

Connell har definierat manlighet som en föreställning om beteenden som 

innebär att den individ som ger prov på ett beteende uppfattas om manlig 

och den som inte gör det uppfattas som omanlig. Connells tankegångar om 

att det skulle finnas en hierarkisk könsordning inom det egna könet och att 

flera sorters manligheter och accepterade mansideal ryms i ett historiskt 

samhälle är numera vedertaget tankegods. Enligt det synsättet finns det i 

varje samhälle en hegemonisk manlighet som dominerar och är knuten till 

makten. Till den underordnas, marginaliseras eller konstateras övriga man-

ligheter som omanliga. Relationerna mellan de olika manligheterna känne-

tecknas således av allianser, dominans och underordning. Connell har under-

strukit att manlighet ska förstås som en föreställning om beteende, egenska-

per, karaktär, förmågor och attribut som i en kultur eller i ett samhälle under 

en viss tidsperiod innebär att den individ som ger prov på detta beteende 

uppfattas som manlig och den som inte gör det uppfattas som omanlig.
11

  

 Det är också denna förståelse av manlighet som kommer att utgöra den 

teoretiska basen i min analys av manligheten. Det är just dessa föreställning-

ar som speglats i källmaterialet, sida upp och sida ned i rättsprotokollens 

hundratals blad. De personer som förhördes delade gärna med sig av allt de 

kände till om varandra; hur någon hade betett sig och om detta varit utöver 

det vanliga, vilka bra eller dåliga egenskaper någon hade och hur någons 

karaktär hade sett ut i största allmänhet, personers kunskaper på olika områ-

den och slutligen om där hade funnits några konstigheter som var värda att ta 

upp i övrigt. Samtidigt har dessa människor varit noga med att framhålla de 

sidor hos sig själva som de ansåg vara positiva. Om de framställdes i dålig 

dager har de haft fullt upp med att värja sig mot dessa påståenden och istället 

stoltserat med sina bättre drag.    

 Historikern George L. Mosses tankar om motsatstyper (”concept of coun-

tertypes”) har även de tjänat som teoretisk ingång till min forskning om sy-

nen på manlighet. Det normativa mansidealet skulle enligt honom ha utgjort 

ett försvar mot de stereotyper som ansågs sakna maskulinitet i det undersök-

ta sammanhanget. Judar och homosexuella utgjorde exempel på några av de 

motsatstyper som användes för att stärka det normativa manlighetsidealet.
12

 

På liknande sätt kan man se hur den som hade begått tidelag blev en mottyp 

till hur en riktig man skulle vara, och tidelagsrättegångar blir på så sätt an-

vändbara för att urskilja synen på manligheten. De hade ett generellt icke 

accepterat beteende som utgångspunkt och i och med det framhävdes ofta 

det omanliga. Det tidelagsrättegångarna tillför när det gäller manlighets-

forskning är att de leder in på frågor kring vad som egentligen är ett accepte-

rat beteende eller inte. Tidelaget kan alltså användas inom den historiska 

                                                      
9
 Stadin (2004) s.10f. 

10
 Connell (2003). Se även Tosh, (1999). 

11
 Connell (2003) s. 56ff och passim. 

12
 Mosse (1996). 
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forskningen för att söka ringa in vad som egentligen var en godkänd manlig-

het genom att först ta reda på vad som inte var det.  

 När det gäller konstruktionen av manlighet har även historikern John 

Tosh skrivit mycket om ämnet.
13

 Tosh konstaterade dessutom, på en konfe-

rens våren 2007, att ”the history of masculinity is an outdated concept”. His-

torikern Jonas Liliequist, som också har uppmärksammat oss på att manlig-

hetsbegreppet – åtminstone när det gäller dess analytiska och begreppsliga 

nivå – försatts i kris, menade att Toshs konstaterande först och främst hand-

lade om begreppet hegemonisk maskulinitet – ett begrepp som kritiserats för 

att vara alltför statiskt och endimensionellt. Liliequist understryker dock att 

manlighet inte bara är ett användbart utan också oumbärligt begrepp i genus-

historiska analyser, men att det måste preciseras och kopplas tillbaka till en 

grundläggande kroppslig nivå.
14

 Jag är benägen att hålla med honom om 

detta eftersom det ibland kan vara svårt att skilja ut det manliga i det allmänt 

mänskliga. Exempelvis omfattas alla människor i ett givet samhälle, oavsett 

kön, av en grundläggande moral och av vissa dygder etc. Ett exempel är 

ärlighet – skall detta begrepp ses som en egenskap önskvärd för att besitta 

manlighet eller som en egenskap som är önskvärd hos alla människor, kvin-

nor som män? När det gäller ärlighet och manlighet kan sambandet till ex-

empel skönjas med utgångspunkt från den rättsliga arenan. Denna hörde 

länge till männens sfär och det var därför viktigt att just männen hade sin 

ärlighet att luta sig tillbaka på. Ärligheten har alltså framhävts mer som en 

manlig egenskap, men den har underförstått alltid varit lika önskvärd i den 

kvinnliga sfären. Stadin har på liknande sätt synliggjort hur samma dygder 

gällde för kvinnor som för män, men hon poängterar samtidigt att de stod för 

litet olika saker beroende på vem det gällde.
15

 Jag har försökt vara mycket 

noga med att konsekvent precisera det manliga i de egenskaper, beteenden 

och företeelser som jag urskilt i källmaterialet och som kan ha varit av bety-

delse för föreställningarna om både det manliga och det kvinnliga.  

 När manligheten problematiseras framträder ett vitt spektrum av olika 

nyanser rörande manlighetsuppfattningar. Under rättegången blev de som 

stod inför rätta lyssnade på, och för kanske första gången i sina liv fick dessa 

personer en chans att berätta om sådant som rörde deras existens utan att bli 

avbrutna. Ofta hände det att underliggande konflikter som inte gällde fallet 

kom upp till ytan. Det finns mycket information i rättsprotokollen om hur 

dessa människor har agerat i olika situationer och sällskap. Källmaterialet 

genomsyras av alldagliga händelser och tvister där det sociala samspelet på 

olika samhälleliga nivåer har tydliggjorts.  

 Stadin har skrivit flera artiklar och böcker där hon belyst manlighet ur 

olika perspektiv både under tidigmodern och modern tid, i Sverige och inter-

                                                      
13

 Tosh (2007). 
14

 Liliequist (2008). En opublicerad rundabordsdiskussion med anslutning till nämnda artikel 
fördes även vid Nordiska kvinnohistorikermötet på Island, augusti 2008.  
15

 Stadin (1997) s 235. 
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nationellt.
16

 Hon har bland annat skrivit om hur Hustavlan (det vill säga en 

utläggning av Luthers lilla katekes från 1605) styrde hur människans plats i 

samhället skulle se ut i de lutherska länderna, bland annat under den tidspe-

riod jag undersöker. Genom Hustavlan fick alla sin speciella uppgift i hus-

hållet och i världen fastställd och människorna förmanades även att inte in-

kräkta på någon annans områden. De tre stånden överhet, undersåtar och 

lärostånd utgjorde grunden för samhällsorganisationen. Mellan de olika yr-

kesgrupperna och mellan könen gällde samma sak; det var viktigt att varje 

människa var medveten om sin plats i samhället och i hushållet. Det fanns 

också särskilda ideal för människan beroende på var i den samhälleliga hie-

rarkin hon befann sig.
17

 

 Eftersom min manlighetsundersökning rör tidigmodern tid vill jag pre-

sentera två skilda synsätt inom den tidigare forskningen när det gäller frågor 

som rör manlighet under tidigmodern tid samt dess förändring över tid. Det 

ena synsättet har lyft fram att manligheten karakteriserades av självbehärsk-

ning och självkontroll samt krav på att de mänskliga begären, affekterna 

eller passionerna kontrollerades av förnuftet. Förespråkarna för det andra 

synsättet har haft sociologen Norbert Elias civiliseringsperspektiv som ut-

gångspunkt. De har menat att den tidigmoderna perioden, jämfört med sena-

re tid, kan ses som en tid då människor saknade affektkontroll och att de utan 

hämningar gav utlopp för sina känslor och begär. Enligt denna linje utveck-

lades människan från ”naturvarelse”, i betydelsen styrd av direkta impulser, 

till ”kulturvarelse” – det vill säga att hon agerade på ett mer civiliserat eller 

empatiskt sätt.
18

  

Omanlighet och tidelag 

Liljequist menar alltså att manlighet bör preciseras och kopplas tillbaka till 

en grundläggande kroppslig nivå, och vad kan vara mer kroppsligt än ut-

övandet av de sexuella drifterna? Under den undersökta tidsperioden var den 

äktenskapliga sexualiteten den enda legitima för både kvinnor och män, och 

den sexuella samvaron skulle i första hand syfta till att avla barn. Historikern 

Eva Österberg har på ett välgrundat sätt argumenterat mot den franske filo-

sofen Michel Foucaults konstaterande att det inte skulle ha funnits någon 

”diskurs” om sexualiteten under 1500- och 1600-talen och att det var först 

under 1800-talet som en sexualitetens ”talexplosion” skulle ha uppstått. Fou-

cault menade att innan dess hade den kanoniska rätten, de kristna normerna 

och den världsliga lagen mest varit inriktad på äktenskapliga plikter i sina 

regler och förbud. Österberg hävdar att Foucault har underskattat den förmo-

                                                      
16

 Stadin (2004).  Internationella forskare som belyst manlighet ur perspektiv som varit intres-
santa för min förståelse av den är bland andra Roper (1994), som skrivit om häxeri sexualitet 
och religion i tidigmoderna Europa samt Shepard (1999) och Foyster (2003) som båda skrivit 
om manlighet i tidigmoderna England. 
17

 Stadin (1995) s. 105. 
18

 Jansson (2002) s.55. Se även Amussen (1999) s. 97- 115, Elias (1989). 
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derna människans förmåga att tänka och kommunicera. Hon menar att man 

måste bredda sitt tänkande och faktiskt inse att det på sätt och vis visst fanns 

en kraftig och ständigt upprepad ”diskurs” om sexualitet och kön under 

1600-talet. Men att den visade sig i domstolar och i kyrkan istället för i me-

dicinska utläggningar och i psykoanalys. Kyrkans och rättens arenor var mer 

kommunikativa än man tidigare trott i äldre forskning och på dessa platser 

tolkades, upprepades och ifrågasattes också lagen och budorden ständigt. 

Primärt var det dock mest incest, tidelag, hor och föräktenskapliga sexuella 

relationer som diskuterades.
19

  

 I modern tid har mycket av forskningen som rör tidelag handlat om orsa-

kerna som legat bakom handlingen. Undersökningarna har således bedrivits 

inom de psykologiska och psykiatriska fälten och företeelsen placeras då 

inom fältet för sexuella avvikelser.
20

 Andra forskningsriktningar har placerat 

det sexuella sekundärt och menar att det istället handlat om övertro och vid-

skeplighet. En ganska spridd uppfattning var till exempel att man genom 

tidelag skulle kunna bli kvitt diverse könssjukdomar. En annan föreställning 

var att människan genom tidelag förvärvade sig det missbrukade djurets 

egenskaper. Detta kan också sättas i samband med rituellt dödande och kan-

nibalism där liknande tankegångar kan återfinnas. Hos sydslaverna fanns det 

en föreställning om att deras betande boskap kunde skonas från att dödas av 

ett demoniskt kvinnligt väsen (Vilen) om man bedrev tidelag med ett sto.
21

 

 Jag kommer i det följande främst presentera de forskare som tangerar min 

undersökning då de har fokuserat på manlighet i förhållande till det som 

uppfattades som avvikande sexuella beteenden. Jansson har utifrån tidigmo-

derna våldtäktsdomar undersökt manlighet och bland annat undersökt hur 

toleransen gentemot våldsverkarna skilt sig åt då det gällt den egna ”bygdens 

barn” jämfört med främmande personer.
22

 Närmast min egen forskning åter-

finns i detta sammanhang Liliequist och historikern Jens Rydström som båda 

har behandlat tidelagstemat ur svensk synvinkel. Liliequist har oftast utgått 

från tidigmoderna sodomi- och tidelagskällor medan Rydström har koncent-

rerat sig mer på 1900-talet och män som hade sexuellt samröre med djur 

eller med andra män. Historikern David Gaunt menar att graden av tolerans 

och intolerans gentemot olika beteenden har växlat starkt under historiens 

gång. Toleransen är en idé beroende av förändringar i värderingar, attityder, 

kunskaper och sociala normer. Sanktionerna – dödsstraff, fängelse, böter 

eller uteslutning – har på motsvarande sätt växlat och genom att studera des-

sa kan man också se hur graden av tolerans mot män som betett sig omanligt 

eller annorlunda har sett ut.
23

 

 För att få grepp om manligheten är det alltså fördelaktigt att sätta sig in i 

dess totala motsats. Ett viktigt analysbegrepp är därför omanlighet, ett be-

                                                      
19

 Österberg (1996) s. 60ff och Foucault (2002) s. 12f. 
20

Bland andra Miletski (2002) s. 41. 
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 Se bland andra Merki (1988) s. 144ff. 
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 Jansson (2002). 
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grepp som introducerats och utvecklats av bland andra Liliequist. Han har 

betonat att det är lättare att urskilja hur manlighetsideal och manlighet har 

konstruerats genom att analysera hur de har ifrågasatts i olika situationer, 

tidsperioder och kulturer. Han framhåller att föreställningar om det omanliga 

ofta har uttryckts mer direkt än föreställningar om vad som anses manligt. 

Manligheten tenderar alltså att framträda och definieras som allra tydligast 

först när den ifrågasätts.
24

 Liliequist menar att orsaken till upprätthållandet 

av det manligas samfundsmässiga makt, eller patriarkatet, främst är mannens 

rädsla att inte leva upp till de kulturella koder som definierar en ”riktig 

man”. Rädslan för, och den eventuella skammen som följer på att ”falla ned i 

omanlighet” är bland annat förklaringen till att den manliga maktstrukturen 

alltid varit så seglivad. Föreställningarna om omanlighet är således inte bara 

viktiga inslag i olika manlighetskonstruktioner, de kan även fungera som 

utmärkta analysredskap. Att låta analysen utgå från hur manligheten ifråga-

sätts i olika situationer innebär inte bara att manlighetsidealen framträder 

tydligare. Det gör också att analysen och tolkningarna kan förankras mera 

direkt på en aktörs- och praxisnivå. Det vill säga hur olika personer använt 

sig av manlighets- och omanlighetsföreställningar för att hävda sina intres-

sen. Liliequist menar till exempel att anspelningar på manlighet och oman-

lighet med denna utgångspunkt kan betraktas som retoriska strategier för att 

uppnå social prestige. Men det är viktigt att inte se alla verksamheter som 

ger män prestige som uttryck för manlighet. Risken blir då att manlighetsbe-

greppet urvattnas och skymmer andra källor till social prestige. Just därför 

blir det också nödvändigt att låta analysen utgå från hur manligheten ifråga-

sätts.
25

 Två teman som förts fram som tänkbara hot för manligheten har varit 

dels feminisering, att mannen förkvinnligas, dels ”puerilisering”, att mannen 

barnsliggörs. Dessa hot utgörs bland annat av feghet, svaghet, fåfänga och 

okontrollerade affekter, kvinnovälde och förlorad auktoritet.
26

  

Vad var det då som hotade manligheten i och med tidelaget, det vill säga i 

vad låg det omanliga? Tre linjer har kunnat urskiljas i litteraturen om hur 

tidigare forskning på ett eller annat sätt fört fram olika tolkningar om var det 

omanliga i själva tidelaget låg: 

Den nederländske biologen Midas Dekkers för fram en mer tidlös frustra-

tionsinriktad hypotes i sin beskrivning av kor, åsneston och ston:  

However, seen from the rear, female cattle have characteristics which also at-
tract a man in his wife. Men quite simply respond to women‟s most distinc-
tive features, and the distinctions par excellence – by which one can recog-
nize a woman at a great distance at dusk – are the broad hips, buttocks and 
thighs. Cows, female donkeys and mares are well equipped in this area: cows 

                                                      
24

 Liliequist (1993) s. 48f Liliequist (1999) s. 73, Liliequist (Opublicerat konferens- PM 2003) 
s. 1-3. Även Connell (1996) och Mosse (1996). 
25

 Liliequist (2008), (opublicerat 2003) och (1999) s. 73. 
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indeed are bred for this quality in beef production. Seen from behind, with a 
slight sway of the hips, presenting their large vulva at an inviting height, they 
can easily lead a man into temptation.

27
 

Av ovanstående citat att döma verkar Dekkers se det som högst ”naturligt” 

att män skulle finna hästars, kors och åsnors bakdelar inbjudande. Tidelaget 

blir på så sätt en fråga om en odisciplinerad manlighet. I princip skulle alla 

män eggas av djur men endast den odisciplinerade skulle omsätta sitt begär i 

handling.  

Historikern Jonas Liliequist menar med stöd i sin forskning om tidelags-

brottet i Sverige under 1600- och 1700-talen att tidelagshandlingen förknip-

pades med pojkar. Tidelaget var alltså ett tecken på omogenhet hos man-

nen.
28

 Tidelagshandlingen var tänkbar i det äldre svenska agrarsamhället 

eftersom mannen sedan barnsben haft en så nära relation till djur. Detta var 

också brottets grundläggande förutsättning, inte perversion eller frustration, 

även om det sistnämnda enligt Liliequist inte kan uteslutas.
29

  

Historikern Jens Rydström å sin sida har i sin forskning om homosexuella 

män och tidelagare under 1800- och 1900-talen fört fram begreppet snedvri-

den manlighet. Med det menar han att tidelagshandlingen sågs som ett resul-

tat av en intensifierad, grotesk och förvriden manlighet.
30

 Till detta resone-

mang har även Stadin anslutit sig. Hon menar att den manlighet som knöts 

till den maktägande statsmannen var en manlighet präglad av bildning och 

utbildning. Manlighetens motsats, det omanliga, det som männen till varje 

pris måste undvika, var därför inte i första hand det kvinnliga. Det skräm-

mande omanliga var istället det grova, okultiverade och djuriska.
31

 I detta 

sammanhang kan också nämnas att Jansson konstaterat att männen i den 

medeltida landslagen, liksom i andra medeltida genrer, framställdes som 

omanliga och oärliga genom att liknas vid djur.
32

 

Dessa forskare har alla fört mer övergripande teoretiska resonemang där 

både manlighet och sexualitet haft sina givna platser. Jag skulle vilja koppla 

dessa resonemang till historikern Thomas Laqueurs enkönsmodell som varit 

inspirerande för min studie. Han menar att människan fram till mitten av 

1700-talet ansågs besitta endast ett kön, men två genus. Laqueur skriver att 

man i äldre tider definierade människor som män och kvinnor utifrån sociala 

och kulturella bestämningar istället för biologiska.
33

 Stadin, som haft liknan-

de tankegångar, har framhållit att det som ansetts vara manligt eller kvinnligt 

var kopplat till en speciell position eller plats i samhällsordningen. Hon har 

också betonat hur man i Laqueurs efterföljd inom forskningen främst riktat 
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intresset mot gränsen mellan manligt och kvinnligt genus.
34

 Här återfinns 

alltså diskussionen rörande huruvida manligheten bör analyseras i förhållan-

de till kvinnlighet eller om den enbart kan analyseras utifrån sig själv. En 

intressant tankemodell kopplad till ovanstående resonemang blir att manlig-

heten inte bara angränsar till kvinnligheten utan också sträcker sig åt motsatt 

håll. I denna motsatta riktning finner vi också manlighetens ”bortre” gränser 

där det djuriska, barbariska och bestialiska och ligger nära till hands.  

Öst och väst 

Med tanke på Liliequists diskussion om kulturella och geografiska skillnader 

i konstruktionen av kön är en intressant fråga för avhandlingen om det fun-

nits några speciella och utmärkande drag i synen på den livländska allmo-

gens manlighet i jämförelse med den svenska allmogens. Det är också ut-

ifrån detta speciella utgångsläge som min avhandling kan tillföra mest inom 

manlighetsforskningen. Jag har utgått från tanken att olika sociala och de-

mografiska strukturer och/eller kulturella skillnader kan påverka synen på 

manlighet och min geografiska avgränsning är en viktig analytisk poäng i 

detta resonemang. En viktig skillnad mellan Sverige och Livland var live-

genskapen, något som alltså måste ha påverkat synen på manlighet. Resulta-

tet från de livländska rättskällorna kommer att jämföras med resultat från 

redan befintlig forskning rörande manlighet som utgått från svenska rättspro-

tokoll under liknande förutsättningar och under samma tidsperiod.   

 Historikern Susan D. Amussen har skrivit att varje historisk person vi 

möter har en identitet som bygger på kategorierna kön, klass, ras, nationalitet 

och sexualitet. Hon menar att genus är format av de övriga kategorierna och 

att samtliga kategorier tillsammans medverkar till att ge stöd åt den sociala 

ordning som bygger på uppdelning och ojämlikhet. På så sätt har manlighe-

ten sina rötter i en uppsättning sociala relationer och ingår i en viss mening 

alltid i en social ordning. I sina studier av manligheten i det tidigmoderna 

England har Amussen kunnat iaktta vissa kulturella skillnader och hon me-

nar att synen på mansrollen haft en flerfaldig och ibland också motsatt inne-

börd. Amussen har till exempel noterat hur små förskjutningar i manlighe-

tens natur uppstått i och med den engelska koloniseringen av det västra 

halvklotet och det utbredda förslavandet av Afrikas folk.
35

  

 Sexualiteten blir något av en knutpunkt eftersom det brott undersökning-

en utgår från är ett brott av sexuell karaktär. Det är också utifrån de inblan-

dades sexuella preferenser som manligheten tydligast kommer att syn-

liggöras. Jag har också strävat efter att inbegripa kön, klass och nationalitet i 

analysen eftersom dessa kategorier alla finns representerade i källmaterialet 

                                                      
34
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och jag anser att de påverkar den individuella synen på olika manligheter. 

Att diskutera ras är inte relevant i denna undersökning. 

 Med avhandlingens titel ”Manlighetens bortre gräns” synliggörs min 

tanke bakom avhandlingen och syftet med den. Vilka begränsningar fanns 

egentligen för manligheten under den här tiden, vilka var de svårigheter, 

hämningar och motstånd som kunde upplevas som inskränkande på den egna 

och på andras manligheter? Det fanns osynliga gränser till det kvinnliga eller 

det barnsliga som inte fick överskridas. Men manligheten angränsar inte bara 

till kvinnligheten utan sträcker sig också åt motsatt håll. I denna motsatta 

riktning finner vi manlighetens ”bortre” gräns, det vill säga gränsen mot det 

djuriska, bestialiska och barbariska.  

 Historikern Eve Levin menar att olika samhällen tagit hjälp av avvikelser 

för att definiera just sina gränser för accepterade beteenden genom tiderna.
36

 

Det som varit en accepterad manlighet i en kultur kan i en annan ha betrak-

tats som groteskt och oacceptabelt. Levin har också redogjort för hur de and-

ligt filosofiska tankegångarna i Europa tidigt skildes åt i en östlig och en 

västlig riktning och hur detta, tillsammans med en östeuropeisk feodal struk-

tur, bland annat ledde till att den tidigare gemensamma traditionen av ro-

mersk lag förlorade sin kraft i Östeuropa.
37

 

 De gränser som avhandlingstiteln syftar på utgörs också av de rent geo-

grafiska gränserna mellan det egentliga Sverige och den svenska provinsen 

Livland. Inom svensk historisk mansforskning har det länge funnits tankar 

om att det skulle vara intressant att pröva de historiska skillnaderna i den 

rättsliga och offentliga uppmärksamheten kring manliga sexuella handlingar 

i ett bredare europeiskt perspektiv. Detta för att se om de kan kopplas till 

skillnader i genussystem och könsideologier som i sin tur kan hänföras till 

olika sociala och demografiska strukturer.
38

 En viktig fråga är om och i så-

dant fall hur uppfattningarna om manlighet och omanlighet kan ha skilt sig 

åt mellan de östra och de västra delarna av det svenska väldet. Skilde sig den 

baltiska och svenska normen rörande manlighet åt under tidigmodern tid? 
39

  

 Historikern Anna Christina Meurling har i sin avhandling visat att den 

rådande uppfattningen hos den dömande instansen under den här tiden var 

att bondebefolkningen i Livland var både obildad och totalt obildbar. Meur-

ling har också klargjort att man inom rättsväsendet konstaterat att ”milda” 

straff såsom gatlopp och liknande inte var att föredra när bondebefolkningen 

skulle straffas. Det skulle inte ha någon inverkan på allmogen eftersom den 

redan var alltför härdad. På samma grund ansåg man sig också vara berätti-

gad att behålla tortyren som förhörsmetod. För att kunna rå på de livländska 
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böndernas bångstyrighet, förljugenhet och opålitlighet behövdes hårda tag. I 

en debatt om huruvida vittnesförhören skulle gå till på samma sätt i Livland 

som i Sverige, framhävdes de livländska böndernas förljugenhet och opålit-

lighet. När det gällde tortyrens avskaffande underströks till och med att man 

måste ta hänsyn till den livländska allmogens natur, tortyr behövdes för att 

kunna rå på de livländska böndernas bångstyrighet.
 40

 Området har dessutom 

beskrivits ha låg befolkningstäthet och relativt svag regering, något som 

bland annat skulle ha möjliggjort att fredlösa brottslingar kunde leva och 

verka under en längre tid i dessa områden utan att gripas.
41

 Livegenskapen 

var en viktig faktor som i grunden skilde den livländska och den svenska 

allmogen åt. Jag kommer att redogöra närmare för denna samhällsstruktur i 

bakgrundskapitlet. 

 Meurling visar att den livländska sociala strukturen påverkade synen på 

den livländske bonden och på dennes manlighet. Troligt är också att den 

påverkade allmogens egen självbild i negativ riktning. Etnologen Karlis 

Strauberg har kunnat påvisa liknande bilder av den livländske bonden i sina 

studier av den baltiska vidskepelsen genom den utbredda folktron på varul-

var, bland annat under min undersökta tidsperiod. Här dras det bestialiska 

temat i samband med den livländske bonden till sin spets. Livland var det 

land som enligt folktron hyste fler varulvar än något annat land och det var 

bland bondebefolkningen varulvarna kunde återfinnas. Enligt folktron var 

det männen som förvandlades till varulvar och när detta inträffade förstörde 

de allt i sin väg.
42

 Ett annat exempel står att finna i en artikel av historikern 

Magnus Perlestam som handlar om den karolinska krigarens syn på ett mo-

digt beteende. Här framhölls männen i Öst, ryssen och polacken, till skillnad 

från den modige (= manlige) svensken, som grymma, barbariska, fega och 

ogudaktiga.
43

  

 För att undersöka hur synen på manlighet visade sig i de livländska tide-

lagsrättegångarna har jag ställt mig frågan var gränserna egentligen gick i 

aktörernas olika redogörelser. Hur ställde de sig till de olika motsatserna till 

manligheten, det vill säga till det barnsliga, det kvinnliga och det bestialiska? 

Och vilka sociala skillnader i synen på manlighet går att finna? Hur förhöll 

de sig till det omanliga i själva tidelaget? Och slutligen, sågs den livländska 

allmogens man som mer primitiv än den svenska?  

2. Källmaterial och metod 

Källmaterialet är de rättegångsprotokoll rörande tidelagsbrottet som har 

emanerat från flera olika underrätter i Livland från år 1685 till år 1709. Peri-
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oden jag undersöker sammanfaller med den svenska stormaktens kulmen 

såväl som början på dess fall. Valet av tidsperiod har styrts av befintligt 

källmaterial. Brottet är, som jag tidigare nämnt, väl lämpat för att undersöka 

synen på manlighet och omanlighet. Dessutom förekom brottet i stora delar 

av världen, inte minst i Sverige, något som både möjliggör och underlättar 

jämförelser mellan mitt undersökningsområde Livland och det egentliga 

Sverige, mellan provinsen och dess moderland.  

 Hovrätten i Dorpats arkiv återfinns i Riga på Latvijas PSR Centralais 

Valsts Vestures Arhivs (LVVA). Det finns ett register som ger vägledning om 

de handlingar som finnas bevarade från tiden 1604-1797.
44

 Här finns bland 

annat sammanställningar över kungliga resolutioner och kungliga brev, utgå-

ende och inkomna missiv, diarier, domar i civila mål och slutligen de hand-

lingar jag använt mig av – de som kallas domar i kriminalmål. För krimi-

nalmålen finns fina förteckningar där år, datum, brottets art, namn på den 

anklagade och vilken Landgericht som hade sänt in protokollen anges. Akten 

för respektive brottsmål beställs sedan upp separat. Förteckningarna över 

alla brott visar att det förekom mest barnamord, olika typer av våldsdåd, som 

ibland slutade med dödlig utgång, samt stölder. Därefter kom på delad plats 

med kvantitativa mått mätt, incest, som under denna tidsperiod var ett brott 

som innefattade fler släktled än det gör idag och oftast handlade om vuxna 

människor som haft ett sexuellt umgänge i samförstånd och sodomi, som 

handlade om tidelag i samtliga fall.  

 Förekomsten och de olika typerna av brott speglade också hur det såg ut i 

Sverige under samma tid. En skillnad som däremot är anmärkningsvärd är 

att våldtäktsbrotten helt lyser med sin frånvaro i det livländska rättsmateria-

let. Våldtäkt var ett ovanligt brott i de svenska källorna under samma tid 

men i de livländska källorna finns våldtäktsbrott inte ens med.
45

 Detta fak-

tum kommer också att finnas med i mina tankegångar och ställas i relation 

till mina tolkningar rörande den livländska synen på manlighet.  

 När det gäller bortfallet visar förteckningarna att de livländska rätte-

gångsprotokollens antal generellt varit större men att mycket har gallrats ut. 

Endast de akter som numrerats i efterhand finns nu bevarade och tillgängli-

ga. Stämplar i förteckningarna samt upplysningar från arkivarien på Rigas 

historiska arkiv visar att handlingarna tagits till Ryssland under eller efter 

andra världskriget.
46

  

 Rättegångsprotokollen från Livlands samtliga fem län, Dorpat, Pernau, 

Riga, Wenden och Ösel, har varit uppbyggda efter samma standardmall. 

Protokollens formmässiga struktur, förhörens tillvägagångssätt samt de av-

slutande domarnas utformning har varit likartade oavsett vilken av underrät-

terna som berörts. Trots denna likformighet går det ändå att se det unika i 

varje fall. I de olika redogörelserna finns olika typer av problematik och 
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ingen skildring är heller den andra lik. Jag har undersökt samtliga 28 liv-

ländska tidelagsfall som finns bevarade i Dorpats hovrätts arkiv. Rätte-

gångsprotokollen har uppskattningsvis utgjorts av tio till sjuttio sidor varde-

ra. Mitt källmaterial är genomgående mycket detaljrikt och protokollen har 

oftast varit utförliga och innehållit målande beskrivningar om personernas 

liv och leverne. Inget tycks ha lämnats åt slumpen av den som fört protokol-

let vid rättegångarna. I de allra flesta fall får man följa hela processen från 

början till slut, från det att brottet uppdagades tills det att domen avkunna-

des. I de flesta fall inleds protokollet med en liten sammanfattande beskriv-

ning om vari brottet består. Efter det följde ofta ett brev från länsmannen 

eller prästen från trakten där brottet påstods ha skett. Brevet beskriver om-

ständigheterna kring brottet och vad som hänt fram till dess att det sändes in 

till underrätten. Här redogörs för vad vittnen och den anklagade sagt vid en 

inledande utfrågning. Sedan börjar själva rättegången och då består protokol-

let av omväxlande förhör med den anklagade och med vittnena. Ibland åter-

ges även brevkorrespondens från husbönder, präster och andra som kan be-

lysa situationen ytterligare. De dömande gjorde uttalanden och kom med 

små konstateranden mellan förhören och de avslutade också rättegången 

genom att göra ett slutgiltigt yttrande. Därefter förkunnades domen som 

också fungerade som ett slags sammanfattning av anklagelserna, de inblan-

dade och det eventuella brottet. Till några rättegångsfall tillkom det även 

bilagor i form av brev från högre instans, hovrätten i Dorpat. Oftast har hov-

rätten i dessa fall gett underrätten bakläxa på delar av förhören. Detta har 

underrätterna åtgärdat och sänt in vilket resulterat i bilagor till protokollet 

med utökningar av förhören.  

 En del av de inblandade har endast svarat korthugget på frågorna i förhö-

ren, medan andra har varit betydligt mer talföra. Detaljrikedomen i beskriv-

ningar av personer och händelseförlopp har således varierat. Visserligen 

styrdes de inblandades berättelser och uttalanden delvis av de frågor som 

ställdes till dem vid förhören. Det fanns också outtalade regler för hur man 

skulle, och kunde, bete sig i en rättssal under en rättegång. Dessa regler gäll-

de högst sannolikt också vad man kunde säga och inte. Självklart styrde rät-

tens frågor och domstolens osynliga regler samtalen till viss del, något jag 

också kommer ha i beaktande vid analysen av respektive fall. Men jag vill 

ändå understryka att de anklagade och vittnena tycks ha fått ta den plats de 

behövt för sina framställningar under rättegången. Ibland har åtskilliga sidor 

till exempel rymt beskrivningar av vardagliga sysslor och allmänna händel-

ser.  

 Rättegångsprotokollen har varit spridda över åren inom de fem lanträtter-

nas upptagningsområden. De skrevs på tyska och läsbarheten är inte alltid 

den bästa på grund av svårtydd handstil och kladdigt bläck, så som fallet ofta 

är när man arbetar med äldre handskrivet material. Rättsprotokollen skrevs 

dessutom på tidigmodern tyska och vid ett fåtal tillfällen har detta orsakat 

svårigheter i att komma underfund med den korrekta svenska översättningen. 

I de fall svårigheter förekommit har de dock kunnat överbyggas med hjälp 
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av tysktalande expertishjälp. När problemen har varit relevanta för analysen 

har jag redogjort för hur jag resonerat kring detta på respektive ställe i den 

löpande texten. Det kan till exempel vara svårt att hitta synonymer till da-

gens moderna svenska och det kan också vara svårt att förstå den exakta 

innebörden varje person lagt i respektive begrepp som använts. Det sist-

nämnda är någonting som historikern Andreas Marklund skrivit om i sin 

avhandling där han studerat ”hur ord och begrepp använts för att säga saker 

om manlighet i ett bestämt historiskt sammanhang”. Han har påpekat att det i 

hans källmaterial förekommit särskilda begrepp som både myndigheter och 

vanliga människor använt för att göra uttalanden om manlighet. Men samti-

digt konstaterar han att begreppen varit mångbottnade och att tillämpningar-

na av dessa ofta var motstridiga.
47

 Till skillnad från Marklund, som grundligt 

har studerat ords och begrepps innebörd, har jag valt att ringa in och temati-

sera olika diskussionsområden under rättegången där jag har funnit att rät-

tens aktörer kom in på synen på manlighet.  

 Det finns vissa problem med kvalitativa studier som denna avhandling 

utgörs av. Man bör exempelvis ha i åtanke att möjligheten finns att skrivaren 

inte alltid återgav samtalen på ett riktigt sätt. Detaljer som varit bekanta för 

samtiden och omständigheter som var allmängods för alla inblandade kan 

också ha utelämnats. Dessa problem har bland annat historikern Lars 

Geschwind diskuterat i sin avhandling. Han har emellertid konstaterat att 

dessa dilemman gradvis kom att försvinna under 1600-talets gång. Då för-

bättrades nämligen återgivandet i protokollen avsevärt i och med att statens 

kontroll av rättssystemet hårdnade. Hovrätterna började grundligt se över 

underrätternas förfaranden, vilket innebar att underrättens skrivare tvingades 

uttrycka sig noggrant från första början. Dessutom skulle protokollen 

renskrivas innan de sändes vidare till hovrätten.
48

  

 Eftersom de livländska underrätternas protokoll skrevs på tyska och hu-

vuddelen av underrätternas domare och assessorer var tyskar är det möjligt 

att tänka sig att detta också var det språk som talades vid rättegången. Rätts-

protokollen antyder dock inte att det bland de närvarande skulle ha funnits 

en tolk, ett måste för att de olika aktörerna skulle ha kunnat göra sig förståd-

da om det nu var så att rättegången fördes på tyska. Ett annat alternativ var 

att de dömande också kunde tala och förstå de inhemska språken och att 

förhandlingarna fördes på det lokala språket och att protokollet sedan 

renskrevs på tyska innan det sändes till hovrätten. Meurling skriver om hov-

rätten i Dorpat att det där var önskvärt att kandidaterna till posterna skulle 

vara kunniga i ryska, finska och svenska. Något liknande resonemang röran-

de underrätterna står inte att finna.
49

Att allmogen skulle ha kunnat tala tyska 

är inte heller särskilt troligt. I en passage hos Meurling står till exempel att 

läsa hur generalguvernör Hastfer år 1694 uttalat sig om predikningarnas 
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språk och menat att det kunde vara detsamma om de var på tyska eller 

svenska eftersom folket ändå inte förstod någondera av språken.
50

 Det som 

sades vid rättegången har ändå angetts så ordagrant som möjligt och ett ex-

empel på detta är att den som fört protokollet ibland skrivit ut de livländska 

fraserna i sin ursprungliga form utan översättning, något som jag tolkar som 

att man hellre ville återge förhören så korrekt som möjligt än förenkla dem 

till en mer förståelig version. Detsamma gäller den dömande överhetens 

latinska fraser som också redovisats i sin helhet med latinsk textning.   

 Underrätterna har inte riktigt kunnat bestämma huruvida ynglingarna och 

männen skulle betecknas som bönder eller drängar. Ofta har båda benäm-

ningarna förekommit om en och samma person. Bristen på distinktion mel-

lan de båda benämningarna har jag tolkat som ett tecken på att dessa yng-

lingar och män i praktiken var livegna, även om begreppet livegen inte exi-

sterar i texterna.  

 När det gäller hur representativt källmaterialet är för Livlands befolkning 

kan jag börja med att konstatera att det saknas balttyskar bland de anklagade. 

Det beror på att den balttyska befolkningen oftast tillhörde överklassen och 

därför dömdes direkt i hovrätten. Om det förekom tidelagsdomar bland dessa 

så finns de inte längre bevarade i Dorpats hovrätts arkiv. Jag har inte heller 

tagit med städernas invånare i undersökningen trots att det inte är omöjligt 

att det även förekom tidelagsbrott i städerna. Anledningen är att befolkning-

en i de livländska städerna dömdes av Svea hovrätt och dessa fall står inte 

längre att finna i Svea hovrätts arkiv på grund av utgallringar och bränder. 

Adeln är inte heller intressant i detta sammanhang eftersom den alltid varit 

mer internationell till sin karaktär. Jag undersöker hur allmogens manlighet 

framställdes i det livländska området. Det var just denna kategori människor 

som oftast kom till underrätterna. Denna grupp är speciell eftersom den till-

hörde livegenskapens tankestruktur.  

 Rättsprotokollen visar hur olika människor argumenterade inför rätta och 

vilken information de ansåg vara viktig att framhålla i sina berättelser. 

Gångna tiders principer har dessutom skymtat i den dömande instansens 

resonemang och de frågor som rätten ställde till människorna. Liksom Jans-

son anser jag att rättsprotokoll är ett mycket bra källmaterial om man vill få 

grepp om människors föreställningar och uppfattningar. Jansson menar till 

exempel att rättsprotokoll kan ses som en ”text” från äldre tid som säger 

någonting om det som undersöks.
51

  

 Tidelaget var ett mycket allvarligt brott som i många fall ledde till rätte-

gång. En källkritisk aspekt är att falska anklagelser kan ha förekommit och 

att rättegångssituationen kan ha framtvingat åsikter som inte var sanna. Des-

sa aspekter är svåra att komma åt, men jag kommer att ta upp dem i anslut-

ning till de anklagades och vittnenas redogörelser i den mån det är relevant. 

Själva rättegången var en arena där de inblandade männen fick sina röster 
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hörda och där det, både i beskyllningar och i försvar, ingick ett visst mått av 

självhävdelse. Inför rätta ville man få den egna personen att framstå i så ljus 

dager som möjligt för att öka trovärdigheten. Detta gjordes enklast genom att 

framhäva sådant som man ansåg vara bra handlande och egenskaper hos sig 

själv och vice versa hos motparten. Följaktligen åberopas både manlighet 

och omanlighet flertalet gånger under varje rättegångsfall. De kvinnor som 

vittnade under rättegångarna bidrog också med sitt perspektiv på vad som 

var manligt och omanligt.  

 Jag har studerat skeendet vid varje rättegång i detalj, det vill säga vad 

människorna som medverkade vid rättegången har berättat, eller vad som har 

skrivits i olika inlagor och lämnats in till rätten. Jag har undersökt hur de 

olika aktörerna uttalat sig om manlighet och omanlighet, vilka som har sagt 

vad och på vilket sätt de resonerat kring sina tankar och, inte minst, hur des-

sa människor sade sig ha agerat i olika situationer. Med detta som utgångslä-

ge har jag sedan arbetat utifrån ett antal teman eller diskussionsområden där 

både positiva och negativa sidor hos männen har lyfts fram och inom vilka 

det manliga och det omanliga kunnat ringas in och analyseras, både på indi-

vidnivå och för de olika grupperna som helhet.  

 Hederlig är det första temat. Ärlighet och hederlighet ansågs främst vara 

eftersträvansvärda manliga egenskaper eftersom de knöts tätt samman med 

den rättsliga arenan, som länge var männens egen sfär. Tanken hade sin 

grund i Edgärdsmannaförfarandet, en medeltida sed som innebar att tolv män 

vid en rättegång kunde gå ed på att någon var en ärlig människa och på så 

sätt få denne friad. Seden avskaffades år 1695 men minnet av denna process 

levde kvar i människornas tankevärld och att någon gick i god för en annan 

människa var även efter avskaffandet av stor betydelse inom rättsväsendet. 

Även om det senare blev den legala bevisteorin och det inkvisitoriska pro-

cessförfarandet som dominerade rättegångarna kan man inte bortse från att 

en människas trovärdighet spelade en mycket stor roll för den avgörande 

utgången i målet.
52

 Det goda ryktet och att vara pålitlig var viktigt under den 

undersökta tidsperioden eftersom samhället baserades på personliga band 

och förtroenden istället för formella skriftliga meriter och avtal. Äran var 

någonting som måste försvaras, med våld om så behövdes. Att inte reagera 

innebar att man godtog att man hölls som mindre värd av andra, och den som 

inte försvarade sin ära ansågs vara omanlig
53

 Hedern och äran var således 

några av de viktigaste komponenterna i manligheten vid tiden för denna 

undersökning. 

 Nästa tema handlar om att vara gudfruktig, en dygd som bland annat in-

nefattade att kunna bedja, det vill säga att bland annat kunna Fader vår, att 

gå i kyrkan och att kunna tio Guds bud. Gudsfruktan var en grundläggande 

dygd för såväl kvinnor som män, men den gavs delvis olika innehåll för män 
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och kvinnor.
54

 Religionen var den viktigaste ideologin under tidigmodern tid 

och en av de högst skattade egenskaperna hos en luthersk befolkning var 

gudfruktighet och att veta sin plats i den gudomliga hierarkin och i samhäl-

let. Det var eftersträvansvärt för varje man att följa den lutherska läran och 

leva sitt liv som en rättfärdig kristen. 

 Det tredje temat handlar om att vara sedlig. En riktig man skulle ha en 

hustru och inomäktenskaplig barnalstring var det enda tillåtna syftet med 

sexuellt umgänge.
55

 Tidelaget kan på så sätt ses som raka motsatsen till äk-

tenskapet. Medan det senare symboliserade sedlighet, var tidelaget per defi-

nition något omanligt, en missriktad könsdrift, en okontrollerad böjelse, ja 

till och med en omänsklig företeelse.
56

   

 Om att vara kontrollerad handlar det fjärde temat som inbegriper förnuft, 

rationalitet och självdisciplin. Den dygdelära jag nämnde tidigare kom från 

den stoiska traditionen som betonade att man skulle kontrollera sina begär, 

både kroppsliga och själsliga. Den aristoteliska skolan riktade sedan in sig på 

hur förnuftiga och medvetna val styrde det dygdiga handlandet. De kristna 

värdena, slutligen, lades senare till dygdetänkandet varpå det goda och dyg-

den länkades samman. De ideal som de gamla dygdelärorna hade lämnat 

efter sig hade inledningsvis endast anammats av den världsliga överheten, 

men så småningom tog också en stor del av allmogen idealen till sig. Att 

brista i självkontroll var någonting som alltid hängde som ett hotfullt moln 

över gemene man. Självkontrollen sågs också som en av de viktigaste be-

ståndsdelarna i det tidigmoderna manlighetsidealet. Det var viktigt att affek-

terna hölls i schack att man inte lät känslorna och irrationaliteten vinna över 

förnuftet och det rationella tänkandet.
57

  

 Det sista temat har jag valt att kalla för ansvarsfull och häri ryms också 

tanken om ”den gode husbonden”.  Den gode husbonden är ett begrepp som 

jag har lånat av Marklund och som jag menar innefattar manlighetsidealen i 

Hustavlan, i Luthers lilla katekes.
58

 Hustavlan stadgade varje människas 

plats i samhället och den styrde hur var man och kvinna skulle leva sitt liv. 

Här beskrevs de ideal människan hade att rätta sig efter beroende på vem 

hon var. Även om många av de rättsliga aktörerna var så långt ifrån husbon-

destatus som man kunde komma så går det ändå att utläsa hur deras uttalan-

den härrör från tanken om den gode husbonden. Dessa tankegångar syns i de 

anklagades beskrivningar och uttalanden inför rätta som tydliggjorde vad de 

såg som accepterade eller icke önskvärda manliga beteenden och egenska-

per. Utöver rikedom och ett välbärgat leverne, något som var svårt för dessa 

män ur allmogen att uppnå, kunde vissa personliga egenskaper också ge en 

form av status. Ett ansvarsfullt sinnelag var en sådan egenskap som också 
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härrörde från tanken om den gode husbonden som upprätthållare av ordning 

och balans på gården och i arbetet runt omkring. Han behövde dessutom ha 

pondus, en stark auktoritet och vara värdig och förnuftig för att kunna vinna 

sina underlydandes respekt och lojalitet.
59

 

 Framställningen har jag delat in i tre kapitel: de anklagade, vittnena och 

överheten. Denna indelning har varit en logisk lösning eftersom jag utgått 

från tanken att var och en av dessa grupper representerar olika nivåer röran-

de tolkningen av manligheten. Varje kapitel har, som jag beskrivit ovan, en 

tematisk uppdelning som utgår från diskussioner i rättsprotokollen där jag 

påvisat olika typer av manlighetsföreställningar. Jag undersöker vilka egen-

skaper och beteenden som sågs som manliga respektive omanliga inom varje 

gruppering för att sedan se om och hur detta skiljer sig åt mellan de olika 

grupperna. Kapitlen avslutas med separata och sammanfattande tolkningar 

av hur synen på manlighet och omanlighet framställdes och där jag också 

strävar efter att infoga tolkningarna i ett större sammanhang.  

 Synen på manlighet kan föras tillbaka på tre olika nivåer beroende på 

vilken grupp som undersöks. En individuell nivå handlar främst om hur den 

manliga identiteten, både den sociala och den subjektiva, lyfts fram genom 

personbeskrivningar. Den sociala manliga identiteten innebär i vilken grupp-

tillhörighet det manliga formades och uttrycktes, som exempel kan nämnas 

yrkesgrupp, civilstånd och samhällsställning. Den subjektiva manliga identi-

teten handlar om den personliga erfarenheten av att vara man; något som 

Stadin beskrivit som mannens förhållningssätt till diskursen, mer än hur livet 

kommit att gestalta sig i praktiken.
60

 Denna individuella nivå syns framför 

allt i kapitlen som handlar om de anklagade och vittnena. Nästa nivå är den 

normativa nivån som handlar om de mans- och kvinnoideal som uttrycktes i 

tidens religiösa, politiska och rättsliga läror. Den tredje nivån, den diskursi-

va, handlar om hur normerna tolkades och tillämpades, till exempel om någ-

ra anpassningar gjordes till samhället och dess institutioner utifrån det histo-

riska sammanhanget. Den diskursiva nivån har i denna undersökning framför 

allt visat sig i samtida riksdagsprotokoll, predikningar, tal och handböcker.
61

 

En normativ, men också en diskursiv nivå när det gäller synen på manlighet, 

finns hos den grupp jag kallar överheten. Det är inte helt okomplicerat att 

använda samlingsbeteckningar som allmogen när det gäller de anklagade och 

många av vittnena, respektive överheten när det gäller de dömande och präs-

terna. Beteckningarna täcker in många mindre grupper av människor som 

kan ha varit olika varandra. Detta kommer jag också i möjligaste mån att 

diskutera i respektive kapitel när det blir relevant.  

 Den grupp som jag kommer att behandla i det första empiriska kapitlet är 

de anklagade. Jag undersöker synen på manlighet i anslutning till de män, 

ynglingar och pojkar som anklagades för att ha begått tidelag. Här visas sy-
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nen på manlighet på en mer individuell nivå. Det intressanta blir här att ge-

nom ett manlighetsraster tolka de anklagades handlingar, attityder och värde-

ringar som har synliggjorts i källmaterialet. De egenskaper de anklagade 

framhöll hos sig själv och andra och vad de medvetet valde att belysa, samt 

vad som till synes har varit mer omedvetna föreställningar i förhören blir 

intressant ur manlighetssynpunkt. Aktörerna, det vill säga de anklagade, 

tillhörde alla allmogen och de delas i detta kapitel in i tre ålderskategorier; 

pojkar, ynglingar och män. Jag anser att dessa åldersgrupper ibland represen-

terar något skiftande typer av manlighet, eller närmare bestämt, de represen-

terar inte alltid likartade typer av omanlighet.  

 Nästa kategori som undersöks är vittnena och deras syn på manligheten. 

Även här framträder allmogens syn på manlighet. Vittnenas kön, ålder, sys-

selsättning, civilstånd, status och karaktär har betydelse för deras uttalanden 

om och deras syn på vad som är manligt och omanligt. Hur beskrevs de an-

klagade i de fall vittnena var kvinnor och skilde sig detta från hur de vittnan-

de männen beskrev de anklagade? Och hur framställde de vittnande männen 

sig själva?  

 Slutligen undersöker jag hur den grupp män som jag valt att benämna 

överheten förhållit sig till allmogens manlighet. Med överhet avser jag den 

dömande instansen och prästerskapet, de som stod över den livländska all-

mogen i social och/eller ekonomisk status, även om de inte alltid var adliga. 

Hur överhetens män framställde sin syn på manlighet i rätten har främst 

kunnat analyseras och synliggöras genom att studera deras angreppssätt, 

formuleringar och retoriska vändningar.  

 Det är 150 olika personer som kom till tals i rättegångsprotokollen. 28 av 

dessa var de anklagade männen, ynglingarna och pojkarna. 37 personer age-

rade som vittnen vid rättegångarna och av dessa var 16 kvinnor och 21 män. 

42 män var domare och/eller assessorer och 16 män var präster. Slutligen har 

vi 27 män och en kvinna som besatt högre social och ekonomisk status än 

allmogen, men som ändå inte passar in i kapitlet med överheten där jag en-

dast placerat in präster och de dömande. Dessa var fogdar, länsmän, förvalta-

re och ämbetsmän samt en adelsdam vid namn Augusta Sophia von Rosen 

och de har alla fått sin plats i vittnesdelen även om de inte alltid har agerat 

som huvudvittnen. 

 En detaljerad presentation av rättegångsfallen, uppdelad efter de anklaga-

des ålder, samt en tabell över de anklagade och vittnena återfinns i bilagorna 

till avhandlingen. Här kommer jag främst att redogöra för de kriterier jag 

utgått från när jag konstruerat respektive ålderskategori, samt hur de döman-

de resonerat kring åldrar. När jag presenterar rättegångsfallen i bilagan inle-

der jag med att ange ett startdatum för rättegången. Detta datum är genom-

gående det första datum som har antecknats i respektive rättegångsprotokoll, 

ofta sammanfaller det med när fallet anmäldes till underrätten. Likaså avslu-

tar jag presentationen av fallen med att ange det sista datum som anteckna-

des i protokollen. Oftast sammanfaller detta datum med att domare och as-

sessorer undertecknade och sände in domen till hovrätten i Dorpat. Detta 
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förfarande framhäver den tidsperiod under vilken rättegången pågick, en 

tidsperiod som ibland rörde sig om en vecka och andra gånger sträcktes ut 

över år.  

 Initiativet till den rättsliga processen kom sällan från vittnena i första 

hand, utan från de präster, länsmän eller godsherrar som direkt eller indirekt 

fått höra talas om brottet genom bondebefolkningens angiveri, skvaller eller 

beskyllningar. De som anklagades för tidelag hörde till en relativt homogen 

grupp socialt sett, nämligen män, ynglingar och pojkar tillhörande den liv-

ländska allmogen. De som låg bakom anklagelserna, vittnena, var av något 

mer blandad karaktär. Det var både kvinnor och män, unga som gamla, som 

redogjorde för rätten vad de hade sett eller vad de visste. Med några undan-

tag tillhörde även vittnena den livländska allmogen. Att ha uppnått en viss 

ålder var ett viktigt krav som måste uppfyllas innan pojkarna blev ynglingar 

och ynglingarna blev män. Åldern är, till att börja med, en viktig kategori för 

denna manlighetsundersökning eftersom många av de anklagade passerat 

pojkstadiet rent åldersmässigt. Åldern för vuxenhet är inte heller helt enkel 

att fastställa, men som ett led i resonemanget ovan rörande ynglingarna har 

jag inordnat alla som fyllt 21 år i kategorin män. Det har mest förekommit 

män mellan 30 och 60 år i denna kategori. I rättsfallen där män och yngling-

ar har anklagats för tidelag har beteckningarna varit knecht (dräng) eller 

bauer (bonde). Dessa beteckningar tycks, som jag också nämnde tidigare, ha 

använts högst godtyckligt. De ger varken någon ledtråd om den anklagades 

ålder eller om hans egentliga sysselsättning. Eftersom beteckningarna inte 

sällan varierar för en och samma person.  

 Jag vill precisera femton år som ett passande avstamp från pojkåren till 

ungdomsperioden. Fundamentet till bestämmandet av åldern kommer att 

återfinnas i den diskussion jag för längre fram i texten om kategorin pojkar. 

Ynglingaperioden, som jag valt att kalla den, utgjordes till största delen av 

tonåren och tiden fram till dess att vuxenlivet började på allvar. Den övre 

gränsdragningen är svår att fastställa eftersom kriterierna för inträdet i vux-

envärlden varierade. En av de viktigaste bedömningsgrunderna för att räknas 

som en fullvärdig vuxen man var dock ett giftermål och för mannen var det, 

åtminstone i Sverige, först vid 21 års ålder tillåtet att ingå äktenskap.
62

 I 

praktiken var åldern för giftermål högre. Männens genomsnittsålder för att 

ingå giftermål under 1600- och 1700-talen låg till exempel i Sverige på mel-

lan 28 och 32 år och i Norden på mellan 25 och 30 år.
63

  Den höga gifter-

målsåldern har ofta förknippats med svårigheten att bli ekonomiskt oberoen-

de.
64

 Hela frågan om giftermålsåldern är dock svår att generalisera, eftersom 

förloppet både var olika i olika delar av Sverige och i olika delar av bonde-

klassen.
65

 Det är troligt att genomsnittsåldern för att ingå giftermål även var 

något varierande i Livland beroende på ort och klass. En faktor som talar för 
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att snittåldern för giftermål var något under Sveriges nivå under samma tids-

period, är att livegenskapen medförde att bönder och drängar inte behövde 

vänta länge på att få tillgång till föräldragårdar eller andra egendomar för att 

gifta sig och skapa en trygg ekonomisk bas för sin kommande familj. Detta 

argument har gjort att jag valt att förlägga den tänkta ynglingaperioden till 

mellan 15 och 20 års ålder. I rättsfallen där ynglingar har anklagats för tide-

lag har beteckningarna knecht (dräng) eller bauer (bonde) använts frekvent. 

Inte sällan har den anklagade ynglingen omnämnts som dräng i en mening 

för att sedan kallas bonde i nästa. Utseende, personlighet och ålder har inte 

alltid gått hand i hand och i de fall rätten påpekat detta har jag kommenterat 

det. Ibland har åldern skrivits ut, men när så inte har varit fallet har andra 

faktorer kunnat påvisa att det var en yngling det handlade om.  

 Slutligen har vi de pojkar som anklagades för tidelag. Det är inte lätt att 

fixera en bestämd ålder för när ett barn slutar att vara barn. Generellt skulle 

man kunna säga att barnaåren, eller pojkåren, var över i och med att puberte-

ten inföll. Men detta kunde, då som nu, skilja sig åt väsentligt. Historikern 

Jan Mispelaere
 
som skrivit om barns straffrättsliga ansvar i Sverige och Hol-

land under tidigmodern tid har poängterat hur flera tidigare historiska forska-

re har uppmärksammat att det har funnits flera utvecklingsstadier och nyck-

elövergångar under barndomen och ungdomstiden. Mispelaere
 
menar att det 

är något oklart vilket straffrättsligt ansvar vuxna egentligen avkrävde av 

unga personer i rättslig praxis. I den tyska lagboken från 1532, Carolina, var 

gränsen för straffrättsligt ansvar 14 år, något som bland annat visades i att 

man där förbjöds att hänga ungdomar under fjorton år för stöld. Enligt de 

svenska medeltida lagarnas bestämmelser var en person som fyllt 15 år dock 

fullt ansvarig för sina handlingar och detta gällde ända till år 1736.
66

 Vid 

femton års ålder var det också tänkt att barnen skulle ha lärt sig både budor-

den, trosbekännelsen och Fader vår och förhoppningsvis också vara konfir-

merade eller på god väg att konfirmeras.
67

 Ordet junge (pojke) har använts 

relativt frekvent beteckningen av pojkar under rättegångarna. Däremot har 

pojkarnas exakta ålder inte alltid framkommit i rättsprotokollen. När rätten 

var tveksam om pojkens straffmyndighet har dock detta följts upp och an-

tecknats i rättegångsprotokollen.  

 Sammanlagt var det tolv män, tio ynglingar och sex pojkar som var an-

klagade för att ha begått tidelag. Sju av männen befanns skyldiga till att ha 

begått tidelag eller för uppsåt till tidelag och dömdes för detta. Fem av yng-

lingarna dömdes för att ha begått tidelag och ett mål lämnades öppet. De 

pojkar som dömdes för att ha begått tidelag var tre till antalet.  
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3. Bakgrund  

Den svenska provinsen Livland  
Det område som under tidigmodern tid benämndes som Livland kan mycket 

svepande sägas vara detsamma som dagens Estland och Lettland.
68

 När jag 

talar om Livland avser jag den svenska provinsen Livland, det baltiska gu-

vernement som omfattade det som idag kan ses som södra Estland och norra 

Lettland. Livland är det geografiska område som innefattade de fem kretsar-

na eller länen: Dorpat, Pernau, Riga, Wenden och Ösel, vilka alla låg under 

Dorpats hovrätts jurisdiktion. Provinsbegreppet har i modern historisk forsk-

ning oftast använts för de områden av det svenska väldet som inte var svens-

ka landskap och det har ofta satts i motsatsställning till det svenska ”riket”.
69

 

Livlands yttre gränser var desamma under hela den svenska tiden även om 

namnen på länen förändrades något under 1600-talet. Under tidsperioden för 

denna undersökning har både länsgränserna och namnen varit konstanta.
70

 I 

Livland fanns många sjöar och gott om träskmark men till största delen var 

landet ändå skogsbeväxt och människorna där hade länge arbetat med att 

omvandla skogsmarken till åkermark. Namnet Livland tros komma av ordet 

Liiw som betyder sand. I forna tider befolkades landet av flera olika folkslag 

med skilda språk, seder och historia.
71

  

 Under den undersökta tidsperioden utgjordes den livländska landsbyg-

dens befolkning till allra största delen av oprivilegierade, obesuttna och of-

tast livegna bönder från den lettiska ursprungsbefolkningen. Den härskande 

eliten i Livland hade länge utgjorts av en balttysk adel och under min under-

sökningsperiod var godsägarna, liksom de flesta pastorerna och tjänstemän-

nen, oftast balttyskar. Av tyskt ursprung var också tjänstemän och städernas 

borgerskap. Godsen hade etablerats på 1600-talet eller tidigare och dess ur-

sprung står att finna i arvet från de tysk-danska erövringarna på 1200-talet. 

Den här feodala ordningen var intakt ända fram till slutet av 1600-talet.
72

  

 Under århundradenas lopp hade andelen bondgårdar i Livland minskat i 

förhållande till storgodsen. Detta ledde till att mängden arbete som bönderna 

var skyldiga att utföra på godsen ökade. Bönderna beordrades hjälpa till med 

gödsling, sådd och skörd och de skulle även tillhandahålla oxar till plöjning 

och hästar till harvning. Dessutom fanns en mängd extra sysslor som de för-
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väntades vara tillgängliga för.
73

 På storgodsen prioriterades i första hand 

spannmålsodling och de baltiska provinserna kom att förse Sverige med 

stora kvantiteter spannmål. Spannmålsodlingen medförde ofta att boskaps-

skötseln kom i skymundan. Man hade kor för att förse godsen med kött och 

mjölk och som arbetsdjur använde man oxar och hästar.
74

 Godsens arbets-

kraft kom från de hemman som tillhörde respektive gods. Hushållsstrukturen 

på ett hemman kunde vara mycket komplicerade och antalet hushåll på re-

spektive hemman kunde variera. Ofta lejdes drängar och pigor som sedan 

bodde på hemmanet eller i torp, men som arbetade på godsens ägor.
75

  

 Den svenska statsmakten genomförde under slutet av 1600-talet en agrar-

reform i Livland som inleddes med ”Reduktionen”. Fem sjättedelar av all 

odlad jord återfördes från adeln till den svenska kronan. I och med detta blev 

också de bönder som tidigare hade hört till dessa storgods nu kronobönder 

och fick livegenskapen upphävd. Godsen erbjöds till sina tidigare innehavare 

på arrendevillkor.
76

 Svensk lag och rätt mildrade förtrycket mot allmogen, 

även om husagan kom att behållas. Det fanns också ambitioner från svenskt 

håll att lyfta de estniska och lettiska bönderna till samma nivå som de svens-

ka. Den svenska centralmakten ville på detta sätt använda dem som en bricka 

i spelet för att spela ut dem mot adeln i provinsen.
77

  

 Ett rättsligt och socialt system som varit dominerande i över 300 år går 

inte att avskaffa i en handvändning och livegenskapen som tankestruktur 

skulle komma att finnas kvar mycket längre än de adliga förläningarna. Det 

går att läsa i samtida svenskspråkiga officiella källor att livegenskap genom-

gående använts som beteckning på de estniska och lettiska böndernas rättsli-

ga och sociala status.
78

 Att bönderna blev kronobönder ledde således inte till 

en automatisk förändring i hållningen mot dem, något som bland annat visar 

sig i källmaterialet där överheten inte håller isär begreppen dräng och bonde.  

 Det var inte bara den svenska statens gränser som hade expanderat under 

1600-talet, utan även den lutherska kyrkan. Kyrkan var under den undersök-

ta tidsperioden helt underordnad staten och kungen och bekännelsen till den 

rena lutherska läran kom att bli en undersåtlig plikt. Kyrkan bidrog till att 

genomföra statens politik eftersom den deltog i tillkomsten av ett system för 

landets förvaltning samt hade präster som predikade lydnad.
79

 Den luthe-

ranska kyrkans historia har i de östra delarna till stor del handlat om sociala 

stridigheter. Landets invånare, däribland allmogen, som skulle omvandlas till 

goda församlingsmedlemmar, var huvudsakligen så kallade otyskar. Samti-

digt styrdes kyrkan av en balttysk adlig minoritet, som dessutom ofta lät 

påskina att den var medarbetare till den härskande eliten. Beteckningarna 
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tyskar och otyskar syftade i första hand inte till nationalitet, utan snarare till 

vederbörandes sociala ställning. 
80

 

 När Johan Skytte kom till Livland som generalguvernör år 1629 gav han 

order om att kyrkor och kapell skulle repareras och sedan tillsättas med lut-

heranska predikanter. Strax därpå började ett flitigt arbete med att försöka 

omvända katoliker, ateister och hedningar till lutherdomen.
81

 Tidigare forsk-

ning har pekat på hur företrädarna för den svenska kronan och de baltiska 

provinsernas prästerskap ansåg att bondebefolkningen i Livland, ända fram 

till mitten av 1600-talet, hade levt i ett religiöst mörker av avguderi, papism, 

vidskepelse och moraliskt förfall. Det fanns flera anhängare till katolicismen, 

calvinismen och till den ryskortodoxa kyrkan spridda runtom i provinsen. 

Slutligen omtalades de som bodde angränsande till Ryssland, Polen och Kur-

land till och med i ordalag som barbarer och fän.
82

 

 Det var lutherdomen som skulle ge befolkningen den undervisning de så 

väl ansågs behöva för att kunna bli civiliserade människor. Under 1600-

talets senare hälft blev denna kristendom förhärskande i Livland, även om 

det fortfarande gick att finna ett visst bruk av de gamla sederna i en del om-

råden.
83

 Det livändska området betraktades, tillsammans med det estniska, 

som lutherdomens förpost mot öster. Reformeringen av det kyrkliga livet hos 

bondebefolkningen kom därför att bli extra viktig, något som också bidrog 

till bondeskolornas upprättande.
84

 I Sverige hade man länge ansett att kravet 

på rätt tro var förbundet med kunskap och det var därför viktigt att alla för-

samlingsmedlemmar kunde sin katekes, eller att de åtminstone hade primära 

kunskaper som Fader vår, trosbekännelsen och budorden.
85

 Med tiden hade 

hela den svenska samhällssynen börjat präglas av den ideologi och de nor-

mer som hade formulerats i Hustavlan.
86

 Ett liknande kyrkligt genombrott 

hoppades man även kunna genomföra i Livland på sikt. Redan under 1640-

talet hade man från svenskt håll beslutat att den livländska allmogen måste 

fostras och undervisas i den rätta tron. Man ansåg att de ”oordningar” som 

existerade på andra sidan Östersjön till stor del varit en följd av de hårda 

prövningar som folket i provinsen tvingats genomgå. Därför fick de inte 

straffas alltför strängt för sin okristlighet. Istället skulle man förbättra den 

rådande situationen genom att med mildhet och tålamod uppfostra och un-

dervisa livländarna till rätta kristna. För att denna folkfostran och kristen-

domsprojekt överhuvudtaget skulle vara möjligt krävdes en regelbunden 

kyrkogång. Allmogen skulle tvingas att gå i kyrkan och om de uteblev skulle 

de till och med kunna sättas i stocken.
87
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Vilket språk predikningarna var på finns inte omnämnt i rättsprotokollen. 

Utifrån tidigare forskning kan man å ena sidan se hur Meurling hittat ett 

besvär som anfördes år 1694 över att predikningar hölls på svenska och inte 

på tyska.
88

 Å andra sidan har andra poängterat att prästerna behövde kunna 

predika på böndernas eget språk för att sprida det kristna budskapet. Här 

uppmanades adeln, från kyrkans håll, att ge sina livegna bönder ledigt så att 

de skulle hinna och orka med att bevista Gudstjänsten om söndagarna. Det 

var dock inte ovanligt att adeln struntade i prästernas uppmaningar. Den 

svenska kronan och kyrkostyret fick ofta klagomål framförda om att 

godsägarna inte alls brydde sig om sina livegna bönders kristlighet och sed-

lighet. Dessutom blev prästerna näst intill utskrattade av länsmännen på or-

terna när de bad om hjälp att få bönderna till kyrkan.
89

 

Rättsväsendet 

Att införa svensk rätt i provinserna hade varit en viktig beståndsdel i ambi-

tionen att på ett genomgripande sätt förändra deras samhälleliga struktur 

efter svenskt mönster. Denna omstrukturering av det livländska samhället 

inleddes med att hovrätten i Dorpat inrättades år 1630 som dömande instans 

över de livländska lanträtterna i de fem länen. Det var tidigt tänkt att den 

svenska lagen skulle införas i den livländska provinsen, en ambition som 

avstannade och sedan återupptogs med ny styrka efter 1680-talet. Tanken var 

också att den politiska stormaktspositionen skulle åtföljas av en kulturell 

positionering, vilket ledde till att omsorgen om det svenska språket ökade.
90

 

Det faktum att det livländska källmaterialet är på tyska tyder dock på att det 

från livländskt håll inte tagit någon notis om önskemålen rörande språket.
91

 

Min forskning har dessutom visat att det endast i några fall hänvisades både 

till rådande svensk lag, kapitel 14 i Högmålsbalken i Landslagen, och till 

Kungliga hovrättens prejudikat från den sjätte juli år 1708. Annars har do-

men endast hänvisat till Guds- och världslig rätt, något som kan betyda både 

tysk och svensk lagstiftning.
92

  

 Pernau, Riga, Dorpat, Wenden och Ösel hade alla varsin lanträtt (Landge-

richt) med hovrätten i Dorpat som högsta instans.
93

 Ösel hade strax före un-

dersökningsperiodens början flyttats över från Svea till Dorpats jurisdiktion. 

Däremot lydde staden Riga och hela hertigdömet Estland fortfarande under 
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Svea hovrätt. När det gällde Ingermanland hade det juridiska ansvaret flyt-

tats från Dorpat till hovrätten i Åbo.
94

 Tanken var att underrätterna och hov-

rätten i den livländska provinsen skulle döma efter den svenska lagens bok-

stav, men att hänsyn också skulle tas till svenska och livländska sedvänjor.
95

 

Den hals- och handrätt som adeln i Livland tidigare haft och som innebar att 

de själva kunde döma över liv och död för sina respektive undersåtar, för-

svann under 1600-talets första hälft och istället skulle nu lanträtterna vara 

första instans i civil- och kriminalmål.
96

 Lanträtterna i Livland skulle hålla 

ordinarie sessioner två gånger per år, men de var även tvungna att samman-

träda så fort det ansågs nödvändigt.
97

 

 Processrätten förändrades under 1600-talets gång i och med att tjänste-

männens och de utbildade juristernas inflytande tilltog. Edgärdsmannapro-

cessen, som inneburit att tolv pålitliga män kunde gå i god för en person 

under en rättegång, avskaffades helt år 1695. Långt dessförinnan hade man i 

praktiken skärpt kraven för bevisningen, något som innebar att domstolarna 

verkligen var tvungna att noggrant granska bevisen i ett åtal. Det ökade kra-

vet på undersökning av materiella bevis och på förhör har ofta benämnts som 

en inkvisitorisk riktning i processförfarandet.
98

  

 Under slutet av 1600-talet kom rättsfilosofin att ändras i grunden i och 

med att den mer sekulariserade naturrätten då fick sitt genombrott. Den 

grundläggande tanken var att Gud skapat människan förnuftig. Människorna 

i världen skulle själva kunna bringa ordning i sina liv om de bara konsekvent 

följde uppdelningen mellan Guds, naturens och det borgerligas lag. ”Guds 

lag” innebar Guds plan med världen. ”Naturens lag” var i sin tur rättsliga 

regler som inprogrammerats i människan för att vägleda henne att leva i 

enighet med Guds intentioner. Naturens lag var också bestämmande för den 

”borgerliga lagen”, och den världsliga lagen som organiserade samvaron i de 

juridiska samhällena.
99

 

 Det var mycket viktigt att domstolarna granskade alla bevis i ett åtal, 

dessutom ställdes krav på domstolen att ha väl organiserade och grundliga 

förhör med alla inblandade. De beviskrav som gällde för att fälla någon för 

tidelag var, enligt Kristoffers landslag, att personen togs på bar gärning eller 

att rätten övertygades av vittnena. Som regel var det önskvärt att man hade 

minst två vittnen för att avkunna en fällande dom. Bindande skäl och om-

ständigheter måste styrka vittnesmålen och det var vanligt att platsen där 

brottet skulle ha skett besiktigades för att avgöra vittnesmålets trovärdighet. 

Indicier av olika slag kunde stärka vittnesmålet men efter ett förbud från 
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1690 kunde man inte längre döma någon på enbart indicier och vittnesmål 

när det gällde högmålsbrott.
100

 I praktiken hade underrätterna under 1600-

talet ändå tillstånd att arrangera omedelbara avrättningar efter domslut i de 

fall där tidelagaren tagits på bar gärning och om det fanns full bevisning, 

innan de rapporterade till hovrätten.
101

  

 Hovrätten och Kungl. Maj:t såg också gärna att den anklagade erkände 

sitt brott. Om man inte lyckades få fram något erkännande men ändå, på 

grund av framlagda bevis, inte kunde fria den anklagade ställdes målet på 

framtiden. Att ställa målet på framtiden var hovrättens sak fram till år 1707, 

därefter överflyttades detta till konungen. I praktiken innebar detta att under-

rätterna skulle sända målet vidare till högre instans när de varken kunde fria 

eller fälla den anklagade, varpå denna högre instans fick ta ett beslut i frå-

gan.
102

 När det handlade om frikännanden skulle omständigheterna kring 

målet vara så klara att man utan minsta tvivel kunde frikänna den skyldiga. 

Ibland överläts saken ”åt den allvetande Gud”, något som innebar att Gud 

tids nog skulle visa om domen varit riktig eller inte. Domar som rörde tide-

lag och annan grov brottslighet som incest, våldtäkt, mord och barnamord, 

behövde annars inte underställas hovrättens prövning eftersom denna typ av 

brottslingar inte fick vänta för länge på att bli bestraffade. Om brottet bekän-

des kunde straffet verkställas utan att det underställdes hovrätten.
103

  

 De riktlinjer som utfärdats i Sverige under slutet av 1600-talet hade gjort 

gällande att tortyren skulle avskaffas både i Sverige och i provinserna.
104

 I 

mitt källmaterial går det dock att se indirekta tecken på att det ändå kan ha 

förekommit vissa former av tortyrlik hantering i samband med förhören. De 

anklagade har ibland suttit häktade i månader eftersom rätten hoppades att de 

på detta sätt skulle komma på bättre tankar och erkänna sina brott. Andra 

gånger blev de mycket hårt hanterade vid gripandet inklusive smärtsamt 

bundna vid hand- och fotleder. Denna iakttagelse stöds bland annat av histo-

rikern Dietegen Guggenbuhl som undersökt schweiziska förhållanden under 

samma tidsperiod. Han skriver att det fanns olika grader av tortyr där den 

mildaste varianten mest handlade om att skrämma den anklagade till ett er-
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kännande utan att behöva använda sig av fysiskt våld.
105

 Det har även upp-

märksammats att förhör under tortyr i tyska rättsprotokoll benämndes ”Pein-

lich (be-) fragen” medan förhör utan tortyr benämndes ”Gütlich befragen”. 

Detta språkbruk har dock inte förekommit i det källmaterial som använts i 

denna studie.
106

 Däremot har erkännandena i mitt källmaterial beskrivits som 

antingen frivilliga eller som egna bekännelser under förhör. I de förhör som 

föregått dessa erkännanden går att utläsa hur det ibland förekom olika grader 

och typer av tvång och övertalning.
107

  

 En anklagad, Martin, förmanades till exempel att erkänna, så att man inte 

skulle tvingas att ta till tvångsmedel (”er vermahnet wurde in der guthe lie-

ber seine bekentnusse zu thun alss durch andere zwangks mittel sich darzu 

bringen zu lassen”).
108

 För sjuårige Rein berättade de dömande så grundligt 

och ingående om straffet som väntade den som begått tidelag att pojken grät 

ljudligt.
109

 I flera andra fall har det handlat om rena övertalningsförsök, för-

maningar, tjat och trugande från rättens sida.
110

 Inte sällan med inslag av 

religiös skrämseltaktik som att Gud bara förlåter och ger nåd till den som 

frivilligt erkänt sitt brott.
111

 

 Meurling konstaterar att tortyr förekom i Livland under den svenska tiden 

och att det också accepterades från svenskt håll. Hon har framförallt lyft 

fram två exempel på detta och således också belagt att Kungl. Maj:t förordat 

tortyr trots att Karl XI avskaffat den. I en skrivelse från hovrätten i Dorpat 

till Kungl. Maj:t år 1686 påpekar hovrätten att den livländska allmogens 

bångstyriga natur måste beaktas och att tortyr därför måste tillåtas i vissa 

fall. Meurling återger också ett fall där lanträtten år 1699 genom tortyr lyck-

ats få fram en bekännelse i fråga om en anklagelse om flera stölder och att 

Kungl. Maj:t beordrade ytterligare tortyr för att få bekännelse för alla stöl-

derna.
112

 

 Slutligen kunde det i praxis ändå hända att straffen mildrades (leutera-

tion) i hovrätten som en reaktion mot den hårda straffrätten. Detta förfarande 

kunde tillämpas av överrätten i samband med själva domslutet och skilde sig 

därför från kungens benådningsmakt där benådning skedde först efter det att 

en domstol avkunnat fällande dom. Leuteration tillämpades framför allt i mål 

som inte omfattades av Bibelns straffbud eftersom man ansåg det lättare att 

avvika från den allmänna lagens än från Bibelns föreskrifter. Leuterations-

förfarandet upphörde i och med Karl XI: s makttillträde, men vid det laget 

hade det ändå blivit dags för straffnormerna att återigen undergå förändring-
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ar av olika slag.
113

 Under min undersökningsperiod var det meningen att 

lagar och förordningar skulle följas strikt i de livländska underrätterna och 

att benådning och strafflindring var reserverat endast för kungen. Först 1714 

återfick hovrätten sin rätt till leuteration.
114

   

Tidelagsbrottet 

I de livländska protokollen användes ordet ”sodomi” för tidelag. Detta 

stämmer också väl överens med hur tidelag omnämndes i de flesta länder vid 

den här tiden, förutom i Sverige, där tidelag kallades för tidelag och där or-

det sodomi var ett begrepp för alla andra former av det som ansågs vara ona-

turlig beblandelse. Svea hovrätts sodomimål från den undersökta tidsperio-

den har nästan uteslutande rört män som hade sysslat med samkönad sexuell 

aktivitet. Inte sällan har det handlat om unga pojkar som hade våldtagits av 

vuxna män.
115

 

 Troligt är att man även i Livland skulle ha använt sodomibegreppet i 

fråga om homosexuella handlingar. Det finns dock inga anmälningar rörande 

detta i det livländska källmaterialet. Detta är heller inte särskilt konstigt då 

tidigare forskning på detta område, svensk såväl som internationell, konsta-

terat en total avsaknad, alternativt en ringa förekomst av detta brott i rättsma-

terialet. Detta kan förklaras med att det fanns en strategi från statens sida att 

utelämna sodomi i 1734 års lag för att folk i allmänhet så långt som möjligt 

skulle hållas ovetande om denna synd. Trots detta förbigående var det ändå 

meningen att sodomi också i fortsättningen skulle straffas hårt. Denna så 

kallade tystnadspolitik byggde på tanken att sodomitiska handlingar förekom 

så sällan just på grund av människornas okunskap och att det därför var onö-

digt att informera dem om att det fanns ett sådant brott. Om denna synd skul-

le ha blivit känd hos allmänheten skulle den kanske väcka lust och begär hos 

somliga. Den tanken grundade sig på de erfarenheter man haft från tidelags-

processerna som, trots de offentliga och avskräckande straffen, ökat lavinar-

tat.
116

 

 Tidelag sågs under tidigmodern tid som ett illdåd ur flera olika perspek-

tiv. Det ansågs vara ett avsteg från Guds förnuftiga ordning av naturen och 

det ansågs omkullkasta de naturliga platser i världsordningen som Gud gett 

djur respektive människor. Dessutom vände det upp och ned på och kränkte 

accepterade sociala relationer. Historikern Peter Merki har framhävt den 

kristna moralen som grundläggande för den samtida rättsutövningens ställ-
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ningstaganden i Europa. Han menar att Bibelns moraliskt förpliktigande bud 

var klara och entydiga när det gällde denna typ av brott. Otukt var rent gene-

rellt en svår synd och en förbrytelse mot Gud och hit räknades i stort sett alla 

sexuella företeelser utanför äktenskapet. Den som begick köttsliga synder 

kränkte giftermålet som institution och därför var det statens plikt att försöka 

förhindra sådant från att hända.  

 Inomäktenskaplig barnalstring var tänkt som det enda syftet med sexuellt 

umgänge. Världen ansågs vara Guds skapelse och i den fanns en naturlig 

ordning mellan människan, allehanda varelser och ting. Sodomi stod för alla 

typer av otukt som man kunde tänka sig vara emot naturens lagar. Sexuella 

handlingar som ansågs strida mot naturen befläckade därför inte bara gär-

ningsmannens kropp, som sågs som ”den helige andens tempel”, utan lika 

mycket den naturliga världsordningen som Gud byggt upp.
117

  

 Rättsligt har det alltså funnits ett gemensamt europeiskt tankemönster för 

tidelag under lång tid. De allra första förbuden gällande tidelag kan spåras 

till den mosaiska rätten. I Gamla Testamentets Leviticus och Exodus står till 

exempel att läsa att tidelagare måste sona med sitt liv.
118

 I och med kristen-

domen och dess kanoniska rätt utgjorde de moraliskt förpliktigande buden 

den filosofiska stommen för de rättsliga diskussionerna. I Karl den stores 

juridiska och administrativa akter, Capitularis, stadgades en lag för tidelags-

brottet som också blev normerande.
119

 Det tysk- romerska riket fick under 

1500-talets första decennier en lagbok Constitutio Criminalis Carolina (ofta 

förkortat till Carolina). I den upptogs också Johann von Schwarzenbergs 

Constitutio Criminalis Bambergensis från år 1507, fritt översatt till Bam-

bergs halsrättsordning: 

141. Straff av okyskhet, som strider mot naturen. Om en människa bedriver 
okyskhet med ett fä, man med man eller kvinna med kvinna, så har de för-
verkat sina liv och man ska straffa dem till döden genom bränning, i enlighet 
med den gemensamma vanan.

120
  

Johann von Schwarzenbergs akt 141 grundade sig på den romerska lagen 

och kom alltså snart att bli användbar i hela Tyskland. Som en grundlag i 

Carolina behölls den inom den tyska straffrätten ända fram till 1800-talet.
121

 

I Sverige var det var den teokratiska statsläran som var rådande under största 

delen av 1600-talet. Det innebar att ordningen i världen ansågs vara förnuftig 

genom sitt gudomliga ursprung, och människan hade endast att foga sig. 

Straffrätten påverkades av de religiösa strömningarna och uppfattningen att 
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Bibeln även var en lagbok. Enligt läran om bokstavsinspirationen eller ver-

balinspirationen ansågs Bibelns text vara bokstavligt ingiven av Gud. Därför 

var det naturligt att lyda dess lagar och föreskrifter.
122

  

 Gamla Testamentets moralregler blev norm i samhället och de kom även 

att läggas som en bilaga till landslagen, ”Appendix till Kristoffers landslag 

år 1608”. Ur straffrättslig synpunkt innebar detta en mycket hård linje efter-

som den mosaiska lagen byggde på ”talionsprincipen”, en lika för lika- 

grundregel som kanske enklast kan förklaras med den välkända frasen ”öga 

för öga, tand för tand”. Syftet med denna typ av vedergällning var främst att 

avskräcka befolkningen och förmå den att avhålla sig från brott. I praktiken 

innebar detta att bland annat straffet skärptes till dödsstraff för sedlighets-

brotten incest, tidelag och våldtäkt. 
123

 

 Historikern Eva Österberg har gjort en mycket målande beskrivning av 

det vapen hon menar kyrkan och staten fick genom 1608 års appendix;  

[---]en skarp klinga för att skilja det passande och det opassande åt. Det vap-
net kom att bita längre än krigen, det påverkade moral och människoöden un-
der mer än tvåhundra år och bidrog till att sätta gränserna för såväl mans- 
som kvinnorollen.

124
  

Den hårda synen på tidelagsbrottet var likartad i hela Europa under den här 

tidsperioden och brottet bestraffades mycket hårt överallt. I den svenska 

lagen från 1608 stadgades att tidelagaren skulle straffas med levande be-

gravning eller brännas tillsammans med djuret.
125

  

Appendix till landslagen 1608: 

Tu skalt icke liggia när noghot Diwr/ at tu ther medh orenar tigh: Och ingen 
qwinna skal hafwa skaffa medh noghor Diwr/ty thet är een styggelse. Om 
noghor hafwer skaffa medh oskäligh Diwr/ han skal dödhen döö: och Diwret 
skal tu dräpa. 

I skolen uti intet af thetta orena edher/ förty uti alt thetta hafwa hedningarna 
orenat sigh/ hwilke iagh skal här ut drifwa för edher/ och Landet är therige-
nom orenat.  

Och iagh skal sökia theras misgerningar på them/ så at Landet skal utspy sine 
Inbyggiare/ etc. förty the som göra thenna styggelsen/ theras siälar skole utro-
tade warda utur theras folk.

126
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Högmålsbalken XIIII. Konung Christoffers Landslag 1608: 

Huilkom man tolken diaewlskaper hender, ath han tydelag hafuer meth faeae 
eller androm oskaelicom diwrom, warder han a ferske gerning widher takin 
eller tilbunden meth skaeligom witnom oc heredz nempd, tha aeghir haerez-
höfdinge döma han qwikan j iord meth sama diwre graeuas eller j elde braen-
nas; ey mogho the a iordene lifua. Vithis thet honom oc aer ey bar oc atakin, 
ligge thet til haeredznempd som annar högmaele; waeria the han, wari saklös; 
fella the han tha scal han iernslas oc af biscope script taka, oc liiff behalda.

127
 

Rättshistorikern Erik Anners poängterar dock i sin bok om den svenska 

straffrättens historia hur det kvalificerade dödsstraffet, som till exempel le-

vande bränning på bål och levande begravning, redan under tidigt 1600-tal 

setts som något föråldrat i Sverige och att det kom att försvinna helt vid 

1600-talets mitt. Påföljden för den som ansågs ha gjort sig skyldig till tidelag 

blev avrättning genom halshuggning varefter kroppen brändes.
128

 Detta för-

farande kan man också se i de reviderade upplagorna av landslagen som 

utgavs decenniet före 1734 års landslag samt i tidigare förordningar från 

slutet av 1600-talet, där det står att läsa hur den som begått tidelag först skul-

le halshuggas och sedan brännas på bål tillsammans med djuret.
129

 

De kungliga sjöartiklarna 1685:  

Tit. XLI. Om wåldtäkt, horeri, lägersmål, twegiftning och tidelag. 

Art. 253. Then som tidelag med fä och oskälige kreatur hafwer, eller annan 
slik sodomisk synd begår, han skal halshuggen warda, och med the samma 
kreature å båle brännas.

130
 

De kungliga krigsartiklarna 1683: 

Tit. XVI. Om wåldtächt/ Lägersmål/Horerij/ och Sodomitisk Synd. 

Art. 98. Then som tidelag med fää och oskälige creatur hafwer/ eller annan 
slik sodomitisk synd begår/ skal halshuggas och å Båhle brännas.

131
 

För att inte dra Guds vrede över landet måste gärningsmannen alltså dömas 

till döden och brännas. Det var den hebreiska lagen som tjänade som förebild 

när det gällde straffets art.
132

 Djuren i tidelagsfallen dödades rättsrituellt och 

det fanns inte någon föregående process mot dem. Utan att ställas inför rätta 
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inlemmades således ston, kor, getter och andra djur i avrättningsritualen 

tillsammans med tidelagaren för att sedan brännas till aska tillsammans med 

honom.
133

 Avrättningen av det utnyttjade djuret har ett religiöst ursprung 

som kan ses som en förlängning av straffet mot tidelagaren. Djuret var en 

medbrottsling eftersom det var det instrument med vilket handlingen begåtts. 

Genom tidelaget hade hela landet orenats och för att slippa undan Guds 

straff måste de skyldiga utplånas, både människa och djur.
134

 Karl den store 

som sägs ha varit mycket ekonomiskt lagd skrev dock in i Capitulari att kor 

och hongetter med vilka tidelag utövats skulle dödas och köttet skulle sedan 

göras till hundmat. Likaså skulle skinnen sparas.
135

 Något liknande tycks inte 

ha förekommit, vare sig i Sverige eller i Livland under tidigmodern tid. I de 

flesta av de undersökta domarna har det antytts att djuren bränts upp efter det 

att man dödat dem. Tidelag sänkte männen till djurens nivå, men det fanns 

också en spridd tanke att någonting mänskligt hade lämnats kvar, något som 

intagit en plats i djuret efter själva akten. Uppfattningen om djurets totala 

fysiska befläckelse och orenhet var en bidragande orsak till att man varken åt 

köttet eller drack mjölken från ett djur som utsatts för tidelag. Att göra detta 

skulle underförstått vara detsamma som kannibalism i och med det mänskli-

ga som intagit djuret då människans och djurets kroppsvätskor hade blan-

dats.
136

  

 Historiskt sett har människors sexuella beblandelse med djur fått olika 

benämningar i olika länder. I Schweiz fick till exempel själva akten heta 

”Thebel” och i Bulgarien skälldes en man som sysslat med tidelag ofta för 

”bougres”, efter detta illa omtyckta folk som sedan länge lämnat landet.
137

 

Också i Sverige fick sexualbrott mellan djur och människor en egen rättslig 

benämning, tidelag. Denna term härstammar från fornsvenskans tidhas, som 

betydde att para sig.
 138

 Eftersom begreppet tidelag är den gängse beteck-

ningen här i Sverige och eftersom jag skriver på svenska är det också detta 

ord som jag valt för det undersökta brottet.  
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II. DE ANKLAGADE 

1. En hel karl  
Martin hade ingen aning om vilket år han var född, än mindre vilken månad. 

”Det måste Djävulen veta” svarade han bara vresigt under det inledande 

förhöret.
139

 Vid det här laget hade han ändå hunnit bli en vuxen man, upp-

skattningsvis var han nu i 25- 30-årsåldern. Slutsatsen om åldern drog de 

dömande då Martin berättade att han trodde att han blivit till under Moskva-

tiden, något som förmodligen innebar det svensk-ryska kriget mellan åren 

1656-1661.  

 Martin stod nu åtalad för att ha haft sexuell kontakt med både hästar och 

kor under en period som sträckte sig tre år bakåt i tiden. Martin bad flera 

gånger om förlåtelse när han nu stod inför rätta och han försökte lika många 

gånger muta sig fri med löften om smör och honung åt den som hjälpte ho-

nom. Han förkunnade också uppgivet att hans husbonde skulle bli helt utan 

tjänstefolk om han inte tilläts återvända till gården. Det var nu skördetid och 

utan tillräckligt med arbetskraft på åkrar och fält fanns det risk att allt 

spannmål skulle gå förlorat för det hushåll som Martin tjänade under. Om 

hans uttalande sedan berodde på omtanke om sin husbonde, som utan Mar-

tins arbetskraft skulle få slita ont, kan låtas vara osagt. Åtminstone vittnar 

det om ett relativt gott självförtroende, att på detta vis se sig själv som oer-

sättlig. Det här exemplet ser också ut att ha varit det närmaste Martin kom 

något som kunde liknas vid ansvarsfullhet och självsäkerhet, egenskaper 

som jag kommer att diskutera närmare nedan.
140

   

 Förhören under rättegången var noggrant utformade, något som i sin tur 

har skapat ett rikt och komplext källmaterial. De som anklagades för tide-

lagsbrott liksom de flesta av vittnena tillhörde allmogen. En ganska bred 

kategori inom vilken man finner allt från storgodsens bönder till de 

kringflackande drängar som utgjorde bottenskiktet av den samhälleliga hie-

rarkin. Så länge en människa befann sig i den rättsliga miljön innebar det 

automatiskt att han eller hon var underordnad rättsväsendet som hade den 

dömande makten. Längst ned i det rättsliga rangsystemet stod de anklagade 

männen, ynglingarna och pojkarna. De befann sig i en position som innebar 

att de ständigt måste försvara sig, oavsett om de var skyldiga till brottet eller 

inte. De var mer eller mindre tvungna att försvara sin manlighet, sin person, 
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ja hela sitt liv, eftersom allt detta hela tiden ifrågasattes och underminerades 

både av vittnen och av de dömande. 

 Martin var alltså en vuxen man, men det var inte bara åldern som signale-

rade att man uppfyllt kraven för att kunna klassas som en riktig man, utan 

även andra saker som jag kommer att redogöra för i det här kapitlet. De 

egenskaper eller beteenden som de anklagade dolt eller framhållit hos sig 

själva och hos andra, det som kommit fram högst medvetet eller till synes 

omedvetet, är grunden för analysen i detta kapitel. Denna första del av kapit-

let är systematiserat efter de olika manlighetsteman jag funnit i källmateria-

let. Utifrån dessa teman tolkar jag och analyserar vad de anklagades hand-

lingar, attityder och värderingar säger om synen på manlighet och omanlig-

het.  

Hederlig 

Andrese Jaak försökte med alla medel att få med sig sina angivare, Titzo och 

Ello, till rätten för att en gång för alla få en offentlig uppgörelse rörande de 

rykten som makarna spridit ut om honom.
141

 På samma sätt ville ynglingen 

Peytze Tönnis och femtonårige Rubbing Jahn rentvå sig från de allvarliga 

anklagelserna och allt förtal inför rätta.
142

 De anklagade framhöll i dessa fall 

att det från deras sida varit en högst frivillig handling att själva anmäla sig 

och inställa sig inför rätta. De som hade spridit ut ryktena skulle nu också bli 

tvungna att vittna om ryktenas sanningshalt genom att avlägga vittnesed 

inför Gud och inför rätten. För de anklagade tycktes det bara ha varit en för-

del att saken nu skulle komma upp i dagen, så att allt kunde klaras upp en 

gång för alla. Denna önskan att bli rentvådd från alla beskyllningar ger en 

indikation på hur viktiga egenskaper heder och ära ansågs vara för de ankla-

gade männen, ynglingarna och pojkarna.  

 Motsatsen till den hederlige och ärlige mannens pålitliga och respektingi-

vande uppträdande var den som spred rykten, skvallrade och bråkade. Bråk 

av mer verbal karaktär, att skrika otrevligheter och att vara elak, spydig eller 

skvallrig, sågs inte med blida ögon, främst eftersom sådana påhopp kunde 

skada hedern och äran hos de män (och kvinnor) som utsattes. Att skvallra 

var ett negativt beteende och ofta tillskrevs det kvinnorna. Historikern Anna 

Hansen har skrivit om hur skvallret hade betydelse för kvinnors nätverk, 

både genom informationsspridning och som ett led i den sociala interaktio-

nen. Kvinnorna har generellt också varit i stor majoritet i rättsliga samman-

hang när det gällde ryktesspridning.
143

  

 Både Kapparte Matz och Petri Thomas, som senare dömdes som skyldiga 

till att ha begått tidelag och för uppsåt därtill, försökte under rättegången 

komma undan anklagelserna genom att säga att de hade anklagats på grund 
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av kvinnoprat, det vill säga skvaller och rykten.
144

 Detta speglar lite av dessa 

mäns kvinnosyn och kanske också den gängse uppfattningen hos allmänhe-

ten, kvinnor skvallrade och män skvallrade inte. Men visst förekom det ock-

så att män både skvallrade och förtalade. När bonden Silgal Thom berättade 

för prästen om hur han trakasserats och fått en tand utslagen och därför ock-

så menade att prästen på grund av detta borde neka hans antagonist att motta 

nattvarden, blev prästen bara irriterad på honom. Kort därefter spred, enligt 

Silgal Thom, en ovän ut tidelagsryktet om honom samt angav honom för 

tidelag.
145

  

 I de fall där kvinnor och män bråkade var det vanligare med mer direkta 

angrepp i form av okvädningsord. Ynglingen Clas hade dagligen munhuggits 

och gnabbats med pigorna Maja och Trine. Jargongen tycks ha varit skämt-

sam till en början, men blev med tiden mer och mer hård och irriterad. Det 

hela eskalerade i skäll och smädelser från Clas sida, något som slutligen 

kontrades med en tidelagsangivelse från de båda pigornas håll.
146

 I ett annat 

fall råkade Andrese Jaak förolämpa Ellos matlagning, vilket ledde till att 

hennes hetlevrade man Titzo både verbalt hotade honom och fysiskt attacke-

rade honom. Efter en tid fick Andrese Jaak dessutom veta att Ello spridit ut 

ett tidelagsrykte om honom.
147

 

Gudfruktig 

”Vad visste jag om det var en synd eller ej”, svarade Martin buttert när rätten 

frågade honom om han då verkligen inte förstått vilken stor synd det var att 

ha sexuellt umgänge med ett djur.
148

 I Bibeln utpekades tidelaget som en av 

de största synderna.
149

 I vilken utsträckning domstolen gick till botten med 

den anklagades kristendomskunskaper har dock varierat i rättegångsproto-

kollen. Hur underrätterna hanterade kristendomsfrågan kommer att analyse-

ras grundligt i det kapitel som behandlar överheten. Några saker bör ändå 

nämnas redan här. Det finns till exempel ingen konsekvens i huruvida de 

olika underrätterna tog sig an kristendomsfrågan. Domstolarna förhörde sig 

endast slumpmässigt om ifall den anklagade gick i kyrkan, om han kunde 

bedja och om han hade deltagit i nattvarden. Varken den anklagades ålder 

eller om rätten ansåg honom vara skyldig till brottet eller en rättskaffens 

man, verkar ha varit avgörande när det gällde de fördjupade förhören röran-

de kristendomskunskaperna.   

 I rättsprotokollen rörande de män som dömdes för att ha begått tidelag, 

eller för uppsåt till tidelag, beskrevs de som att de alla hade varit mycket 
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dåliga på att be och ingen av dem hade heller deltagit i nattvarden.
150

 Den 

yngre skaran bland de dödsdömda hade däremot ägt lite djupare kristen-

domskunskaper, åtminstone hade de gått till Gudstjänst då och då när de 

hade haft tid. Ynglingarna var också väl införstådda med vilken stor synd det 

var att beblanda sig sexuellt med ett djur. De bad alla, med till synes svåra 

samvetskval, Gud om förlåtelse någon gång under rättegången.
151

 De allra 

yngsta, det vill säga pojkarna, var dock inte lika väl underrättade om den 

stora synd tidelaget innebar. De hade varken fått höra detta i kyrkan eller i 

hemmet.
152

 Förmodligen var det så att både föräldrar och andra förmyndare 

samt prästerna på orten, som också hade det största ansvaret för befolkning-

ens moraliska fostran
153

, hade fokuserat på att ynglingarna skulle bli inför-

stådda med Guds förbud rörande det sexuella. Det var den målgruppen som 

stod på tur på giftermålsmarknaden och det var dessa ungdomar som därför 

också underförstått snart skulle stå inför sina första sexuella erfarenheter. 

 Det går att utläsa i källmaterialet hur påtaglig rädslan för Guds straff var. 

Den som i det närmaste överbevisats i sin skuld men ändå inte ville erkänna, 

och dessutom sade sig vara okunnig angående handlingens syndiga natur, 

fick genast undervisning av prästen i häktet för att han skulle förmås att er-

känna. Detta förfarande är tydligast i fallet med den 15-årige drängen David 

som i flera perioder måste undervisas av prästen i häktet, först för att lära sig 

bedja och sedan för att han ska förstå handlingens syndiga natur och slutli-

gen för att han skall förmanas att erkänna sitt brott.
154

  

 Det var vanligt att de flesta under rättegången lärdes att visa respekt för 

Gud och kristendomen om de inte hade gjort det till att börja med. Undanta-

get var 17-årige Lassi Marti Hans som inledningsvis både visat prov på goda 

kristendomskunskaper och respekt för Gud inför rätten. Men så plötsligt 

gjorde han en helomvändning och började ifrågasätta både Gud och lagen. 

Han sade sig varken ta hänsyn till, eller förstå, varför brottet var belagt med 

dödsstraff. Rätten undrade om Lassi Marti Hans inte fått höra av prästen att 

sådana stora synder var förbjudna enligt Guds lag? En människa fick verkli-

gen inte beblanda sig köttsligt med något oförnuftigt kreatur. Lassi Marti 

Hans förklarade då att han inte uppfattat det som att handlingen skulle ha 

varit så förbjuden. Rätten försökte då istället med att fråga Lassi Marti Hans 

om han inte lovat ”sin natur” att inte begå ett sådant ont dåd med oförnuftiga 

kreatur, han var väl ändå människa som av Gud begåvats med ett sunt för-

nuft? Till svar konstaterade Lassi Marti Hans bara att han varken hade lovat 
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sin natur eller sitt hjärta det, vare sig före eller efter han begått det onda då-

det.
155

 

 Det kunde också hända att man från domstolens sida helt uteslöt frågor av 

kyrklig och religiös karaktär i förhöret. Detta är ett förfarande som främst 

har förekommit i de fall där männen och ynglingarna senare också kom att 

frikännas.
156

 Kanske ansågs sådana frågor vara onödiga i de fall rätten redan 

inledningsvis förmodade att de anklagade var oskyldiga, eller i de fall där det 

rört sig om väl kända kyrkobesökare på orten. Kanske sågs det också som 

överflödig information att nedteckna redan vedertagna fakta i protokollen. I 

övriga fall har de som skulle komma att frikännas, med undantag för pojkar-

na Rein och Jochum, senare också visat sig vara relativt flitiga kyrkobesöka-

re.
157

 De var väl insatta i Guds lagar och bestämmelser och flera hade dess-

utom deltagit i nattvarden. De hade inte begått tidelag och de var gudfrukti-

ga, vilket var faktorer som båda kan kopplas till ett önskvärt manligt leverne.  

Sedlig 

Varför föredrog då inte Martin en hustru hellre än att bedriva sådant ”ofog” 

som tidelag?
158

 Detta var en fråga som domstolen ville få besvarad av Mar-

tin. När det gäller hur frekvent civilståndet fördes på tal under rättegångarna 

går det att konstatera att det endast var de anklagade männen som berördes, 

det vill säga de som hade uppnått en ålder som lämpade sig för äktenskap. 

Detta manlighetstema handlar alltså om äktenskapet och det var antingen de 

anklagade männen som tillfrågades av de dömande männen ifall de hade en 

hustru eller så var det de själva som förde frågan på tal. Oavsett vilket så är 

det de anklagade männens åsikter om äktenskapet som jag analyserar i detta 

avsnitt.  

 Ynglingarna nämnde för det mesta inget om kvinnor överhuvudtaget, och 

de blev heller inte tillfrågade om detta av rätten. I inledningskapitlet har jag 

beskrivit att genomsnittsåldern för att ingå giftermål i Livland förmodligen 

låg något under Sveriges nivå, mellan 28 och 32 år, eftersom det ur ett eko-

nomiskt perspektiv var lättare för livegna liksom icke självägande bönder att 

gifta sig tidigare om de så önskade. 

Som jag också nämnt inledningsvis har förhållandena i Sverige visat hur 

medelålders män varit kraftigt underrepresenterade bland de anklagade. Och 

bland de medelålders män som ändå blev anklagade för tidelag i Sverige 
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återfanns till största delen änklingar eller ogifta.
159

 Detta är inte fallet i Liv-

land där gruppen medelålders män var den största bland dem som anklagats i 

jämförelse med ynglingar och pojkar. Närmare hälften av de anklagade liv-

ländska männen som passerat 30-årsåldern var dessutom gifta.
160

 Bonden 

Cäpe Jahn, som anklagades för sexuellt umgänge med en ko, bedyrade inför 

rätten att han aldrig hade haft ett sådant dåd i åtanke. Han hade ju faktiskt sin 

egen hustru! Det här uttalandet var uppenbarligen menat att tala för sig 

självt. Cäpe Jahn ansåg det inte finnas anledning att ge sig i lag med en ko då 

det funnits en kvinna att tillgå. Han frikändes också så småningom.
161

 De 

män som senare kom att frikännas helt från tidelagsanklagelserna var alla 

gifta, med undantag för Silgal Thom. Två av dem var till och med inne på 

sitt andra äktenskap.
162

 Bland de män som senare dömdes för att ha haft som 

uppsåt att begå tidelag förde både Kepe Jack och Kapparte Matz själva på tal 

att de var gifta.
163

 I ett tredje fall frågade rätten ut Mårten om hans civilstånd 

varpå denne svarade att han inte hade någon hustru, men att han hade varit 

gift tidigare.
164

  

 Av bondynglingen Nicola Thomas, som erkände att han hade begått ett 

tidelag, ville rätten veta om han hade gjort det mer än en gång eller med 

något annat kreatur. Det hade Nicola Thomas inte, men han påpekade sedan 

att han visserligen hade bedrivit hor med en piga hos sin förre husbonde. När 

han talade om tidelag drog Nicola Thomas alltså parallellen till sexuellt um-

gänge med kvinnor. Han hade nu erkänt hur han umgåtts intimt med både 

kvinnor och djur, något som han tycktes ha ansett vara likvärdigt.
165

 Detta 

resonemang rimmar väl med dagens naturvetenskapliga och ofta förenklade 

beskrivning av tidelaget som ett utspel av manligt begär.
166

 På liknande sätt 

kan man i Martins fall se hur rätten jämfört en heterosexuell äktenskaplig 

samvaro med tidelag. Under hans rättegång snuddar det nästan vid termer 

som ”antingen … eller …”. 
167

 Tankemönstret som skymtar hos de här två 

männen visar att det för dem ingalunda var en främmande tanke att jämföra 

kvinnorna med djur, åtminstone inte ur ett sexuellt perspektiv.  

 Min undersökning har visat att äktenskapet var av stor betydelse för de 

anklagade. Uttalanden, förtydliganden och ställningstaganden som rörde 

äktenskapet framträder som ett genomgående mönster i förhören. Giftermå-

let var en viktig beståndsdel i manligheten. Det var manligt att leva i sedlig-

het i en äktenskaplig tillvaro. Den äktenskapliga institutionen var av stor 
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betydelse under den här tidsperioden och ett användbart faktum när det gäll-

er att ringa in manligheten. Ingen kunde bli en ”hel karl” förrän i samband 

med giftermålet. Äktenskapet markerade det definitiva inträdet i vuxen-

världen och ansågs vara det mest eftersträvansvärda sättet att leva på. Det låg 

i de anklagades intresse att förmedla bilden av sig själva som antingen gifta 

eller som tidigare gifta, eller, som i Martins fall, att de åtminstone hade velat 

gifta sig. Den enskilde individens manlighet vilade tungt på dessa tydlig-

göranden. Husbonden hade inte tillåtit att Martin skaffade sig en hustru. I 

princip skulle man kunna säga att han på detta sätt tvingades in i ett omanligt 

beteende av sin husbonde. Stadin, som har undersökt svenska förhållanden, 

har beskrivit vilket socialt avancemang giftermålet innebar. Den sociala sta-

tusen höjdes genast, eftersom de som ingått äktenskap inte längre befann sig 

i den underordnade position de haft som ogifta.
168

 Likaså har historikern 

Christine Bladh poängterat att mannen var härskande i familjehierarkin och 

att han genom familjebildandet alltid kunde tillskansa sig makt, åtminstone i 

den privata sfären.
169

   

Kontroll 

Om självkontroll och förnuft handlar detta manlighetstema. Martin bad om 

förlåtelse och försökte, som tidigare nämnts, också bli frisläppt genom att 

muta rätten med smör och honung. Både Martin och en annan anklagad man 

vid namn Herman Erichson, som senare av rätten befanns vara skyldig till 

brottet, visade öppet sin rädsla för dödsstraffet och bönade och bad om att 

rätten skulle visa dem nåd.
170

 Martin visade dock ingen som helst ånger över 

det brott han hade begått utan ville istället bli frisläppt av den anledningen 

att hans husbonde skulle bli helt utan tjänstefolk om han inte kom tillbaka. 

Tidelag var annars ett brott som ofta medförde ångest hos dem som erkänt 

sig skyldiga på grund av den starka kopplingen till Guds straff. Det kan kan-

ske tyckas att det var en storsint tanke av Martin att visa sådan omtanke om 

sin husbonde. Men vid närmare eftertanke ansåg sig Martin genom detta 

uttalande vara oersättlig. En last som hybris var enligt 1600-talets lära om 

affekterna ett exempel på hur lätt det kunde vara att förlora makten över sitt 

känsloliv.
171

 Detta innebar i förlängningen också att den självkontroll och det 

förnuft som var så tätt sammankopplat med manligheten kunde komma att 

försvagas.
172

 
 
Martin tycks inte ha varit en man som lätt hamnade i slagsmål eller någon 

som kastade okvädningsord omkring sig. Inte heller noterades det i rätte-

gångsprotokollet att han skulle ha uppträtt berusad vid något tillfälle. Annars 

framgår det i rättsprotokollen hur människor i flera fall och av olika orsaker 
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hade hamnat i slagsmål, gräl och dryckenskap. I detta sammanhang blir det 

lämpligt att diskutera självkontrollens betydelse för manligheten när det 

gällde att kontrollera sitt uppförande, sin ilska eller sitt supande. Flera ankla-

gade hade fått i sig för mycket alkohol vid den tidpunkt då det ansågs att det 

brott de anklagats för skulle ha begåtts. Inte sällan hade kissnödighet plöts-

ligt drabbat den druckne varpå behovet uträttats i närheten av kor eller häs-

tar. Detta bevittnades sedan av förbipasserande som inte kunnat låta bli att ta 

notis om de nedhasade byxorna och den penis som blottats.
173

  

 Att ta sig några supar i glada vänners lag någon gång ibland eller vid 

festliga tillfällen hörde till vanligheten på den livländska landsbygden. Men 

utöver det förekom också sådant som kan tolkas som alkoholism, och det 

sågs inte med blida ögon av någon. Åtminstone inte om man ska tro Knappe 

Pavel som vägrade stanna en dag till hos sin försupne husbonde, där han 

varken fått bröd eller ordentliga kläder.
174

 Det var inte ovanligt att fylleri och 

slagsmål gick hand i hand. Jag har redan beskrivit hur de båda anklagade 

männen Silgal Thom och Andrese Jaak hade slagits med sina plågoandar, 

något som alltså skedde i drucket tillstånd.
175

 Att vuxna onyktra män rumla-

de runt på gårdsplanen och slogs visade på bristande självkontroll och det 

förknippades inte heller med de egenskaper och beteenden som det sanna 

husbondeidealet stod för, ett ideal som jag kommer att diskutera längre fram 

i detta kapitel. Slagsmål var annars något som hörde till vanligheten i flera 

sammanhang där pojkar var inblandade. Den anklagade Rubbing Jahn hade 

till exempel under en brottningsmatch slagit Uhsman Bärtul och på så sätt 

vunnit dennes mössa.
176

 Att ta till nävarna var ett sätt för de yngre att hävda 

sig eller för att vinna prestige bland sina jämnåriga. Förmodligen sågs det 

också som manligt i ynglingasammanhang att på detta sätt jämföra sin fysis-

ka styrka. Av rättsprotokollen framgår dock inte att ungdomsslagsmålen 

skulle ha varit accepterade i lokalsamhället.  

 En annan tydlig känsloyttring är gråten och den noterades oftast i under 

rättegången i samband med att den som var på väg att dömas bad om nåd. 

Både män och ynglingar som visat sig vara skyldiga till tidelag eller för upp-

såt därtill föll i gråt under förhören. De ”frambringar många tårar och suck-

ar” står att läsa i protokollen. Dessa män och ynglingar berättade också att de 

ångrade sina handlingar, att de led och skämdes.
177

 Sjuåringen Rein var den 

enda som grät samtidigt som han stod fast vid att han inget hade gjort. Han 

förstod inte varför han stod inför rätta och det skulle också visa sig att han 

ansågs vara helt utan skuld.
178

 Den sistnämnda gråten kan självklart anses 
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vara förknippad med barnslighet och rädsla, men utöver Reins fall fanns 

inget som direkt antydde att männens gråt skulle ha associerats med svaghet 

och vekhet, att den med andra ord skulle ha raserat manligheten.  

 Att män grät i offentliga sammanhang hade varit vanligt under medelti-

den och fram till en bit in på 1600-talet. Tårarna och snyftningarna visade på 

en persons ärliga uppsåt. Förmågan att känna och visa starka känslor sågs 

som en viktig faktor för hela mänskligheten och speciellt för manligheten. 

Detta synsätt gällde oavsett kön eller social ställning, men i praktiken var det 

speciellt adeln som oftast tog till tårarna.
179

 Under 1600-talets gång, då den 

protestantiska läran började förespråka återhållsamhet och behärskning, fick 

man en mer problematisk inställning till tårar.
180

 Från och med andra halvan 

av 1600-talet började gråten ses mer som ett förtvivlat uttryck för maktlös-

het. Det var dock inte ovanligt att folkets konfrontation med makten fram-

bringade tårar och det är också här vi hamnar när det gäller förklaringen till 

gråten i rättsalen. Gråten kan ibland ha varit en strategi för de anklagade som 

stod inför rätta för brott som hor, dråp och stöld. Med detta hjälpmedel ville 

de försäkra lokalsamhället om att de förstod att handlingen varit felaktig. De 

ville på så sätt visa att de ångrade sig och att de inte längre utgjorde något 

hot mot den sociala ordningen och att de numera höll med om samhällets 

normer och värderingar. Kanske trodde de också att de genom gråten skulle 

kunna rädda sitt anseende. Ur detta perspektiv skulle det alltså kunna ses 

som manligt att gråta. Om männen grät i rätt sammanhang och agerade som 

det förväntades av dem kunde det tyda på att de hade bra disciplin över sig 

själva. Men gråt är inte alltid ett medvetet val och den kunde säkerligen sipp-

ra fram oavsett kontrollförmåga.
181

  

 När det gällde ett så allvarligt brott som att ha gjort sig skyldig till tidelag 

kan gråten knappast ha varit tänkt som ett medel för att återupptas i lokal-

samhällets gemenskap eller för att rädda sitt anseende. Skadan var för stor 

för att kunna repareras på annat sätt än det som lagen föreskrev; det var alla 

parter väl medvetna om. Jag vill istället framhålla historikern Marie Lind-

stedt- Cronbergs tanke om att tårar och ånger kan ha noterats under rätte-

gången för att visa hur domen resulterade i renande.
182

 Många av de som 

hade gjort sig skyldiga till tidelag visade genom ångest och gråt att de för-

stod att gärningen var felaktig. De hoppades på så sätt få Guds förlåtelse och 

själens renande innan dödsdomen verkställdes.  

Ur ett manlighetsperspektiv kan man se hur rättegångarnas beskrivningar 

och belysandet av männens oförmåga till självkontroll i olika hänseenden 

faktiskt var av betydelse för hur pass trovärdiga de ansågs vara. Detta gällde 

såväl för den anklagade som för den som hade anmält honom. Att vara brå-

kig och dessutom ställd inför rätta för ett så pass allvarligt brott som tidelag 

var inte en bra kombination. Att brista i självbehärskning ansågs visserligen 

                                                      
179

 Stadin (1995) och Ekenstam (1998) s. 50-77. 
180

 Ekenstam (1998) s. 50-77. 
181

 Stadin (2004) s. 129 och Hansen (2006) kap. 7. 
182

 Lindstedt-Cronberg (2002) s. 126. 



 54 

inte ha varit särskilt manligt, men det tycks inte ha påverkat domslutet för de 

anklagade. Däremot var det till nackdel för vittnenas trovärdighet om dessa 

haft ett förflutet av bråk och oegentligheter med den åtalade.  

 När man drar det oförnuftiga till sin spets stöter man på galenskapen och/ 

eller dumheten. Det fanns till exempel flera anklagade som själva menade att 

det inte stod helt rätt till med dem. Ynglingen Lassi Marti Hans påstod att 

hans förnuft hade varit vimmelkantigt och att vett och sans hade varit om-

töcknade. Lassi Marti Hans inlärningskapacitet var låg och han kunde trots 

sina 30 år omöjligt lära sig tio Guds bud.
183

 Jahn erkände allt, till och med 

mer än han behövde. Men han försökte också ursäkta sig med att hans huvud 

hade förvrängts och liksom varit förtrollat. Han hade svår ångest men sade 

sig inte kunna hjälpa att hans förstånd och vilja hade blivit totalfördärva-

de.
184

 David, en pojke i 15-årsåldern, kunde inte hejda vare sig sanningar 

eller lögner. Hans vändningar, från att ha förkunnat sig totalt oskyldig till att 

erkänna allt, är synnerligen besvärliga för läsaren att hänga med i. Inte sällan 

svarade han med att han ”inte visste” och vid ett tillfälle hävdade han dess-

utom att han tidigare inte hade varit riktigt klok. Prästen försökte vid flera 

tillfällen lära honom Fader vår, men utan något vidare bra resultat.
185

  

 De män som ansågs vara idioter eller liknande avvek till stor del från 

samtidens synsätt om hur män skulle bete sig. Att de anklagade männen, 

ynglingarna och pojkarna ibland själva förstärkte detta negativa intryck kan 

såklart ha att göra med att de såg detta som en utväg för att slippa det hårda 

straffet. Att Mårten ändå hade haft en hustru kan förklaras med att det i tider 

av upprustning och krig i vissa fall hade kommit att råda mansbrist på lands-

bygden. Då de livländska männen rekryterades i sina bästa åldrar fick de 

män som inte hade någon chans inom det militära och som i vanliga fall 

också stod utanför äktenskapsmarknaden följaktligen äntligen chansen att 

gifta sig.
186

 När det rådde mansbrist blev även de marginaliserade grupperna 

av män gångbara på äktenskapsmarknaden.
187

 

 Ibland ställde rätten mycket närgångna frågor till den anklagade. Till 

exempel ville de veta om Mårten verkligen hade beblandat sig med djuret 

och haft regelrätt könsumgänge med det. Intrycket man får är att de dömande 

i princip omyndigförklarade den anklagade då de genom sina frågor fram-

ställde Mårten som att han själv inte hade en aning om vad det var han sade. 
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När Mårten sedan sade att han inte visste ifall han fått utlösning eller inte, 

tröt rättens tålamod med honom. De förkunnade att Mårten måste ha varit 

medveten om dylikt och att han var av ”dumt förstånd och mycket bak-

slug”.
188

 Även i Martins fall kan man se hur rätten tilltalade honom nästan 

som om han vore ett barn. Här omnämns tidelagsutövandet dessutom som 

”ofog” (unwesen), en term som inte fick brottet att klinga fullt så allvarligt 

som standardtermerna ”grov synd” eller ”ont dåd”. Om det nu var så att 

Martins mentala hälsa eller psykiska status inte sammanföll med de gängse 

normerna så skulle detta också kunna förklara att Martins husbonde så be-

stämt motsatt sig hans äktenskapsplaner.
189

  

Ansvarsfull  

Det är intressant att hur ett par av de anklagade männen, som senare kom att 

frikännas, inte gav sken av att vara det minsta oroliga eller rädda för att dö-

mas för brottet. De behöll hela tiden sitt lugn och sin självsäkerhet. Dessa 

män, bönderna Cäpe Jahn och Andrese Jaak, tycks ha varit både vältaliga 

och sakliga, trots den uppenbara motgång som tidelagsanklagelsen måste ha 

inneburit. Att kunna tala för sig var också någonting som den ideale bonden 

skulle kunna göra.
190

 Cäpe Jahn visade inte heller någon ilska eller bitterhet 

mot dem som hade anklagat honom, något som annars var vanligt förekom-

mande. De båda männen verkade nästan ha tagit det hela med ro, att de satt 

där de satt, som om ingen anklagelse i världen skulle ha kunnat rubba deras 

positioner i bygden. Detta beteende innebar att dessa män visade prov på 

pondus, en manlig egenskap som innebar ett värdigt och respektingivande 

uppträdande.
191

  

Temat ”ansvarsfull”, liksom övriga teman som jag har diskuterat, har 

också frambringat flera motsatsförhållanden eller motsatstyper om man skall 

använda Mosse‟s vokabulär.
192

 Här kan man med Connells språkbruk också 

konstatera hur tanken om den gode och ansvarsfulle husbonden återfunnits 

på toppen i manlighetshierarkin och hur motsatserna har underordnats och 

setts som omanliga.
193

 

 Det krävdes mycket av de husbönder, arbetsgivare och fäder som ansva-

rade för gård och familj, inklusive drängar och pigor. Inte minst skulle de se 

till att de fysiska behoven av mat och husrum tillgodoseddes. Ändå vittnade 

ett par av de anklagade drängarna inför rätten om vilka dåliga arbetsförhål-

landen de haft och att deras husbönder hade misskött både sina förpliktelser 

och sina gårdar. Ynglingen Knappe Pavel förkunnade att han hade lämnat 
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sin förre husbonde eftersom denne varit en försupen karl som inte ens haft 

bröd att ge honom.
194

 En annan yngling, Peschedan Peter, berättade att han 

levt i stor nöd hos sin förre husbonde och att denne inte ens hade gett honom 

bröd när han var ute på arbete. Dessutom hade han ännu inte fått ut sin 

lön.
195

 Knappe Pavels husbonde hade supit bort både mat och pengar och 

Peschedan Peters husbonde hade knappt gett sin dräng någon mat. Husbön-

dernas fattigdom och fylleri hade i förlängningen gjort dem oförmögna att ta 

hand om hus och hem och de sina. Dessa husbönder hade varken haft möj-

lighet att ge sina drängar mat för dagen eller den lön de tjänat in efter att ha 

slitit hårt från morgon till kväll. Det var oundvikligt att drängarna började 

uppfatta sina husbönder som värdelösa. Den misär de hade ställt till med var 

ett beteende som minst sagt var negativt ur ett manlighetsperspektiv. Nöden 

ledde till att drängarna gav sig av för att söka sig till mera välbärgade gårdar 

där husbonden också förmodades vara mer generös mot dem.  

 Fylleri av det okontrollerade slaget ansågs ofta vara en av de inledande 

faktorerna till mänskligt förfall och rumslig förödelse. Hushåll bröts sönder 

och gårdar förföll. En alkoholiserad husbonde ansågs vara oförmögen att 

fullfölja plikten att försörja och värna om sin familj och sitt tjänstefolk. Detta 

faktum tillsammans med hans oförmåga att motstå begäret, att inte kunna 

dricka med måttlighet, gav honom en mycket låg placering på manlighetens 

stege. Detta bekräftas också av den tyske historikern Michael Frank som har 

undersökt hur manligheten påverkades av förtärandet av alkohol i Tyskland 

under tidigmodern tid. Han har utforskat vilken betydelse alkoholen hade 

och vilka risker den generellt förde med sig för mannen och speciellt då för 

genus- könsordningen. Han menar att manligheten alltid har varit konflikt-

laddad och att ambivalens på olika (manliga) områden också producerade en 

osäkerhet och en ständigt hotad status för mannen. Alkohol var en mäktig 

substans som kunde göra män till både hjältar och till veklingar eller mons-

ter.
196

  

 Förutom de ovan nämnda fallen med misshushållning och dryckenskap, 

som ingalunda sågs som manliga egenskaper inom temat ”ansvar”, går det i 

några rättsfall att utläsa hur de anklagade hade försökt fly sitt ansvar genom 

sina ageranden i olika situationer, både i anknytning till brottet och i andra 

sammanhang.
197

 Den anklagade bonden Kapparte Matz skickade till exempel 

sin hustru Ella till angiverskan för att höra efter hur det förhöll sig med an-

klagelserna mot honom och för att försöka tala henne till rätta. Han ville 

själv inte konfrontera vittnet på grund av skammen.
198

 En annan anklagad 

man, Herman Erichson, försökte begå självmord genom att hänga sig i häk-

tet. Detta misslyckades dock och han berättade senare för de dömande att 

                                                      
194

 Hovrätten i Dorpats arkiv: F. 109. 7: 91. 
195

 Hovrätten i Dorpats arkiv: F. 109. 7: 164. 
196

 Frank (1998) s. 187 och 203f.  Alkoholkonsumtionens avigsidor har även undersökts av 
Bladh (1997)  och Marklund (2004). 
197

 Om druckna och misslyckade hushållare, se även Marklund (2004) kapitel 3. 
198

 Hovrätten i Dorpats arkiv: F. 109. 12:447. 



 57 

självmordsförsöket berodde på att han som utlänning känt stor utanförskap i 

detta främmande land och sedan dessutom beskyllts för ett sådant hemskt 

dåd.
199

 Sen har vi slutligen det klassiska exemplet på ansvarsflykt. Yngling-

en Nicola Thomas som långt innan han anklagades för tidelagsbrottet hade 

smitit från sitt ansvar gentemot en piga som han gjort gravid.
200

 Dessa tre 

exempel med Kapparte Matz, Herman Erichson och Nicola Thomas visar 

olika sätt att fly sitt ansvar och att inte stå för det man gjort. Detta undermi-

nerade den önskvärda manlighet som fanns i husbondeidealet där ansvars-

fullheten ansågs vara en av hörnstenarna. 

 Som jag redogjort för inledningsvis har alltså även det husbondeideal 

som rådde under den undersökta tidsperioden förts in under temat ansvar. 

Rädslan blir en motsats inom detta tema när den ställs mot tanken om den 

gode husbondens lugn, hans mod och hans pondus. Bland de anklagade som 

senare frikändes var det flera som förklarade hur rädda de varit för att trakas-

seras och utsättas för våld i olika sammanhang.
201

 När Körti Merti Mieck 

hade lämnat sin husbonde fick hans mor gå tillbaka för att hämta hans klä-

der. Han förklarade varför han inte gick själv genom att säga att husbonden 

var en stark karl och att han själv var så ung vid tillfället för det påstådda 

brottet.
202

 Andrese Jaak var livrädd för vad hans argsinte angivare Titzo 

skulle kunna ta sig till. Titzo hade slagit Andrese Jaak ett flertal gånger och 

luggat honom så att hårtussarna yrde och misstänktes dessutom för att ha 

bränt ned ett av Andrese Jaaks hus.
203

 I ett annat fall hade den anklagade 

ynglingen Peytze Tönnis blivit så skrämd av angivaren, som också var hans 

fars fiende, att han hade börjat darra.
204

 Slutligen fick ännu en mor hjälpa sin 

son att flytta tillbaka hem till henne igen eftersom tjänstefolket på sonens 

arbetsplats tycks ha varit elaka mot honom. Modern var den som fick hämta 

den 14-årige Jochums saker eftersom han uppenbarligen var rädd för sin före 

detta husbonde. Detta ville dock inte Jochum själv kännas vid inför rätten; 

han sade att han vägrade att bli kallad feg och förklarade sedan lugnt om-

ständigheterna kring flytten inför rätten.
205

 Med dessa Jochums ord befästs 

också tanken på att rädsla var någonting negativt och något som en man inte 

ville kännas vid. Forskningen rörande de svenska förhållandena har visat hur 

feghet och rädsla beskrevs som omanliga egenskaper under rättegångarna 

och att skällsord som anspelat på feghet ofta förekom i olika mål.
206

 

 Den ansvarsfulle och gode husbonden kan också ses som en överhetens 

sammanfattning av den goda manligheten. En man skulle vara en förnuftig, 

gudfruktig, hederlig make och familjefar som ansvarade för folk och fä i sitt 
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hus. Tanken om den gode husbonden var dock starkt kopplat till den frie, 

självägande bonden, något som det fanns ont om i Livland. Dessa tanke-

gångar hade inte heller en given plats inom den livländska allmogen. Några 

egenskaper förväntades dock av en husbonde i Livland, till exempel att han 

skulle ta hand om folket i hushållet och ge dem mat. Andra egenskaper har 

framträtt mindre tydligt. De ogifta livegna, drängarna och ynglingarna, hade 

inte heller så stor koppling till denna manlighet utan förde den oftast på tal 

när de blivit orättvist behandlade.  

 Jag har presenterat fem teman där manligheten berörts; det vill säga ”he-

derlig”, ”gudfruktig”, ”sedlig”, ”kontrollerad” och ”ansvarsfull”.  Det har 

handlat om ganska generella synsätt där förväntade manligheter om hur en 

man skulle bete sig och vilka egenskaper han skulle besitta har varit centrala. 

De omanliga egenskaper och beteenden som har återfunnits inom dessa olika 

teman har presenterats som motsättningar eller som underordnade till de 

förväntade manligheterna.
207

 Hoten har hittills främst handlat om feminise-

ring och i viss mån också om att männen gjorts eller ansetts vara barnsliga. 

Det har rört sig om förlorad auktoritet, svaghet och okontrollerade affekter. 

2. Brottsbeskrivning  

Det här avsnittet kommer att ägnas åt de män, ynglingar och pojkar som 

ansågs ha gjort sig skyldiga till tidelag. Här är omanligheten redan ett faktum 

i och med tidelaget och det handlar alltså om att fördjupa analysen och knyta 

manligheten till det kroppsliga, till sexualiteten. I och med detta kommer jag 

också in på en annan typ av hot mot manligheten än den feminisering och 

det barnsliggörande som nämnts ovan, nämligen det barbariska, bestialiska, 

och det djuriska.
208

  

 När en människa väl har lagt barndomen bakom sig är det troligt att sexu-

alitet, begär och könsdrift på något sätt berör hennes liv. Det är förmodligen 

både tidlöst och allmängiltigt. Därför är det mycket givande att använda sig 

av sexualrelaterade brott för att belysa just manlighetsföreställningar. Speci-

ellt då tidelagsbrottet som genom tiderna oftast varit strängt förbjudet. I ut-

redningar av ett brott som rörde denna typ av missriktad könsdrift kom också 

den manliga sexuella identiteten att bli en central fråga under rättegångarna. 

Den måste ständigt försvaras av den anklagade, samtidigt som den utsattes 

för återkommande ifrågasättanden av de dömande. Detta gör att vi kommer 

manligheten i förhållande till sexualiteten ännu närmare, eller snarare det 

omanligas förhållande till den förbjudna sexuella handlingen.  

 I detta avsnitt kommer jag gå djupare och närmare analysera några av de 

teman som presenterats tidigare. Det rör sig främst om motsatsförhållanden 

till kristendomen, äktenskapet och förnuftet. Manlighetsaspekten kommer 
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främst att tydliggöras genom försök att ringa in omanligheter i dessa teman. 

Undersökningen baseras på hur de som erkänt sig skyldiga till tidelag försva-

rat eller resonerat kring sitt eget gränsöverskridande handlande, sin mänsk-

lighet och inte minst sin manlighet.  

 I de flesta fall där vuxna män erkänt sig skyldiga till tidelaget har det 

antingen visat sig att de hävdat att de var förstagångsförbrytare eller så har 

de hävdat att de begått sitt första tidelag när de väl passerat pojk- och yng-

lingastadiet. Detta faktum talar emot den föreställning som förts fram av 

bland andra Liliequist om att vuxna män som begick tidelag hade återuppta-

git sin ungdomssynd på äldre dagar.
209

   

 Tidelagshandlingen var strängt förbjuden och bröt mot alla lagar man 

kunde tänka sig; Guds, naturens och inte minst människans.
210

 Brottet straf-

fades också hårt, med döden i de flesta fall. Hur resonerade egentligen Mar-

tin och de andra männen, ynglingarna och pojkarna kring det brott de erkän-

de att de hade begått? 

Frestelse, begär och skuldmedvetenhet  

Martin hade upplevt stor åtrå till stoet som han smugit iväg med längs dikes-

kanten. Det sexuella umgänget hade behagat och tillfredställt honom. Han 

hade inte sett någon annan begå ett sådant brott före honom. Det intygade 

han för rätten som undrat hur han kommit på tanken att ge sig i lag med ett 

sto på detta sätt. Ingen annan än Djävulen hade gett honom idén, menade 

Martin. Som vi redan vet hade Martin tidigare påpekat att han inte fått tillå-

telse att gifta sig. Hans husbonde hade på så sätt klippt av hans möjligheter 

till tillåtet sexuellt umgänge. Det var dessa omständigheter som enligt Martin 

ledde till att han begick brottet.
211

   

 Att rätten frågade Martin hur han hade kommit på tanken att begå ett 

sådant grovt brott skulle kunna liknas vid dagens debatt om pornografi som 

negativ inspirationskälla. Det var inte ovanligt att de som erkände sig skyl-

diga till att ha begått tidelag förklarade hur de hade inspirerats av att ha sett 

djuren para sig. Lassi Marti Hans hade enligt egen utsago betraktat en hingst 

som besteg ett sto i hagen och fått lust att göra likadant.
212

 60-årige Kapparte 

Matz som förvisso inte lyckades genomföra tidelaget fullt ut berättade att 

han före försöket hade fantiserat om parningar mellan hingstar och ston.
213

 

Det var inte enbart djuren som genom sina ageranden omedvetet väckt tide-

lagslusten hos de anklagade. Michel hade arbetat i skogen då han påstod sig 

ha sett en för honom okänd man uträtta den förbjudna gärningen med ett 
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brunt sto. Efter det hade hans tankar på att han också skulle vilja prova på 

det väckts.
214

   

 En drivande lust, en ond drift eller en fördärvad böjelse, så beskrevs 

känslorna som hade föregått handlingen och som bara hade gett de drabbade 

en möjlig utväg, att bota begäret. Tidelaget, eller försöket därtill, beskrevs av 

Rebban Jahn, Clave, Jahn och Nicola Thomas som någonting impulsivt som, 

när de väl fått idén att beblanda sig sexuellt med djuret, var omöjligt att be-

kämpa.
215

 Herman Erichson, Mårten, Knappe Pavel och David verkade dess-

utom ha varit notoriska återfallsförbrytare som, som de själva uttryckte det, 

fått mersmak för det förbjudna.
216

  

 En aspekt av att brista i självkontroll var att ge efter för frestelser av olika 

slag. Den man som lät sig styras av sin sexuella lust underminerade också 

sin manlighet eftersom han ansågs ha tappat kontrollen när han gett efter för 

sina begär. I svensk forskning om våldtäkter under tidigmodern tid har Jans-

son resonerat kring detta.
 
Vad återstod när manligheten gått förlorad på 

grund av bristande kontroll? En möjlig tanke skulle kunna vara att mannen 

då sågs som kvinnlig i omgivningens ögon, i betydelsen känslostyrd.
217

 Men 

i de fall som gäller tidelag fungerar inte det resonemanget och i dessa fall 

ansågs även mycket av förövarens mänsklighet ha gått förlorad. Hos den 

man som gett sig i lag med djur på detta sätt fanns inte mycket till förnuft 

och avsaknaden av förnuft var det som ansågs skilja djuren från människan, 

från mannen. Sålunda underminerades manligheten på grund av den frestelse 

och det begär som de anklagade i dessa fall förklarat sitt beteende med. Här 

återfinns också likheter med Dekkers resonemang i att han beskrivit det 

omanliga i tidelaget som en odisciplinerad manlighet.
218

  

Martin ville inte erkänna någonting för dem som tagit fast honom, men 

under det samtal som följde med byns präst medgav han att han vid ett till-

fälle hade begått tidelag. Under rättegången som inleddes någon vecka sena-

re förmanades han att erkänna sitt brott, annars skulle man bli tvungen att ta 

till tvångsmedel. Då kunde inte Martin tiga längre, han började långsamt 

berätta hur han en tidig sommarmorgon hade tagit med sig sin husbondes 

svarta sto till ett undanskymt ställe där han skred till verket med henne. När 

Martin hade bekänt detta bad han rättens män att förlåta honom och förkun-

nade att han skulle överösa dem med både vax, smör och honung om de 

visade honom nåd. Han underströk också att han faktiskt bara hade gjort det 

två gånger. Själv menade han att han nu led mycket över att hans brott hade 

uppdagas. Det är självklart svårt att med klarhet veta om Martin verkligen 

var ångerfull för det brott han hade erkänt sig skyldig till. Om hans erkän-

nande skedde under inverkan av verklig ånger blir dock tveksamt då man ett 

stycke längre fram i förhörsmaterialet kan läsa hur han plötsligt påstod att 
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han inte alls hade vetat om att tidelag var en stor synd. I linje med det utta-

landet visade han inte heller någon rädsla när han stod inför rätta. Rädsla var 

annars vanligt förekommande i liknande brottsutredningar. De anklagade var 

livrädda att de skulle ha dragit Guds vrede över sig och erkände sitt brott för 

att inte själens salighet skulle gå förlorad. Martins begäran om förlåtelse och 

hans mutor verkar snarare ha kommit från behovet att få bli frisläppt. Att 

någon senare köpt det besudlade stoet utan att veta vad som tidigare försig-

gått med det gjorde honom detsamma. Han led inte för det. Efter några 

vändningar i förhöret erkände han till slut att han också hade beblandat sig 

sexuellt med ett annat sto samt med en ko. Den sista skymten vi får av Mar-

tin i protokollet är när han återigen bad domaren att visa honom nåd. Då 

skulle domaren få ett lass honung.
219

 

 I de fall där det för rätten var uppenbart att den åtalade var skyldig men 

inget erkännande hade kunnat frambringas fick man kalla in prästen. Efter 

det att prästen hade upplyst den åtalade om vilken själslig olycka han utsatte 

sig för genom att ljuga var ett erkännande nära förestående. Till skillnad från 

Martin erkände många av de anklagade sitt brott direkt, antingen när de blev 

fasttagna och förda till häktet eller under det inledande förhöret.
220

 Med un-

dantag från pojkarna insåg de flesta att det begångna brottet, eller avsikten 

därtill, sågs av allmänheten som en mycket allvarlig företeelse. De som hade 

gjort sig skyldiga till sexuellt samröre med djur hade förtörnat både Gud och 

människor genom sina handlingar. De led därför av stora samvetskval. Er-

kännandet kom också oftast inledningsvis i förhöret i dessa fall. Inte sällan 

förkunnade den som bekänt sig skyldig också att han var en hemsk människa 

som förtjänade att dö.
221

 

Det hände att de anklagade också försökte förklara sina handlingar, ofta i 

kombination med att de urskuldade sig. Till exempel menade Martin att han 

såhär i efterhand inte kunde förstå varför han handlat som han gjorde. Han 

hade ingen aning om huruvida det varit Gud eller Djävulen som gett honom 

den bestialiska idén.
222

 En förklaring till yttranden av det här slaget är att det 

automatiskt medförde en viss distans till brottet att försöka intala sig själv 

och andra hur högre krafter blandat sig i leken. Gud och Djävulen kunde 

blanda sig i människans liv och leverne med jämna mellanrum. I och med 

detta menade Martin alltså att han inte själv var helt ansvarig för sina hand-

lingar. Istället hade han letts och lockats in i det onaturliga beteendet av Gud 

eller (förmodligen) Djävulen. Schweizisk forskning kring tidelag och häxeri, 

bland annat under samma period, har visat att flera av de anklagade beskyllt 

Satan för att ha lurat dem till att utföra dådet. Man trodde helt enkelt att Djä-
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vulen kunde ha direkt inflytande över människor.
223

 Samtidigt kan detta ha 

varit ett vanligt sätt att uttrycka sig på när man gjort något dumt i den reli-

giösa kontext Martin och de andra levde i. Att liksom Martin skylla ifrån sig 

på Djävulen har visat sig vara ett förekommande inslag i förhör med de män, 

ynglingar och pojkar som sedan också hade erkänt sina brott. Herman Erich-

son sade att det var Djävulen som hade förfört honom.
224

 Jahn led mycket av 

att han hade förförts och lockats av den onda fienden och senare i förhöret 

att den onda fiendens drivkraft fått honom att vilja begå brottet.
225

 Rebban 

Jahn förkunnade att det var första gången han hade förförts så av det onda.
226

 

David svarade på de dömandes fråga om hur han hade bragts till ett så skän-

digt dåd att det var Djävulen som hade lockat honom till det.
227

 

 Många av dem som senare också dömdes för brottet verkar rent konkret 

ha menat att de helt enkelt hade varit tvungna att bota begäret. Clave berät-

tade hur han tagit sin husbondes två hästar till skogs och sedan lagt sig i 

gräset för att vila lite. Han hade då känt en sådan drivande lust och han hade 

inte klarat av att bekämpa de onda tankarna utan till slut tagit det unga stoet 

som betade bredvid honom, bundit det och sedan försökt beblanda sig med 

det.
228

 Jahn berättade att han haft en stor åtrå till stoet och även att han skulle 

ha fullföljt tidelaget om han inte hade hindrats av vittnet.
229

 Rebban Jahn 

berättade hur han genom den onda driften velat ge sig på stoet.
230

 Knappe 

Pavel, slutligen, bad om förlåtelse men konstaterade också att han så ofta 

han haft lust beblandat sig med husbondens sto.
231

 Den onda driften hade 

enligt dessa män och ynglingar till slut blivit dem övermäktigt och den enda 

lösning som fanns att tillgå var att handla i lustens riktning. De berättade att 

de inte hade klarat av att behärska sig för att övervinna driften. Det förnuft 

och den förmåga till självbehärskning som var manlighetens ledstjärnor hade 

i dessa fall fallerat totalt.  

 Det var inte bara Djävulen och begäret som fick agera syndabockar i de 

anklagades bekännelser. Att begäret just riktat sig mot djur gjorde också att 

många förklarade sitt handlande med att skylla på djuret i fråga. Det hade 

följaktligen varit djuret som villigt hade bjudit in dem till tidelaget och på så 

sätt lockat dem in i fördärvet. Hon spjärnade inte emot och hon stod också 

                                                      
223

 Guggenbühl (2002) skriver hur det i Häxhammaren också  beskrevs ”wonach der leidige 
Satan wohl zur Tat anreize, dann aber davonfliehe, sobald die Tat geschehe, um sie nicht 
mitansehen zu müssen” s. 72f och not 273. 
224

 Hovrätten i Dorpats arkiv: F. 190. 7: 84 Tyska citatet: ”der teuffell hette ihn verführet”. 
225

 Hovrätten i Dorpats arkiv: F. 109. 7: 397 Tyska citatet: ”dass er von dem bösen feinde 
dahin verführet worden“ och “… durch antrieb des bösen feindes machen wollen, …“. 
226

 Hovrätten i Dorpats arkiv: F. 109. 7: 85 Tyska citatet:“das Er so vom bösen verführet 
worden“. 
227

 Hovrätten i Dorpats arkiv: F. 109. 12: 278 Tyska citatet: “Wie Er zu socher schändlichen 
That gebracht? Rp. Der Teuffel hätte ihm verführet“. 
228

 Hovrätten i Dorpats arkiv: F. 109. 7: 258.   
229

 Hovrätten i Dorpats arkiv: F. 109. 7:397.  
230

 Hovrätten i Dorpats arkiv: F. 109. 7:85 Tyska citatet:“… durch des bösen antrieb die böse 
lust mit der stute zu zu halten angekommen“.  
231

 Hovrätten i Dorpats arkiv: F. 109. 7:91. 



 63 

stilla hela tiden, hade Martin svarat när rätten frågade honom om stoet verk-

ligen hade låtit honom komma till utan att protestera, om hon inte rört på sig 

eller sparkat honom för att undkomma. Med kon tycks det ha varit lika lätt 

för Martin att genomföra den sexuella akten. Han förklarade nämligen att det 

var en liten ko, något som varit till hans fördel eftersom han då endast be-

hövt ta till en enkel manöver för att kunna ge sig i lag med den. Det hade 

faktiskt inte ens behövts att han slog henne, berättade han. Vittnet till dådet 

menade däremot att stoet visst hade varit bundet, något han hade sett med 

egna ögon. En tänkbar förklaring till att Martin skulle ha ljugit om detta lig-

ger i att då djuren enligt Martin inte varit bundna hade de också haft möjlig-

het att protestera. Djuren tillät honom och därför var de också villiga. Martin 

försökte till och med framställa djuren som förföriska varelser som inte bara 

funnit sig i, utan även välkomnat hans intrång.
232

   

 Liknande resonemang kan man finna hos flera av de andra anklagade. Ett 

sto hade först villigt kommit fram till dem och sedan hade de obundna stått 

stilla under akten. När de dömande frågade Herman Erichson om han kväl-

len då brottet skulle ha skett lämnat de andra hästarna i hagen och endast fört 

stoet tillbaka till stallet berättade denne att det faktiskt var stoet som hade 

kommit till honom i stallet självmant, han hade inte behövt hämta in hen-

ne.
233

 När de dömande frågade Rebban Jahn om hur stoet betett sig mot ho-

nom svarade han att hon stått stilla utan att ha gjort något motstånd.
234

 Bärtul 

berättade också han hur stoet stått helt lös och stilla när han skridit till ver-

ket.
235

 Knappe Pavels sto, slutligen, hade enligt honom stått fritt och inte 

vägrat honom någonting. Det var ett ungt sto. Rätten ansåg dock att Knappe 

Pavel måste ha gjort det tidigare med stoet. Att hon så villigt hade tillåtit 

honom innebar enligt rätten att stoet var erfaret och van vid närmanden av 

denna art. Unga ston var ju annars svåra att sköta och ganska bångstyriga, 

menade de. Knappe Pavel bekände då att han tidigare hade gjort det med ett 

annat sto som också det varit ganska ungt. Det visade sig alltså att det var 

Knappe Pavel som var den erfarne.
236

  

 Även här framträder den odisciplinerade manligheten, men här börjar den 

överskuggas av den snedvridna manligheten, den omanlighet som återfinns i 

Rydströms resonemang och som knyter tidelagshandlingen till en intensifie-

rad, grotesk och förvriden manlighet.
237

 Flera av dessa anklagade visade sig 

senare ha ljugit angående djurens rörelsefrihet. Att på detta sätt försöka 

framställa djuret som frivilligt, villigt, ja rent av som att det lockat männen 

till sig, kan förklaras med att djuret då blev direkt medverkande till händel-

sen. Medskyldigt var djuret alltid och det avrättades också tillsammans med 

tidelagaren. I ovan nämnda fall framställdes djuren däremot som extra skyl-
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diga, de hade ju villigt medverkat till händelsen. Skulden försköts härmed en 

aning, från människorna till djuren. Även om männen ansågs vara syndiga 

brottslingar så trodde de kanske att dessa uttalanden skulle mildra samtidens 

syn på dem en aning. Omständigheterna kring brottet hade ju inte involverat 

våld eller tvång.  

 Man kan se hur begreppen i vissa fall flutit ihop där man i grund och 

botten förmodligen menat samma sak. Uppfattningar om Djävulen och begä-

ret blev till en oformlig massa där verkligheten blandades ut med hjälp av 

metaforer och liknelser som i förlängningen syftade till något ont. Den onde 

fiendens drivkraft hade fått dem att begå tidelaget och i de fall någon hade 

hindrats hade det skett genom Guds rådiga ingripande, att denne sett till så 

att vittnet hade stigit fram och hindrat den bestialiska handlingen. Ovanstå-

ende personer skyllde alltså ifrån sig på ett eller annat sätt i sina försök att 

förklara sig, eller framställa sig själva som, oskyldiga. Ingen menade att hans 

egen vilja varit avgörande för om han skulle ha begått brottet eller avstått 

därifrån. Dessa personer ansåg sig själva bortom all förmåga att kontrollera 

sin lust.  

 Det fanns också de som försökte förklara sitt handlande med dumhet eller 

galenskap. Eller så ville de bara framställa sig själva som ”avvita”, med tan-

ke på att domen då möjligen skulle kunna komma att mildras. Några av dem 

som tydligast hade anammat detta var Jahn, Knappe Pavel och Lasse Marti 

Hans. Uttryck som att huvudet eller sinnet hade förvrängts och varit närmast 

förtrollade var återkommande. Förnuftet beskrevs som vimmelkantigt, om-

töcknat och luddigt.
 
Tycke och smak (rent sexuellt) kunde också beskrivas 

som totalt fördärvade, liksom förståndet. Ångest var inte heller ovanligt.
238

 

David tog tillbaka sitt erkännande eftersom han menande att han vid erkän-

nandets tidpunkt inte hade varit riktigt klok och att han bara hade erkänt på 

grund av vansinnet.
239

 Dessutom var de dömande synnerligen irriterade på 

Mårten som genom hela rättegången hade stått fast vid att han inte hade 

märkt huruvida han fått utlösning eller inte. De beskrev honom i en avslu-

tande kommentar som bakslug eller av dumt förstånd.
240

  

 En tredjedel av de anklagade männen, ynglingarna och pojkarna som 

senare kom att dömas för tidelag eller försök därtill framställde sig själva 

som galna eller efterblivna. Dessa hade inte bara förlorat sin manlighet ge-

nom brottet som sådant, de lade även en ny dimension till sin bristande man-

lighet. De adderade galenskapen och idiotin, något som enligt tidens synsätt 

angränsade till mänsklighetens yttersta rand, till det omänskliga.
241

  

 Det kan annars vara förståeligt att de yngsta pojkarna inte visste så myck-

et om sexuella aktiviteter och därtill hörande kroppsfunktioner. Som när 

sjuårige Rein gråtande och oförstående stod fast vid att han inget hade 
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gjort.
242

 En annan pojke som var i sina yngre tonår stod oförstående till an-

klagelserna och menade att han bara hade erkänt eftersom han hade fått ett 

löfte om att då bli frisläppt. Han hade dessutom bundits så hårt att det smär-

tat där repen skurit in. Pojken menade att han inte hade förstått vad det 

egentligen var han hade erkänt sig skyldig till och vad det skulle komma att 

betyda för honom. Han förkunnade i de senare förhören att hans själ var helt 

ofläckad och ren och att han därför inte hade någon som helst aning om des-

sa handlingars natur.
243

 Dessa båda pojkar blev senare frikända av underrät-

terna. Två andra pojkar, som ansågs vara skyldiga, skyllde ifrån sig genom 

att säga att de inget visste om att tidelag skulle vara en synd. Den ene erkän-

de visserligen direkt, men hade sedan ingen aning om ifall han hade fullbor-

dat tidelaget eller inte.
244

  

 Slutligen finns ett par fall med vuxna män som hade anklagats och där 

deras berättelser ter sig lite märkliga ur ett manlighetsperspektiv. Clave be-

rättade hur han hade stått på marken bakom stoet och fått sträcka sig för att 

nå upp, men att han efter tre försök fortfarande inte hade lyckats något vida-

re med tidelaget.
245

 60-årige Kapparte Matz berättade hur han hade inlett 

tidelaget med att ställa sig på harven bakom stoet. Han hade tagit ut sin penis 

och lagt händerna på stoet, men sedan hade den varma väderleken orsakat 

vissa potensbesvär, dessutom hade harven sjunkit ned i jorden. Han var syn-

nerligen noga med att förtydliga att det var dessa utomstående faktorer som 

hade påverkat hans prestation i negativ riktning.
246

 Clave och Kapparte Matz 

skyllde ifrån sig genom att skylla på impotens och inkompetens. De beskrev 

hur de hade försökt och försökt, men utan resultat, och att de sedan hade 

lämnat djuret utan att ha lyckats fullborda tidelaget.
 
Dessa impotenta män, 

liksom de som skyllde på galenskap eller liknande, gav alltså medvetet eller 

omedvetet upp sin manlighet med hopp om strafflindring. 

”Vilket behagade mest?”247
  

Frågan som jag har valt att använda som rubrik är en fri översättning från 

källmaterialet som jag anser belysa mycket av det som tas upp i rättsproto-

kollen i diskussionen om den anklagades förhållande till djuret som sådant. 

Den ställdes till Martin under förhöret när det kommit fram att han hade 

begått tidelag med både två ston och en ko. Det är resonemang som jag 

kommer att gå djupare in på för att undersöka om här finns något samband 

mellan djur och manligheten. Det intressanta blir här att ta reda på hur de 

anklagade, som senare också dömdes för tidelag, tänkte om sina överträdel-
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ser till djurriket. Jag har också velat analysera huruvida valet av djur skulle 

ha haft någon betydelse för manligheten då gränsen mellan människa och 

djur väl överskridits. Var det gränsöverskridandet mellan djur och människa 

som sådant som spelade roll för manligheten eller fanns här ytterligare nivå-

er att ta ställning till ur ett manlighetsperspektiv? Hur vi ser på djur och på 

meningen med dem har genom historien visat sig vara sociala konstruktio-

ner. Biologen Lynda Birke har bland annat diskuterat hur vissa djur relateras 

till genus eller social klass i vårt samhälle.
248

 Jag tänker mig att det är möjligt 

att gradera den negativa synen på mannen, på omanligheten, när det gäller 

dessa tidelagsfall med hänsyn till samtidens uppfattningar om djuret. 

 Jag ska nu gå in på vad olika typer av djur som sexualobjekt kan säga oss 

om manlighet, eller kanske snarare om omanlighet. Detta genom att under-

söka hur tidelagaren själv beskrivit sin relation till djuren. Jag vill undersöka 

om brottet var ett resultat av ett rationellt, planerat och väl genomtänkt val 

av djur eller om det var en impulshandling där slumpen styrde vilket djur 

som var tillgängligt för stunden.  

 När det gäller frågan om djurens tillgänglighet har tidigare forskning om 

bland annat svenska förhållanden visat att det var kvinnornas uppgift att 

sköta kor och att mjölka. De skulle också ta hand om fjäderfä samt sköta 

barnen och hemmets alla sysslor. För en man ansågs det ovärdigt att överhu-

vudtaget sätta sin fot i ladugården eftersom denna ansågs vara kvinnornas 

domän.
249

 Det djur mannen ansvarade för var oxen och hästen som också 

intog en speciell ställning som en manlig statussymbol. Det arbete som in-

volverade hästen, liksom skötsel av hästredskap, verktyg och kördon, knöts 

till mannen. Hästen garanterade även mannens rörlighet utanför hemmet.
 

Rollindelningen i förhållandet till djuren berodde bland annat på traditionella 

arbetsdelningar mellan könen samt mellan barn och vuxna.
250

 De olika dju-

rens ekonomiska värden har också visat att hästen var ett dyrbart djur i för-

hållande till kon. Att hästen ansågs vara ett värdefullt djur har exempelvis 

kunnat påvisas i svenska källmaterial när man studerat taxor för rikets skarp-

rättare kring 1720-talet. Där framgick att dödandet av de djur, med vilka 

tidelag skett, taxerades olika allt efter djurets art. Skarprätten fick mer betalt 

när han slaktade en häst än en ko.
251

 Beträffande Livland så har förhållande-

na varit desamma. Kornas skötsel hörde till den kvinnliga sfären och hästen 

var även här ett högt skattat djur som sköttes av männen och som man i 

mångt och mycket var beroende av. Rent generellt var hästen mycket värd i 

jordbrukssammanhang eftersom den harvade och plöjde snabbare än till 

exempel oxen. Hästen ansågs även vara för fin för att äta, något som man 
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annars gärna gjorde med oxen och de andra djuren när de blivit odugliga för 

arbete.
252

 

 I de livländska lanträttsdomarna har tidelagsfallen till största delen invol-

verat ston.
253

 Totalt har det rört sig om 25 ston, 9 kor och två getter. I det ena 

fallet avskrevs dock geten på grund av ett missförstånd och i det andra kom 

geten i skymundan då diskussionerna endast rört stoet som var den huvud-

sakliga anledningen till anmälan.
254

 Av de 13 personer som sedan dömdes 

för tidelag eller uppsåt därtill hade alla utom två beblandat eller försökt be-

blanda sig med ston. Förövarens ålder verkar inte ha spelat in i valet av djur 

utan ston favoriserades av alla åldrar. Det var de djur som tillhörde gården 

där de dömda bodde och/eller arbetade, granndjuren eller djur som tillfälligt 

uppehölls där, som utnyttjats. De vuxna männen och ynglingarna hade aldrig 

utnyttjat sina egna djur, utan valde oftast sina husbönders eller grannars djur.  

 Det faktum att hästar dominerade både tidelagsanmälningar och domar så 

stort i Livland är anmärkningsvärt då det i landsbygdsmiljö annars verkar ha 

varit vanligast att utnyttja kor. Flera forskare har beskrivit hur kor dominerat 

just deras undersökningsmaterial.
255

 Att tillgången skulle ha styrt efterfrågan, 

det vill säga att hästbeståndet kan ha dominerat den livländska landsbygden 

under den här tidsperioden, är föga troligt eftersom hästar blev mer vanliga 

relativt sent i både det svenska jordbruket och i det livländska. I Livland 

tillhörde hästarna oftast de större gårdarna och det var där flertalet av de 

anklagade återfanns.
256

  

 Med anledning av diskussionen kring arbetsdelningen kan det konstateras 

att kor var mer svårtillgängliga än hästar för de livländska männen. Att begå 

tidelag med en ko innebar att mannen gjorde sig skyldig både till brottet som 

sådant och till ett direkt intrång i den kvinnliga sfären. Rydström har också 

konstaterat hur tidelag med en ko av kvinnorna i Sverige sågs som en våld-

täkt på kon.
257

 Men, männen var också sårbara i sin relation till ston. Å ena 

sidan innebar det förvisso inte ett intrång i kvinnosfären att bedriva tidelag 

med ett sto. Å andra sidan kunde ett övertramp av det här slaget inte ha setts 
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med blida ögon av resten av manskollektivet. Nu var det ju i deras sfär som 

övertrampet hade skett.
258

 Hästen var det djur som hade högst status och som 

symboliserat det manliga, oavsett om det rört sig om en hingst eller ett sto.
259

 

Manlighetsperspektivet blir således högst aktuellt när det gäller diskussionen 

om vilket djur männen valt att tillfredställa sig med. Å ena sidan var det 

omanligt att beträda kvinnosfären, å andra sidan måste tidelag med ett sto ha 

inneburit ett besudlande av den manliga sfären och i förlängningen också ett 

underminerande av den egna manligheten. 

 När det gäller sexuella värderingar monterar bland andra Levin hypote-

tiskt ned tanken om att en universell moral finns inbakad i människan redan 

från födseln. De sexuella värderingarna antas istället vara någonting som 

varje människa själv måste skaffa sig. Levin menar att varje samhälle har en 

generellt accepterad standard för det sexuella beteendet och att den är nära 

sammanlänkad med moralen. Normerna kring sexualdriften förs sedan över 

från en generation till en annan genom undervisning.
260

 Den här diskussio-

nen kan kopplas till mitt tidigare resonemang om gudfruktighet där det 

framgick att präster och kyrkan, som skulle ansvara för befolkningens mora-

liska fostran, inte alltid lyckades så bra.  

 Penetrationen, som ofta har symboliserat manlig företagsamhet och inte 

minst varit ett bevis för den heterosexuella potensen, fick i och med tidelaget 

en omvänd betydelse. Att som tidelagare använda sig av ett djur i en kvinnas 

ställe innebar att penetrationen istället för ägande, styrka och makt kom att 

symbolisera svaghet, löje och bestialitet.
261

 För att närma sig manligheten 

utifrån detta penetrationsperspektiv kan man börja med att fundera över vil-

ka män som hade begått, eller varit på väg att begå, brottet. Vad rörde sig 

egentligen i dessa män, ynglingar och pojkars huvuden när de var beredda att 

riskera både manlighet och liv på detta sätt? Svaret på den frågan får vi ald-

rig veta, men de anklagades berättelser har ändå visat på ett vitt spektrum av 

förklaringar. 

 Beträffande valen av djur visar de livländska tidelagsfallen att det endast 

har varit djur av honkön, ston och kor, som utnyttjades sexuellt. Att välja ett 

djur av motsatt kön var alltså ett genomgående fenomen hos tidelagarna. 

Detta förhållningssätt dominerade även under senare tid och har av Ryd-

ström då benämnts som en heterosexuell eller ”heterospeciell” ansats.
262

 

 Martin anklagades alltså för att, inom loppet av tre år, ha beblandat sig 

sexuellt med två ston och en ko. Om det inte var så att han undanhöll något 

för rätten hade Martin alltså först i vuxen ålder börjat intressera sig för djur 

på detta oönskade sätt. Sex av de män och ynglingar som senare dömdes för 

tidelag erkände att de begått tidelag mer än en gång. Ibland med samma djur. 
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Men de sade sig aldrig ha utövat något tidelag under sina pojk- och tidiga 

tonår. Detta talar också emot föreställningen om att de vuxna gärningsmän-

nen skulle ha återupptagit sin ungdomssynd på gamla dagar. De vuxna män 

som hade erkänt upprepade sexuella förbindelser med djur, hade både haft 

dem relativt nyligen och, i de fall det skett vid mer än ett tillfälle, med täta 

intervaller.
263

  

 De dömande ville av ynglingen Lassi Marti Hans veta om han väl ändå 

inte var en människa som Gud hade begåvat med ett sunt förnuft? Och om 

han inte hade lovat sin natur att aldrig begå ett sådant ont dåd med ett oför-

nuftigt kreatur? Lassi Marti Hans svarade då att så inte varit fallet, han hade 

inte lovat någon någonting. Varken före eller efter det begångna brottet.
264

 

Här framträdde förnuftstanken tydligt i kombination med manligheten i den 

bemärkelsen att det skulle kunna styra mannens sexuella handlingar.  

 I ett fall menade de dömande till exempel att det var osannolikt att Knap-

pe Pavel inte bedrivit brottet mer än en gång eftersom han redan passerat 

gränsen och blivit underkastad detta onda begär. De påpekade att Knappe 

Pavel dessutom haft möjlighet att begå brottet nästan när som helst. Knappe 

Pavel erkände då att han faktiskt hade åtgärdat sin onda lust så ofta han hade 

velat.
265

 Rättens uppfattning syns här ha varit att om någon en gång låtit sitt 

förnuft vika och involverat sig i tidelag var det högst troligt att detta uppre-

pades. Den som en gång begått tidelag troddes lätt kunna få mersmak för 

brottet och då dessutom begå det så fort tillfälle gavs. 

 Under rättegången koncentrerades ofta frågorna kring utnyttjandet av ett 

och samma sorts djur. Den som hade haft tidelag med ett sto förmodades ha 

fortsatt med ston. I flera förhör talas det alltså inte om djur i allmänhet utan 

endast en sorts djur i synnerhet.
266

 Det manliga eller snarare det omanliga 

rörande djurets art och det eventuella umgänget gör sig tydligt påmint i den 

rättsliga diskussionen då åtrån till ett specifikt djur tydligt återspeglas i flera 

olika fall. Martin hade upplevt stor åtrå när han kopulerade med stoet. Um-

gänget hade behagat honom så pass mycket att det inte dröjt särskilt länge 

innan han fått utlösning. När rätten frågade honom om det påstådda tidelaget 

med kon nekade Martin, åtminstone till en början, mycket envist. Han ville 

inte kännas vid att han skulle ha haft något att göra med en ko. Tidelaget 

med hästen hade han däremot erkänt vid ett tidigt skede av förhöret. Så små-

ningom kom det också till rättens kännedom att ännu ett sto skulle ha utnytt-

jats sexuellt av Martin. Detta erkände Martin direkt. Och hans lust hade 

dessutom varit lika stor med de båda stona. Att rätten frågade om graden av 

lust och åtrå, berodde förmodligen på att de ville veta huruvida männen fått 

utlösning eller inte. Om tidelaget blivit fullbordat skulle man bli tvungen att 

oroa sig för följder i form av bisarra avkommor. Rätten undrade till exempel 
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om det första stoet fått ett föl och, eftersom så var fallet, om Martin var fö-

lets far. Martin sade att stoet visserligen fått ett rött föl, men han förnekade 

bestämt att han skulle ha varit fadern. Det kom från en häst menade han.
267

 

Slutligen erkände Martin att han även haft sexuellt umgänge med kon. Men 

han hade inte fullföljt det eftersom han avbrutits av vittnet. Rätten undrade 

då med vilket av djuren Martin hade upplevt störst åtrå. Med stona eller med 

kon? Martin menade att ”den ena hade varit lika bra som den andra”, något 

som rätten ansåg bevisa att han hade fullbordat tidelaget med samtliga tre 

djur. Till slut erkände Martin att detta stämde.
268

 

 Martin nekade alltså intensivt varje gång kon kom på tal. Däremot hade 

han ju erkänt omedelbart när rätten förhörde honom om stona. Det verkar 

som om det ansågs mer omanligt att ge sig på ett djur från den egna sfären, 

samtidigt som det var extra pinsamt att beträda den kvinnliga domänen för 

att bota sin lust. Den forskning som tidigare förts fram rörande djurs betydel-

se pekar annars i riktningen mot att hästen i det närmaste var okränkbar. Det 

var till exempel otänkbart att äta upp en häst och den måste därför ha ansetts 

som en större vän till människan än till exempel kon, som både åts med god 

aptit och mjölkades dagligen. Historikern Larry Wolff har dessutom i ett 

målande exempel återgett hur en rysslandsresenär på 1600-talet, Olearius, 

förskräckt beskrivit de ohyfsade ryska barbarerna. Olearius konstaterade att 

det värsta var att de bedrev hor och vidrigt sedefördärvande sodomi till och 

med med hästar.
269

   

 En av de anklagade som enbart dömdes för att ha begått tidelag med en 

ko var ynglingen Nicola Thomas. Han drogs inför rätta på grund av en be-

skyllning att han skulle ha gett sig på en get, men erkände istället ett fullbor-

dat tidelag med en ko. Något som han inte ens anklagats för till att börja 

med. Geten erkände han endast uppsåt med. Han berättade att den hade skri-

kit så mycket att en piga uppmärksammat vad som höll på att ske och hindrat 

honom. Tidelaget med kon hade han begått i gryningen när han varit ute för 

att utfodra hästarna med hö. Nicola Thomas valde alltså själv att rikta in sig 

på kon istället för någon av hästarna. Troligast är dock att hästarna inte var 

ston, det vill säga att de var hingstar eller vallacker och därför ointressanta.
 

Detta antagande gör jag utifrån att ett sto på tyska alltid har kallats ”Stüte” i 

källmaterialet, Stüten i plural, medan hästarna denna gång beskrevs som 

”Pferden”.
270

 

 Flera av de dömda männen och ynglingarna beskrev de utnyttjade stona 

som unga och vackra. Av deras utsagor att döma var stona oemotståndligt 

tilldragande och dessutom villiga. Ett sto beskrevs till exempel ha varit så 

vackert av den anklagade, Herman Erichson, att han hade behövt beblanda 

sig med det ett flertal gånger. En annan anklagad, ynglingen Knape Pavel, 

hade en favorit bland stona och menade att det varit just det stoet som han 
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hade känt mest lust till.
271

  Det var alltså endast ston som fick omdömen som 

vackra och tilldragande. Det tycks också ha varit just dessa egenskaper hos 

stona som attraherade männen sexuellt.
272

    

3. Sammanfattning. Männen och deras hästar 
273

 

‘We all are monsters, that is, a composition of a man and beast,‟ a condition 
that made it necessary „to have the Region of Man above that of Beast, and a 
sense to sit but at the feet of reason.‟ But if sense refused to sit meekly at rea-
son‟s feet like a faithful hound, the beast would become master of the man, 
who would then have only the mockery of his divine image to testify to his 
human identity. In an essential moral sense, he would have become, in fact, a 
bestial monster.

274
 

Citatet belyser 1600-talets europeiska tankegångar om hur den mänskliga 

själen ständigt måste tampas med faror av olika slag. Människans plats här i 

världen var enligt detta resonemang osäker. Hon hade möjlighet att lyftas till 

andliga höjder, men kunde också dras ned av det djuriska köttets lustar till 

ett mer bestialiskt tillstånd. De många tidelagsanklagelserna visade också i 

högsta grad hur skört det mänskliga, och i synnerhet det manliga, var.
275

  

 Hur skulle då en man bete sig för att få sin manlighet säkrad, vilka egen-

skaper var egentligen önskvärda hos den livländska allmogens män, yng-

lingar och pojkar under den undersökta tidsperioden? Att tidelagshandlingen 

inte var att rekommendera ur manlighetssynpunkt framkommer klart i både 

källmaterial och tidigare forskning. Min undersökning har visat att den ål-

dersmässiga tyngdpunkten bland både anklagade och dömda i Livland var 

från 20-årsåldern och uppåt. Att männen dominerade anklagelserna har gjort 

manlighetsperspektivet och diskussionen om omanlighet extra relevant.  

 De anklagade hade under rättegången ett underordnat förhållande till 

vittnena eftersom deras position innebar att de hela tiden var tvungna att 

försvara sig mot det brott vittnena menade att de skulle ha begått. Hela deras 

värdighet stod på spel, de måste försvara hela sin person, eftersom det inte 

var ovanligt att vittnena la in pikanta detaljer om de anklagades liv i övrigt 

under vittnesmålets gång. Ytterst handlade det om att försvara hela sin man-

lighet eftersom de i första hand hade anklagats för ett brott där manligheten, 

inte minst genom sexualiteten, faktiskt satts i centrum för rättegången. 
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Manligheten har i detta kapitel visat sig i förhållande till den äktenskapliga 

sexualiteten men också i förhållande till den förbjudna sexualiteten. Vi har 

också sett hur den har framträtt i förhållande till den anklagades familj och 

de drängar och pigor som hörde till det egna hushållet. Slutligen har manlig-

heten visat sig i förhållandet till husbönder, prästerskap och olika typer av 

överhet. Den underordnade manligheten som har framträtt hos de anklagade 

blir tydligast i förhållande till domstolens ledamöter och till vittnena efter-

som de anklagade var tvungna att försvara sig på olika sätt, både från ankla-

gelserna och från den oönskade omanlighet som dessa anklagelser medförde. 

Undersökningen har visat att personliga egenskaper som att vara hederlig, 

gudfruktig, sedlig, kontrollerad och ansvarsfull värderades högt i ett manlig-

hetssammanhang. Att ha en stark karaktär kunde inbringa status hos de män 

som inte hade några ekonomiska resurser. Det var viktigt att leva dygdigt, att 

kunna motstå frestelser av allehanda slag samt att äga en moralisk styrka och 

inte minst ett gott förnuft. Att kunna ge omgivningen ett intryck av auktoritet 

och värdighet, det vill säga att ha pondus, var också ett centralt manligt drag. 

De här egenskaperna är också de som generellt kan sägas ha representerat 

synen på den livländska manligheten som helhet.  

 Äktenskapet var till exempel något eftersträvansvärt, och det var också 

viktigt att föra ett sedligt leverne. Det handlade främst om att inse att det 

endast var tänkbart med inomäktenskaplig sexualitet i syfte att alstra barn. 

Kyrklighet och kristendomskunskaper var av väsentligt värde, och det var 

också oftast prästens roll att ge undervisning rörande moral och dygdernas 

betydelse.  

 De som kom att frikännas från tidelagsanklagelser befann sig oftast inom 

den rådande manlighetsnormen. De visade att de både hade pondus och stark 

karaktär, att de var väl underrättade om Guds lagar, och de framställde sig 

som män med relativt god moral, enligt tidens måttstock. De män som av 

olika anledningar inte ansågs nå upp till de rådande manlighetsidealen har 

kunnat återfinnas på olika sidor om dessa ideal. Här har vi de män som av 

olika anledningar sågs som svaga och som därför närmade sig gränsen till 

det kvinnliga. Bland dessa återfinns både de som dömts och de som frigivits. 

När det gäller denna typ av undersökning, om mäns sexuella umgängen med 

djur är det i och för sig ganska otänkbart att omvärlden skulle ha betraktat 

förlusten av manlighet som att mannen skulle ha blivit mer kvinnlig eller 

känslostyrd. De dömda som befunnit sig i den gruppen har gjort det för att de 

gråtit och/eller visat ånger. Vad som egentligen låg bakom detta beteende 

kan inte med säkerhet fastställas. 

 De som inte heller nådde upp till manlighetsidealen var de män som an-

sågs ha varit bråkiga på något sätt. Dessa kan snarare sägas ha befunnit sig 

närmare manlighetens bortre gränser än angränsande till det kvinnliga. Det 

har dock visat sig att de här männen, de som exponerades som odisciplinera-

de bråkstakar, alla blev frikända från tidelagsanklagelserna. Jag har inte hel-

ler funnit några tecken på att de anklagade skulle ha förknippats med omog-

nad, förutom då de yngsta pojkarna. 
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På mänsklighetens yttersta rand, angränsande till det omänskliga, återfinner 

man enligt 1600-talets synsätt galningar och idioter. En tredjedel av de som 

senare kom att dömas för sexuellt umgänge med djur, eller försök därtill, kan 

ha hört hemma i denna kategori. Här stod också det manliga i kontrast till det 

djuriska snarare än det kvinnliga.  

 De manlighetsteman jag diskuterade i det inledande avsnittet av detta 

kapitel stärker den linje inom forskningen om den tidigmoderna manligheten 

som har framhållit att denna manlighet karakteriserades av självbehärskning 

och självkontroll. De mänskliga begären, affekterna eller passionerna hos 

mannen skulle kontrolleras av hans förnuft. I kapitlets andra avsnitt kom jag 

däremot in på hur de män som senare också dömdes för tidelag ibland tycks 

ha saknat affektkontroll i den bemärkelsen att de ofta gett utlopp för sina 

känslor och begär utan hämningar. Denna iakttagelse stödjer den andra linjen 

inom forskningen om den tidigmoderna manligheten vars tankegångar härrör 

från civiliseringsteorin. Med detta synsätt som utgångspunkt går det att kon-

statera att de män, ynglingar och pojkar som befann sig inför rätta i Livland 

inte ansågs befinna sig lika högt på civilisationens stege som de dömande 

männen.
276

 

 Tidelaget var ett mångfasetterat underminerande av manligheten. Den 

manliga sexualiteten var central under rättegången och den utsattes för åter-

kommande ifrågasättanden av rätten samtidigt som den ständigt måste för-

svaras av de anklagade. Hur det omanliga har förhållit sig till den förbjudna 

sexuella handlingen har kunnat tydliggöras genom att i analysen av källma-

terialet, ringa in det barnsliga, det sjuka, det odisciplinerade och det bestia-

liska som det framställdes enligt tidens synsätt. De som erkände sig skyldiga 

till tidelag och senare också dömdes för brottet har på olika sätt försökt för-

klara sitt eget gränsöverskridande beteende och velat försvara sin mänsklig-

het och inte minst sin manlighet genom att lägga ansvaret på någonting an-

nat. De har skyllt på att frestelsen varit för stor och att begäret varit för svårt 

att hantera. Ofta skyllde de på allt från Djävulens inflytande och stonas egna 

inbjudningar till sitt eget bristande förstånd. 

 Det är tydligt att mannens val av sexualpartner har påverkat hans manlig-

het, men hur stor var egentligen valmöjligheten? Av mina fall att döma ver-

kar tidelaget ibland ha varit ett resultat av tillgång och efterfrågan. Den 

oförmåga att kontrollera sina lustar som har beskrivits i källmaterialet liknar 

Dekkers tankegångar om att det omanliga i tidelaget låg i en odisciplinerad 

manlighet. Hans essentiella synsätt är däremot för överdrivet då det i princip 

jämställer männen med ohämmade djur. Självfallet var det odisciplinerat att 

ge sig på ett djur för att få sina sexuella lustar tillfredsställda, men orsaken 

till att detta skedde låg förmodligen inte på detta plan.  

 Jag skulle här också vilja gå steget längre och även inflika Rydströms 

resonemang omkring ämnet. Rydström talar om en helt snedvriden manlig-

het och knyter
 
tidelagshandlingen till en intensifierad, grotesk och förvriden 
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manlighet. Detta är något som också framkommer i talet om den missriktade 

könsdriften, speciellt när analysen kommer till vilket djur som behagade 

mest.
277

 Om man lägger till det faktum att det speciella för just Livland var 

att hästen utnyttjats i mycket stor utsträckning blir även tidelagshandlingen 

som sådan snedvriden. De män som dömts för sexuella handlingar med en 

häst hade i princip också gett sig på ”sina egna”. I samma sekund som hästen 

besudlades befläckades också manlighetens sfär, något som kan ses som ett 

grovt övertramp gentemot den egna gruppen, männen. Hästen hörde till den 

egna sfären, till männens domän. I och med tidelaget, eller ansatsen därtill, 

blev de som gjort sig skyldiga till brottet även skyldiga till att ha dragit sym-

bolen för manlighet i smutsen. 
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III. VITTNENA 

1. Att bevittna ett brott 

I ett av rättegångsprotokollens vittnesförhör redogjorde Neri Jürgen utförligt 

för omständigheterna kring ett av honom bevittnat tidelag. Han berättade hur 

han varit på hemväg efter en lång arbetsdag. Den livländska bondebefolk-

ningen var ofta tvungen att färdas långa sträckor längs ödsliga skogsvägar 

och invid karga träskmarker för att uträtta sina dagsverken. Landet var glest 

befolkat och avstånden mellan gods och grannar blev därför stora. Plötsligt 

hade han sett två vagnar lite längre fram på vägen, den ena var förspänd med 

oxar och den andra förspänd med en svart häst. Neri Jürgen hade då bundit 

fast sin egen häst vid ett träd och smugit sig närmare ekipagen. Där såg han 

hur drängen Jochum stod med byxorna nedhasade till anklarna bakom sin 

häst. Svansen hade han lagt åt höger samtidigt som han framåtlutad och med 

båda händerna på hästens höfter rörde sig fram och tillbaka. Neri Jürgen 

berättade att han tittat på till dess att den anklagade fått utlösning. Först då 

hade han fått mål i munnen och ropade till åt den anklagade.
278

  
 Att vara på hemväg i skymningen efter en lång arbetsdag och plötsligt 

befinna sig i rollen som vittne till ett regelrätt tidelag betraktades av många 

människor som ett skräckinjagande öde. Det var inte många som gick obe-

rörda hemåt efter att ha bevittnat ett sådant dåd och inte sällan fick vittnet 

svår ångest och oro. Vittnet visste att när han eller hon berättade vad som 

skett skulle lagens hjul sättas i rullning, liksom huvuden hos de som bedöm-

des vara skyldiga till tidelag. Vittnena våndades ofta över att det var just de 

som skulle ha behövt bevittna denna hemska synd, som de ofta kallade brot-

tet. Samtidigt visste de att de helt enkelt var tvungna att berätta för någon om 

vad det bevittnat. Inte bara för sin egen själs skull utan också för hela landets 

säkerhet. Som jag tidigare nämnt tänkte man sig att Gud skulle straffa landet 

om inte människorna själva straffade syndaren. Att anmäla saken till en präst 

eller en länsman i närheten kunde således både återge vittnets själsliga ro 

och leda till att livet återgick till sitt vanliga tillstånd igen. Men exakt vad 

dessa vittnen tänkte och kände kan vi som historiker självklart inte veta utan 

bara gissa oss till genom att grundligt granska varje enskilt fall.  

I detta avhandlingskapitel kommer jag att undersöka hur de anklagades 

beteenden och egenskaper framställdes av olika vittnen. Att vittnena också 

hade varit benägna att framställa sig själva på ett bra sätt är också en sak som 
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kommer att finnas i åtanke i analysen av synen på manlighet. Att inta en 

defensiv ställning gällde inte bara de som anklagats utan till viss del även de 

som vittnat eftersom de, liksom de anklagade, ständigt måste redogöra för 

sina förehavanden och försvara sin trovärdighet genom att försöka framställa 

sig själva i bästa dager. Alla som av någon anledning befann sig inför rätta 

hade ett egenintresse av att visa att just de var bra människor. Att de hade 

vad som krävdes för att passa in i samhällsnormen, att de var de ideala un-

dersåtarna på alla sätt och vis, inte minst när det gällde manligheten 

 Genom de teman jag presenterade i kapitlet om de anklagade: att vara 

hederlig, gudfruktig, sedlig, kontrollerad och ansvarsfull, kommer jag även 

här att belysa vad vittnena ansåg vara manliga beteenden eller bra egenska-

per i de rättsliga diskussionerna. Likaså vad som sågs som mindre önskvär-

da, helt förkastliga eller direkt omanliga beteenden. Jag kommer även under-

söka huruvida de manlighetsteman jag tagit upp i föregående kapitel fått lika 

stora utrymmen och behandlats på liknande sätt i detta kapitel. Detta kapitel 

är också det enda stället i avhandlingen i vilken kvinnor kommer till tals. 

Här blir det intressant att också se huruvida kvinnors vittnesmål skilt sig åt 

från männens, och om de lagt fokus på andra aspekter av manlighet och 

omanlighet.
279

  

Kontroll eller slump? 

Jag har funderat mycket på om det berodde på omgivningens kontroll eller 

på slumpen att tidelagaren ertappades. Hur kom det sig att han, som smugit 

undan för att begå tidelag med ett av gårdens eller granngårdens djur, plöts-

ligt blev iakttagen, avslöjad och angiven? Kanske var den sociala kontrollen 

så självklar och integrerad i det livländska bondesamhället att man alltid höll 

reda på varandra och genast lade märke till om någon inte befann sig där det 

förväntades, eller tvärtom. Jag vill undersöka om detta ertappande var ett 

resultat av en kontrollerande omgivning som extra misstänksamt följde varje 

steg en mansperson eller pojke tog, det vill säga om det manliga släktet och 

manligheten i grunden var misstänktliggjort. Eller om det faktiskt förhöll sig 

så att det var en ren slump att de anklagade ertappades mitt i akten av chock-

ade, förvånade eller rent av nyfikna vittnen. Resonemanget om en eventuell 

misstänksamhet mot den manliga sexualiteten hör hemma inom det manlig-

hetstema som rör sedlighet. Som jag diskuterat tidigare så ansågs det vara 

manligt att vara gift och inomäktenskaplig barnalstring var det enda tillåtna 
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syftet med sexuellt umgänge.
280

 Misstänksamheten beträffande den manliga 

sexualiteten och oron för tidelag närmade sig sålunda motsatsen till sedlighet 

och till äktenskap, det var omanligt i allra högsta grad.
281

   

 När det gäller den sociala kontrollen eller den eventuella övervakningen 

av potentiella tidelagare kan man i några fall läsa sig till hur vittnena själva 

påpekade att de följt efter den anklagade för att se vad han hade för sig. Vitt-

net Matthias berättade hur han hade skickat den anklagade, Silgal Thom, för 

att hämta hö. När denne sedan inte kom tillbaka inom en rimlig tid hade 

Matthias själv gått efter honom för att se varför han dröjde, varpå det på-

stådda tidelaget uppdagades.
282

 På liknande sätt hade en länsman funderat 

över varför Cäpe Jahn dröjde så länge i stallet när han bara skulle hämta lite 

halm. Han hade då skickat pigan Edde för att se varför Cäpe Jahn tog sådan 

tid på sig. När hon kom dit såg hon att kons ben var bundna och fann också 

Cäpe Jahn stående i en mörk vrå där han försökte gömma sig.
283

 I ett annat 

fall hade bonden Lust Mattis inte legat och sovit på samma ställe som övriga 

gäster på den fest som hölls i trakten. Hans dräng Matz hade då gått och letat 

efter honom och funnit honom i färd med att begå tidelaget.
284

 Sedan har vi 

en fru som beordrat pojken David att gå och knyta lös en ko och hämta den. 

Då David dröjt väldigt länge hade kvinnan gått mot stallet och ropat efter 

honom. David hade då svarat att det var svårt att knyta lös kon, men att han 

strax var på väg. Kvinnan hade dock varken sett eller hört att ett tidelag skul-

le ha inträffat, utan pojken hade själv fört detta på tal vid ett senare tillfäl-

le.
285

 I de ovanstående fallen undrade vittnena varför de anklagade dröjde så 

länge med att utföra sina sysslor. Inget av fallen har dock visat på någon 

direkt misstänksamhet från vittnenas sida. Att vittnena gick efter de anklaga-

de kan snarare ses som ett resultat av deras undran över varför personerna 

som endast skulle vara borta en kort inte kom tillbaka. Det kan ha handlat 

om omsorg lika gärna som kontrollbehov. 

 I ett annat fall går det dock att spåra misstänksamhet i pigan Majas bete-

ende. Hon hade blivit sänd till stallet av frun i huset för att se efter om två 

drängar fått sina sovplatser ordnade. När Maja kom dit fann hon ena drängen 

sovande, men den andra var inte där. Då gick hon direkt till kostallet där hon 

fann den anklagade, Clas, bakom en ko i full färd med att begå tidelag.
286

 

Maja gick alltså raka vägen till kostallet när hon inte fann Clas på sin plats. 

Kanske var detta bara en slump, men det kan även visa på att Maja trodde att 

det var dit Clas hade begett sig och därför skyndade efter.  

 Enligt forskning rörande svenska förhållanden gjorde medvetenheten om 

att många ”hållit på” i pojkåren att extra uppmärksamhet riktades mot yng-
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lingar och män i misstänkta situationer.
287

 Det är svårt att dra några övergri-

pande slutsatser om det i de livländska fallen handlade om ett övergripande 

kontrollbehov och en misstänksamhet mot manligheten när det gällde sexua-

liteten. Endast i ett fall av de som beskrivits ovan har vittnet visat tecken på 

denna typ av misstänksamhet. I övriga fall som källmaterialet utgörs av, 

alltså de som inte beskrivits ovan, sade sig vittnena ha upptäckt tidelagarna 

av en ren slump, utan någon som helst föreliggande misstänksamhet. Slum-

pen, eller möjligtvis om en mildare form av kontroll där vittnena velat ta 

reda på var de anklagade männen, ynglingarna och pojkarna tagit vägen, var 

alltså den främsta orsaken till att brottet uppdagades.  

Passivitet eller aktivt handlande? 

Vittnenas påstådda reaktion vid åsynen av tidelaget säger mycket om vad de 

ansåg om de anklagade männen, ynglingarna och pojkarna, och vad de för-

väntade sig av dem och deras manlighet. De olika varianter på hur vittnet 

sade sig ha reagerat vid åsynen av ett tidelag tycks vid en första granskning 

av källmaterialet ha varit lika många som antalet vittnen. Det vittnet hade 

varit med om var i högsta grad en märklig situation, åtminstone om det nu 

rört sig om regelrätt tidelag. Vad de egentligen tänkte om förövaren och på 

vilket sätt de ansåg tidelaget vara fel i deras föreställningsvärld visar i för-

längningen också hur de såg på personen bakom brottet, närmare bestämt på 

manligheten hos de anklagade. 

 Vittnena var av varierande åldrar och hade på grund av detta hunnit få 

olika erfarenheter av livet. Detta faktum skulle också kunna ha varit en ut-

gångspunkt för att ta reda hur deras reaktion på tidelaget, deras följande re-

dogörelser inför rätten och deras syn på manlighet skilde sig åt. Men det har 

tyvärr inte gått att tolka in någon samstämmighet i reaktionerna, så som vitt-

nena själva beskrivit dem, varken i förhållande till deras egen åldersgrupp 

eller i förhållande till de anklagades åldrar. Något som däremot varit både 

givande och intressant att undersöka är hur reaktionerna beroende på om 

vittnet var en man eller kvinna.  

Kvinnliga vittnen 

Bland kvinnorna som hade bevittnat tidelag har de flesta reagerat på så sätt 

att de gjort gärningsmannen uppmärksam på att han inte var ensam. Linden 

Jahn, som kom till rättegången i hans frus ställe, berättade att hans fru hade 

upptäckt Martin hos korna när hon skulle gå för att mjölka och då frågat 

honom vad han sysslade med.
288

 Pigan Edde blev extra förvånad när hon 

fann Cäpe Jahn inne hos korna när dörren hade varit reglad från utsidan, och 

frågade honom vad han gjorde där.
289

 Bondfrun Rihnin berättade inför rätten 
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hur hon hade varit ute och promenerat och då sett Kepe Jack bakom en bun-

den häst varpå hon sagt till honom, ”vad gör du här?” När han svarade att 

han plockade liljekonvaljer hade hon sagt ”vad har du i tankarna då du bun-

dit hästen vid sidan?”. I Rihninns senare kommentar går även att spåra den 

misstänksamhet mot den manliga sexualiteten som jag diskuterade ovan.
290

  

 Att på detta sätt fråga den anklagade vad han höll på med kan knytas till 

den missriktade könsdriften och till motsatsförhållandet till det önskvärda 

manliga sedliga och äktenskapliga samlivet. Denna typ av misstänksamhet 

återfinns också i flera fall där de kvinnliga vittnena ljudligt reagerat på vad 

de såg.
291

 Sweiken Maye, som endast varit nio år då hon bevittnade Jahn 

begå tidelag med ett sto, hade kastat sten på honom och ropat åt honom ”vad 

gör du där?”. Jahn hade då bestört övertalat henne att inte berätta för sina 

föräldrar om vad hon sett. Sex år senare påträffade Jansem Anne samme 

Jahn när han, enligt henne, såg ut att vara i färd med att begå tidelag med det 

sto han skulle plöja åkern med. Anne hade då ropat och skrikit åt honom, 

med det onda dådet i åtanke.
292

  

 Greth var ute och gick när hon såg den anklagade Matz stå på plogen 

bakom stoet mitt på fältet. När hon kom närmare såg hon vad som försiggick 

varpå hon ropade åt honom, ”Matz, vad gör du med hästen?”.
293

 Ello, berät-

tade att den anklagade Jahn inte kunnat sova ruset av sig och att hon hört 

honom säga ”nu måste en karl marschera, eftersom han ingen ro finner” 

varpå han försvunnit. En stund senare hade Ello hört kon och när hon gick 

för att se efter vad som stod på fann hon Jahn som, enligt henne, då var i färd 

med att begå tidelag. Hon frågade honom vad han gjorde och svor sedan åt 

honom att han fördärvat kon.
294

  

 När det gäller de kvinnor som vittnat, och förhållandet till den ekonomis-

ka aspekten av brottet, beklagade sig ett par kvinnor inför rätten över att 

deras kor nu var fördärvade och att de fick slänga mjölken. Men eftersom de 

anklagade i dessa fall blev frikända blev det heller inte tal om någon ersätt-

ning för korna.
295

 Å ena sidan var det enligt Carolina stadgat att djurägaren 

skulle erhålla ersättning från tidelagaren eller, i de fall tidelagaren ingenting 

ägde, från statsmakten. Å andra sidan har de svenska förhållandena visat att 
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det inte var förrän år 1730 som djurets ägare fick laglig rätt att kräva kom-

pensation för djuret från den dömde.
296

 

 Nästa manlighetstema som framkommit genom de kvinnliga vittnenas 

reaktioner är Gudsfruktan. Som jag tidigare nämnt var Gudsfruktan en högt 

skattad egenskap och en grundläggande dygd och för männen var det viktigt 

ur manlighetssynpunkt, inte minst i och med husbondeidealet, att följa den 

lutherska läran och leva sitt liv som rättfärdigt kristna.
297

 De kvinnor som 

sade sig ha bevittnat hur ynglingar begått tidelag hade reagerat på liknande 

sätt som i de fall jag beskrivit ovan där det handlade om vuxna män. Men 

här kan man alltså även knyta deras reaktioner till manlighetstemat som be-

handlar Gudsfruktan. Elisabeth, som var ansvarig för kreaturen på gården 

där en anklagad bodde, berättade hur hon i stallet sett Rebban Jahn stå bak-

om ett sto med svansen i höger hand. Till en början hade han inte lyckats 

eftersom stoet inte stod stilla, men efter ett par försök hade han då lyckats 

beblanda sig med stoet. Elisabeth hade då ropat ”du oförskämda skälm vad 

begår du för en synd?! Nu kan du inte be om hjälp från Gud eller någon an-

nan!” Rätten ville ofta veta om vittnena gjort något försök att avstyra illgär-

ningen och om de lyckats hindra de anklagade från att begå det grova brottet. 

Ett sådant avbrytningsförsök kunde ju i bästa fall leda till att domen kunde 

mildras och att liv sparades. I ett brev insänt till lanträtten från den anklaga-

de Rebban Jahns husbonde kritiserade han vittnet för att hon bara smugit sig 

fram och tyst sett på då Rebban Jahn genomfört dådet. Han skrev att hon 

åtminstone borde ha ropat till den arma människan och uppmanade sedan 

domstolen att se över hennes agerande, vilket de inte gjorde.
298

  

 Geschan Edde, som anklagade sin före detta dräng Peschedan Peter, sade 

att hon hade kommit på honom med kon och ropat ”du syndare vad har du 

för dig?”.
 299

 De dömande frågade om drängen hade fått sova i stallet, men 

detta menade Geschan Edde att han inte alls hade. Han hade inte haft där att 

göra, där var ju bara fullt av dynga. Den tyska fänriksänkan Catharina Schel-

ting som tillfälligt bodde i prästgården, där den anklagade Ansche var dräng, 

berättade hur hon hade gått ut för att hjälpa Ansche med hästarna då hon såg 

honom begå tidelag. Först kunde hon varken prata eller skrika för hon hade 

varit alltför chockad, men sedan hade hon klappat i händerna och ropat ”An-

sche, Ansche, vad gör du, Gud bevare dig, vad gör du?”. Ansche hade då 

bara skrattat åt henne. Då ropade hon ”åh Jesus Ansche, vad har du gjort? 

Ska jag nu behöva bli din angivare för att jag detta onda dåd bevittnat?”, 

men Ansche hade bara fortsatt att skratta. Catharina Schelting var verkligen 

ledsen för att hon behövt bevittna detta onda dåd vid sin höga ålder på 54 
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år.
300

 Pigan Maja hade, när hon gått ut för att leta efter Clas och funnit ho-

nom bakom kon, sagt ”Claes, vad gör du här, varför går du inte och lägger 

dig?”.
301

   

 I ett fall där vittnet varit en kvinna och den anklagade en pojke har man-

lighetstemat Gudsfruktan tangerats genom anspelningar på Djävulen. David 

hade sänts iväg för att hämta en ko och dröjde för länge varpå kvinnan gått 

efter honom och ropat, ”vad gör du där som dröjer så länge pojke, akta så du 

inte blir förledd av Djävulen att göra någonting ont!”
302

  

 Elva av de totalt femton kvinnliga huvudvittnena sade sig alltså ha reage-

rat högljutt när de insett vad som var i görningen, vilket djur det än rörde sig 

om. De manlighetsteman som belysts har handlat om motsatsförhållandena 

till sedlighet och Gudsfruktan. Det var främst ogudaktigheten och den miss-

riktade könsdriften som väckte starka känslor hos de vittnande kvinnorna.
303

 

 Två av de resterande fyra kvinnorna som agerade huvudvittnen hade till-

frågats under rättegången om varför de inte hade gjort något väsen av sig vid 

åsynen av tidelagsbrottet. De förklarade detta med att de hade varit för räd-

da. I det ena fallet berättade Kanegeu Menti Ann att hon inte vågade göra 

den anklagade ynglingen Petri Thomas uppmärksam på att hon sett honom 

begå tidelag. Detta berodde på att inga andra män fanns hemma på gården 

vid tillfället och att hon inte kände sig trygg att berätta om hon inte hade sin 

man närvarande. När han kom hem berättade hon dock omedelbart för ho-

nom om vad hon bevittnat.
304

 I det andra fallet hade den anklagade drängen 

Clas redan varit ordentligt osams med pigan Trine som sade sig ha bevittnat 

det ena av de två tidelag han anklagades för. Detta var också anledningen till 

att hon gömt sig i en vrå när han kom in till korna och sedan inte givit sig till 

känna medan han ”höll på ganska länge bakom kon”. Först när Clas hade 

lämnat stallet vågade hon sig fram och nästa dag hade hon berättat allt för 

frun i huset som i sin tur berättat för husbonden.
305

  

Manliga vittnen 

När frågan istället kommer till hur männen reagerade vid bevittnandet av ett 

tidelag går det att utläsa hur mönstret skilt sig åt i jämförelse med kvinnornas 

ageranden ovan. Endast sex av de totalt sexton manliga huvudvittnena sade 

sig ha reagerat ljudligt vid åsynen av brottet.  
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Prästens bonde Klethnecken Maartz berättade att han, när han var på väg in i 

stallet för att hämta hö, hade sett hur Herman stått på en sten bakom stoet 

och bedrivit det onda dådet. Klethnecken Maartz fick frågan om han hade 

tilltalat den anklagade mannen när han upptäckte honom i denna position 

bakom hästen. Det svarade han att han hade gjort, med följande ord: ”Du 

oförskämda hund vad sysslar du med?”, varpå Herman snabbt hade avbrutit 

sina förehavanden.
306

 I nästa fall var pastor Petr: Wilhelm på väg till sina 

arbetare som slog hö när han såg den anklagade, Lassi Marti Hans, stå i en 

hage och titta på hur en hingst försökte betäcka ett sto. Eftersom inget ont 

hade hänt och han inte anade vad som var på väg att ske fortsatte pastorn att 

gå för att titta till sina arbetare. På tillbakavägen gick han förbi samma hage 

och fick då se en yngling i full färd med att begå tidelag. Pastorn ropade då, 

”din gudlösa pojke, vad gör du med stoet?”.
307

 Ovanstående två uttalanden 

var också de slagkraftigaste som hade kommit från de manliga vittnena vid 

åsynen av tidelag. Dessa vittnen anklagade omedelbart och högljutt de båda 

tidelagarna för deras illgärningar.  

 Åtminstone i det sistnämnda fallet knyter utropet också an till manlig-

hetstemat Gudsfruktan i och med att pastorn kallade pojken gudlös. Kopp-

lingen till Gudsfruktan återfinns även i ett annat fall där vittnet har reagerat, 

om än inte lika högljutt. Bonden Neri Jurgin, som enligt den anklagades 

familj var en ovän till dem och bland annat hade hotat dem och sagt att han 

hoppades att hela Wirrosläkten skulle ruttna, anklagade nu deras son Jochum 

för tidelag. Själv sade Neri Jurgin att anklagelserna inte hade någonting med 

den tidigare fiendskapen att göra. Han hade på två stegs avstånd sett den 

anklagade pojken begå tidelag med ett sto varpå han sagt åt honom ”din 

skurk, vad är du för en som gör det varken Gud eller människor accepte-

rar?”.
308

 

 De tre resterande fallen i vilka de manliga vittnena hade reagerat ljudligt 

har, liksom i Neri Jurgins fall, handlat om mer lågmälda kommentarer. 

Matthias berättade hur han skickat iväg den anklagade, Silgal Thom, för att 

hämta hö och sedan själv gått efter för att se varför det dröjde så länge. När 

han rundade hörnet på uthuset såg han hur Silgal Thom stod med öppen rock 

bakom det lilla stoet och rörde sig misstänkt fram och tillbaka. Matthias 

beskrev hur han först hade blivit chockad och inget vågat säga, men sen gick 

han fram mot Silgal Thom och sade, ”Woi! Woi! Was vor arbeit!” varpå den 

anklagade stannade upp och blev ganska röd i ansiktet. Efter det gick vittnet 

och den anklagade mannen tillsammans för att hämta hö och det blev inte 

mer tal om saken förrän någon vecka senare.
309

 Att först bli chockad men 
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sedan finna sig och återgå till ett rationellt tänkande, såsom Matthias beskrev 

sin reaktion, tyder på en vilja till självkontroll, något som sågs som en av de 

viktigaste beståndsdelarna i det tidigmoderna manlighetsidealet. Affekterna 

skulle som bekant hållas i schack och det var viktigt att man inte lät känslor-

na vinna över det rationella tänkandet.
310 

I den kommentar som Matthias 

sedan undslapp sig: ”Woi, woi, was vor arbeit?”, ryms både fundersamhet 

och ett uns retsamhet från betraktarens sida. Med uttalandet klargjorde vitt-

net att han stod över aktiviteter som denna, att han inte var ”samma slags 

man” som tidelagaren. 

 Det två sista fallen med mer lågmälda yttranden från vittnenas sida är inte 

så fylliga. Hutga Rein berättade hur han och den anklagade, Körti Merti Mi-

eck,
 
hade suttit hemma hos den sistnämndes husbonde, Matto Nicolas, och 

druckit brännvin en afton för fem år sedan. Husbonden hade skickat ut den 

anklagade för att hämta ved och när han inte kom tillbaka hade Matto Nico-

las gått för att se varför han dröjde. När han kom ut och såg Körti Merti Mi-

eck bakom ett sto, som hade benen kopplade hade han bestört frågat, ”vad 

gör du här pojke?”.
311

 I nästa fall såg Seppa Mart, en drevkarl från en närlig-

gande by, den anklagade pojken Rein när denne var i färd med att begå tide-

lag med ett sto som stod förspänt vid en vagn. Sjuårige Rein hade enligt 

Seppa Mart stått på vagnen för att nå upp till stoet. Vittnet berättade att han 

då hade sagt åt pojken, ”du pojke, vem har lärt dig uträtta ett sådant arbe-

te?”.
312

  

  I de fall jag hittills gått igenom har vittnena reagerat mer eller mindre 

ljudligt och tilltalat de anklagade. Detta agerande kan inbegripas i det man-

lighetstema jag kallat ansvarsfull och som inkluderar ett modigt, rättrådigt 

och myndigt agerande.
313

 I denna analys av de manliga huvudvittnenas reak-

tioner i de enskilda rättsfallen har jag hittills visat hur de beskrivit sina reak-

tioner som någon form av aktivt handlande. Nu kommer jag gå vidare med 

att undersöka den mer passiva reaktionen. Dessa två ytterligheter, passivitet 

och aktivitet, visar på ett mönster som även påvisats i tidigare svensk och 

tysk forskning rörande liknande fall. I Sverige har Liliequists forskning till 

exempel visat att vittnena, efter det att förvåningen och skräcken lagt sig 

något, ofta varit rädda för tidelagarens våld och Guds vrede. Känslomässig 

stress hos vittnena, så som svimning, gråt, darrande, oro och ångest, var inte 

heller ovanligt. I många fall associerades tidelaget med Djävulen. Omgiv-

ningens reaktioner bestod efter ett avslöjande mest i förskräckelse, avsky och 

vämjelse, men också i löje. Under rättegångarna beskrevs ofta tidelagaren på 

ett icke-mänskligt sätt. Han hade sett ut som en parande hund och liknan-
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de.
314

 Undersökningar om tyska förhållanden har visat på liknande exempel. 

Det var vanligt att vittnet fick en skräckreaktion vid åsynen av brottet, han 

eller hon blev rädd och kunde knappt röra sig eller få ur sig något ljud.
315

 

 Nu ska jag alltså gå in på de övriga tio fallen där män bevittnat tidelag 

men där de sedan inte tycks ha gjort något väsen av sig överhuvudtaget. I 

fem av fallen omnämns detta i rättsprotokollen. De dömande undrade då 

varför dessa vittnen varken hade sagt något eller ropat till de anklagade. I tre 

fall sade männen att de inte hade vågade tilltala de anklagade eftersom dessa 

utgavs för att vara ganska bråkiga karlar. Michael David Müller, som var 

den anklagade Claves husbonde, fick syn på Clave när han stod bakom stoet 

med lösgjorda byxor. Vittnet sade sig ha blivit så chockad att han inte fick 

fram ett ljud.
316

 Esche Hinrich, en bonde på en annan ort, berättade inför 

rätten hur han hade varit på hemväg för att äta kvällsmat när han hade passe-

rat ett skogsparti. Han hade sett hur något rörde sig och gått fram för att titta. 

När han kommit tillräckligt nära såg han hur bonden Martin stod på ett sten-

block och beblandade sig med stoet som stod framför honom i ett dike. Han 

hade inte vågat tilltala Martin eftersom denne var en sådan lömsk och ond-

sint människa. Istället stod han kvar och tittade på medan han rökte en halv 

pipa tobak innan han gick hem och åt. Nästa dag berättade han för husbon-

den vad han sett.
317

 I ett fall fick Matz, en dräng som hade bevittnat hur hans 

husbonde begick tidelag, frågan varför han inte hade sagt något eller försökt 

avstyra brottet istället för att tyst stå och titta på. Matz svarade då han att han 

var en ung människa och att hans husbonde kunde bli väldigt arg och att han 

därför inte hade vågat ropat åt honom.
318

 I dessa fall beskrevs åtminstone de 

anklagade männen som bråkiga, lömska eller ondsinta. Attribut som direkt 

kom i konflikt med manlighetstemata ansvarsfull och ärlig.
319

 

 I de fall som följer sade de vittnande männen att de blivit så chockade vid 

åsynen av ett tidelag att de varken hade vetat vad de skulle göra eller kommit 

sig för att säga någonting. Här har vi återigen kontrolltemat men denna gång 

visar det sig i en mer omanlig skrud. Vittnena återfann inte fattningen utan 

förlorade självkontrollen helt i och med chocken.
320 

I det ena fallet hade någ-

ra drängar slagit läger vid ett skogsbryn under höbärgningen och lämnat 

hästarna på bete en bit därifrån. Drängen Anders som kom att bli vittne till 

tidelaget, sade sig ha blivit för chockad för att veta vad han skulle göra när 

han såg ynglingen Knappe Pavel begå brottet. Men, berättade Anders, när 

den anklagade sedan kom tillbaka till de andra hade Anders först frågat ho-

nom var han hållit hus. När Knappe Pavel svarade att han hade varit och sett 
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till hästarna skällde Anders ut honom med orden, ”din skälm, vad har du 

gjort för ont arbete? Du är inte värd att solen skiner på dig, eller att gå här på 

jorden”.
321

 I det andra fallet när Abraham, en artonårig dräng från samma 

gård som den anklagade pojken Bärtul, skulle gå och se till hästarna såg han 

bara två av dem. Den tredje hästen, ett sto, var inte på sin plats. När han kom 

närmare såg han stoet i ett hörn med Bärtul stående på två stubbar bakom 

sig. Abraham vände och gick ut igen satte sig ned och funderade på vad han 

skulle göra. Eftersom husbonden inte var hemma för tillfället hade Abraham 

väntat med att säga något om tidelaget eftersom han inte velat göra Bärtul 

uppmärksam på att han sett honom. När husbonden kom tillbaka hade dock 

Bärtul redan anat oråd och rymt för att gå med i landmilisen. Han blev dock 

inte långvarig där för en kort tid senare kom en kapten tillbaka med pojken 

och begärde en belöning för att han återfört honom till sin husbonde.
322

  

Ambivalens och manlighet  

Nu har turen kommit till själva angivelsen och anmälan om att ett brott be-

gåtts. Genom att undersöka hur stor viljan att ange var bland vittnena går det 

att se hur deras ståndpunkter sett ut rörande vad de ansåg vara ett accepterat 

manligt beteende. Det blir här intressant att se om det funnits någon tvek-

samhet hos de som bevittnat brottet rörande anmälan och hur de sedan reso-

nerat kring sitt handlande inför rätten. Jag har undersökt huruvida vittnena 

haft ett tydligt och utifrån tidsandan korrekt synsätt på hur de skulle handla i 

en situation som denna, det vill säga om de omedelbart anmälde brottet. Om 

de inte alls känt att de behövde anmäla brottet på en gång hur förklarade de i 

så fall detta under vittnesförhöret? Ambivalens bör också ses som ett mot-

satsförhållande till manlighetstemat ansvarsfull som inbegriper egenskaper 

som pondus, självsäkerhet och rättrådighet.
323

  

 Tidsförhållandet som rådde mellan det bevittnade brottet och anmälan av 

brottet har haft stora variationer i de olika rättsprotokollen. Ibland dröjde det 

flera år innan brottet kom till överhetens kännedom och tidelagaren häktades 

och ställdes inför rätta. I andra fall har både rättegång och verkställande dom 

kunnat avklaras inom loppet av en vecka. Här måste man ta i beaktande hur 

de praktiska förutsättningarna för rättegångsförfarandet har sett ut. Rätten 

sammanträdde med jämna mellanrum, men ibland fick en rättegång vänta på 

att rätten sammankallades. Krig och oväder drabbade även rättsväsendet 

genom att resvägarna ibland blev svårforcerade eller att sammanträdesorten 

behövde bytas.  Om det i några fall gick snabbt att sammankalla alla inblan-
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dade till rättegången, kunde det i andra fall ta veckor och månader av olika 

anledningar.  

 Bonden Jan som kom till rättegången i sin frus ställe menade att han inte 

hade hunnit informera godset om brottet som hans fru hade bevittnat, efter-

som han hade haft för mycket att göra. Han berättade för rätten att han själv 

inte hade bevittnat något tidelag, utan att hans fru hade kommit till honom 

med informationen. Hon var dock sjuk och kunde inte själv närvara vid rät-

tegången. Enligt Jan hade hustrun varit på väg för att mjölka korna vid mid-

dagstid för två år sedan då hon funnit Martin i kostallet med neddragna byx-

or. När hon närmade sig hade han smitit in i en vrå och försökt gömma sig. 

Hustrun hade inte berättat något till en början, för hon hade inte velat ha 

något gräl med sin svåger där Martin var dräng. Att sedan inte heller Jan 

hade berättat något när han väl fått kännedom om brottet berodde på ungefär 

samma sak, han ville inte göra sin bror dränglös. Dessutom hade han för 

mycket att göra och ville inte behöva infinna sig vid en rättegång eftersom 

han då skulle förlora för mycket dyrbar tid. Att arbetet krävde att alla skulle 

vara närvarnade var ett resonemang som underströks av Jans egen dräng, 

Wilking Ansche. Wilking Ansche hade för tre år sedan gått in bakom en bod 

för att urinera och då fått syn på Martin som förde ett grått sto till ett dike 

bakom boden där denne också utövade tidelaget. Wilking Ansche menade att 

han inte velat göra något väsen angående detta eftersom den anklagade arbe-

tat för hans husbondes bror. Han ville inte få skäll av Martins husbonde för 

att ha jagat iväg hans tjänstefolk. Wilking Ansche sade också att han hade 

berättat om händelsen för sin husbonde, alltså Jan, men att denne inte hade 

yttrat sig om saken eller velat säga det till någon annan.
324

   

 I ett annat fall berättade vittnet Matthias, om hur han för ett år sedan hade 

sett Silgal Thom begå ett tidelag. Matthias hade till en början inte berättat 

om vad han sett för någon, men ett par veckor senare hade han i egenskap av 

arbetsledare skällt på den anklagade och kallat honom tidelagare. Silgal 

Thom hade då frågat om Matthias kunde bevisa detta, något som fick 

Matthias att berätta om tidelaget för alla på godset. Till godsägaren hade 

Matthias dock inte sagt något förrän året därpå. Godsägaren hade då, enligt 

Matthias, inte gjort någonting åt saken på grund av krigstiden. Godsägaren 

hade sedan, efter att han fått höra om tidelaget, sålt djuret vidare.
325

 Annars 

var det brukligt att djuret fördrevs till dess att rättegången var över. I dessa 

två fall visar det sig alltså att både vittnen och godsägare hade dragit ut på 

tiden när det gällde att anmäla tidelaget, främst eftersom de inte ville förlora 

arbetskraft. Att djuret också såldes i det ena fallet visar att pengarna var 

långt mycket viktigare än att göra det som ansågs vara det rätta. Detta reso-

nemang är också raka motsatsen till den rättrådighet som innefattades av 

manlighetsteman som ansvarsfull och hederlig. De inblandade männen visa-
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de sig istället ha varit oärliga som undanhöll ett så pass allvarligt brott och 

dessutom sålde djuret.
326

  

 I några andra fall hade de som hade bevittnat tidelagen en underlägsen 

relation till de som anklagades. Drängen Matz kom till exempel på bonden 

han arbetade för, Lust Mattis, med att begå tidelag. En bonde i trakten hade 

ordnat en stor fest med anledning av att hans dotter döptes och de gäster som 

kom långväga ifrån blev också inkvarterade för natten på gården där festen 

hölls. När Matz inte återfann sin husbonde på sovplatsen hade han gått för 

att leta efter honom. I stallet återfann han husbonden med byxorna neddrag-

na fullt sysselsatt med tidelaget. Matz tittade på till dess att Lust Mattis var 

färdig och slog till stoet för att schasa iväg det.
327

 I ett annat fall var kvinnan 

som vittnade, Ello, tillfälligt inkvarterad hos den anklagade bonden, Andrese 

Jaak. Hon bodde där tillsammans med sin man, Titzo Hannus, eftersom ”rys-

sen härjade i Dorpat” där de egentligen bodde. I detta fall befann sig alltså 

det vittnande paret i beroendeställning till den anklagade. Dessutom före-

gicks anmälan av en ryktesspridning om tidelag som hade begynnelsen i ett 

bråk som hade pågått en längre tid mellan vittnen och anklagad.
328

 Utifrån 

Connells teori om manligheten kan man konstatera att både Matz och Titzo 

Hannus stod längre ned i den manliga hierarkin i jämförelse med de husbön-

der som de anklagade.
329

  

 Slutligen har vi pigan Maya som bara hade varit barn när hon bevittnade 

brottet. Hon var nio år när hon såg Jahn fullt sysselsatt med ett tidelag och 

hon hade kastat en sten på honom och frågat honom vad han gjorde. Jahn 

hade förvånat bett henne att inte berätta något om detta för hennes föräldrar. 

Något hon inte heller hade gjort.
330

  

 I ovanstående beskrivningar har jag endast fokuserat på de vuxna män 

som hade påträffats med att ha begått tidelag. I de fall där ynglingarnas rät-

tegångar dragit ut på tiden visar det sig ha berott på helt andra saker. I båda 

fallen hade ynglingarna också lämnat sina hem och försvunnit spårlöst. Ge-

schan Edde som såg sin dräng, Peschedan Peter, med en ko förklarade att 

hon inte hade haft någon man att prata med om detta och att hon därför be-

slutat att inget göra. Dessutom såg hon ingen anledning i att ange brottet till 

herrskapet eftersom den anklagade ändå försvunnit.
331

 I det andra fallet hade 

drängen Hutga Rein druckit brännvin tillsammans med den anklagade Körti 

Merti Mieck som då var sjutton år. Detta skedde hos den senares husbonde 

där han senare på kvällen funnit den anklagade i färd med att begå tidelag. 

Efter att ha konfronterat den anklagade hade denne sprungit hem till sin mor 

och senare hade han börjat tjäna hos en annan bonde. Hutga Rein hade inte 
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berättat för någon till att börja med, men några år senare hade han sagt vad 

han sett till sina föräldrar och frågat dessa om det var bra att tiga om saken. 

Dessa hade då sagt att det var en svår synd och att han inte fick ha det på sitt 

samvete att han ingenting sagt. Sen hade de båda föräldrarna gått till Hutga 

Reins nya husbonde och berättat vad de visste.
332

  

 Dessa två fall visar på ett ointresse att ange tidelagaren och det väcker 

frågan om man verkligen, åtminstone när det gäller det första fallet med 

Geschan Edde, ansåg brottet vara så allvarligt när det gällde ynglingarna. 

Hutga Rein hade undanhållit sanningen utan att egentligen veta om detta var 

rätt eller inte, så någon uttalad oärlighet från hans sida kan det inte direkt 

vara frågan om. Han verkar dock inte vara särskilt insatt i vare sig kristen-

domens sedlighetstankar eller de sexuella förbud som fanns. Ur manlighets-

synpunkt kan man säga att han fallerade utifrån dessa manlighetsteman.   

 I de fall som berört pojkar som brottslingar har rättegångarna i de flesta 

fall hållits strax efter att det påstådda brottet sades ha begåtts. I undantagsfal-

let hade det tyska vittnet Jurgen Schmidt, påträffat pojken Michel, som enligt 

honom var i färd med att begå tidelag. Jurgen Schmidt hade också anmält 

brottet omgående, varpå Michel häktades och förhördes. Det som gjorde att 

rättegången sköts upp var att Michel hade befriats ur häktet av sina tre äldre 

bröder och sedan gömts undan.
333

  

 Under den undersökta tidsperioden var det oroliga tider och på grund av 

kriget kunde värdefull arbetskraft lätt gå förlorad till andra delar av landet 

eller till landmilisen. Man höll hårt fast vid den arbetskraft man hade. I ett 

fall går detta att se då vittnet Neri Jurgin inför rätten förklarade varför han 

inte hade velat berätta någonting om vad han sett för den anklagades hus-

bonde. Han hade nämligen befarat att husbonden inte skulle tro honom utan 

istället försöka gömma undan pojken för att förhindra att denne togs till rät-

tegång. Detta agerande från husbondens sida skulle kunna ses som ett om-

händertagande och ett ansvarsfullt beteende och blir då något bra ur ett man-

lighetsperspektiv. På Neri Jurgin
 
tycks snarare detta skyddande av en brotts-

ling gjort ett opålitligt intryck, raka motsatsen till det manlighetstema som 

utgjordes av hederlighet.
334

  

 Det finns fall där det varit vittnena som av olika anledningar visade teck-

en på att de velat skydda de anklagade. Det kan också vara så att de har inta-

git en passiv inställning till brottet som sådant. Den beskyddande ansatsen 

ryms i manlighetstemat ansvarsfull, där det var viktigt att inte dra förhastade 

slutsatser om någonting.
335

 Tendensen att skydda den anklagade kan belysas 

genom direkta ursäkter och bortförklaringar, som i fallet med vittnet Lindens 

Jahn som bedyrade att han varken märkt av eller ens bevittnat Martins tide-
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lag. Han menade att det hela hade kommit från hans hustru och att han bara 

hade gått till rättssalen i hennes ställe eftersom hon haft ont i fötterna.
336

  

Två av fallen där vittnena medgav att de tvekat inför att berätta vad de sett 

har inbegripit kvinnliga vittnen. En tysk kvinna, Catharina Schelting, sade 

sig ha bevittnat Ansches tidelag och hon berättade under rättegången att hon 

först funderat på att ingenting säga. Ingen mer än hon själv och Gud i himlen 

hade sett vad Ansche gjorde och hon hade till en början inte velat tala om det 

för någon.  Men sedan hade hon tänkt att Ansche kanske skulle falla djupare 

ned i synden om hon förteg det hela och då var det hon som var den ansvari-

ga. Därför berättade hon om det hon sett för en ämbetsman som kom till 

prästgården samma dag.
337

 När bondfrun Rihnin ertappat Kepe Jack
 
med ett 

tidelag hade hon inte velat berätta något till en början eftersom han var gift 

med hennes syster.
338

  

 Slutligen fanns det också de som till en början helt enkelt inte brytt sig 

om att berätta för någon om vad de sett. Drängen Abraham, som inför rätten 

konstaterade att han sett pojken Bärtul begå tidelag, berättade också under 

rättegången hur han först hade blivit chockad och sedan funderat fram och 

tillbaka en lång stund på vad han skulle göra efter att han bevittnat tidelaget. 

Sedan hade han ändå anmält det hela. Det som nu bekymrade honom mest 

var om han skulle få någon ersättning för stoet nu när det måste dödas.
339

 

Detta kan jämföras med vad tidigare forskning kommit fram till rörande 

förhållandena i Schweiz, där en del förteg sina iakttagelser på grund av att de 

var rädda att förlora djuret. De försökte sedan också försvara djuret från att 

hämtas och avrättas eller så sålde de det snabbt efter att brottet uppdagats.
340

 

Den ekonomiska aspekten av tidelagsbrottet har också visat sig genom att 

det missbrukade djuret i ett fall sålts vidare trots de restriktioner som fanns 

angående sådant förfarande.
341

 Det korrekta handlingssättet var att ägaren till 

djuret skulle förbjudas döda, sälja eller använda det på något sätt fram tills 

rättegången var över, något som ofta drog ut på tiden.
342

  

 Denna inledande del av kapitlet om vittnena har visat att de manliga re-

spektive de kvinnliga vittnenas redogörelser om sina reaktioner på det be-

vittnade tidelaget skilt sig åt.  Likaså har manlighetstemana skilt sig åt bero-

ende på vem som bevittnat brottet. Medan kvinnorna reagerade på missriktad 

könsdrift och ogudaktighet, kan man se hur de manliga vittnena även har 

åberopat ytterligare teman rörande manligheten, nämligen ansvarsfullheten, 

hederligheten och kontrollen. Sammantaget sade sig betydligt fler kvinnor än 

män aktivt ha reagerat vid åsynen av tidelagsbrottet och/eller försökt avstyra 

det. Dessa kvinnor har oftast beskrivit sig själva som irriterade, förvånade 
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eller arga när de ställts inför faktum om vad som höll på att ske. De män som 

bevittnade tidelag hade i betydligt fler fall dragit sig tillbaka utan att ha röjt 

sin närvaro. I rättsprotokollen fördes inte heller någon diskussion om huru-

vida dessa vittnande män ansågs ha reagerat rätt och riktigt när de inte gjort 

något för att avstyra brottet.  

 Den mest tänkbara förklaringen till denna mer tillbakadragna reaktion är 

att åsynen av detta brott av någon anledning skulle ha varit känsligare för 

männen än för kvinnorna. Hur kunde detta komma sig? Det är inte omöjligt 

att de manliga vittnena hade ett visst mått av förståelse för sina medbröders 

intresse för tidelag och kanske hade de till och med själva någon gång snud-

dat vid tanken på att begå brottet. Det är inte heller otänkbart att de hade 

blivit nyfikna och ville se efter ordentligt vad det var som försiggick. Eller så 

var åsynen av en annan man som betedde sig på detta sätt helt enkelt för 

mycket för många av männen att ta in, varav de ljudlösa reaktionerna. Åsy-

nen av tidelaget, som ju var en stor synd och som nu utövades av en annan 

man, kan i viss mån ha underminerat de manliga vittnenas hela självbild och 

självkänsla, speciellt ur manlighetssynpunkt. Tidelaget var inte prov på ett 

önskvärt manligt beteende, men förutom denna handling var det inte mycket 

som skilde de anklagade och de vittnande männen åt. Det är ett resonemang 

som i förlängningen leder in på tanken att de män som istället reagerade 

ljudligt vid åsynen av brottet också hade en starkare självbild, de kunde inte 

på något sätt relatera sin egen person till dessa tidelagare.  

En iakttagelse är att de gånger de manliga vittnena ropat eller sagt något 

hade det handlat om att tidelagaren gett sig på ston. Det var också bara i de 

rättegångsfall som rörde ston som frågan om varför de vittnande männen inte 

sagt något vid åsynen av brottet som frågan överhuvudtaget fördes på tal av 

de dömande. I de tre fall där kor blivit utsatta för tidelag och män bevittnat 

brotten har deras reaktion inte kommenterats under rättegången alls. En 

tänkbar, om än lite långsökt, förklaring är att männen blivit mer upprörda när 

de bevittnade ett tidelag med ett djur från deras egen intressesfär. Tidigare 

forskning om bland annat de svenska förhållandena har, som påpekatas, visat 

att det var kvinnornas uppgift att sköta kor och att mjölka. Kvinnorna skulle 

också ta hand om fjäderfä samt sköta barnen och hemmets alla sysslor. För 

en man ansågs det ovärdigt att sätta sin fot i ladugården.
343

 Det djur mannen 

ansvarade för var oxen och hästen som också intog en speciell ställning som 

en manlig statussymbol. Det arbete som involverade hästen, liksom skötsel 

av hästredskap, verktyg och kördon, knöts till mannen. Hästen garanterade 

även mannens rörlighet utanför hemmet.
344

 

 Det har visat sig att det inte var någon självklarhet för vittnena i Livland 

att omedelbart anmäla tidelag. Förhållandena mellan män och kvinnor, när 

det gällde vilka som skyndade att anmäla brottet och vilka som väntade med 
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anmälan, har varit väldigt likartat. Det har dessutom inte funnits någon sam-

stämmighet i fråga om det utsatta djurets art och hur snabba vittnena var att 

anmäla brottet. Slutligen hade detta, huruvida vittnena varit snabba eller 

långsamma med sin anmälan av brottet, inte någon synlig effekt på hur den 

avgörande domen senare föll.  

 Att rättegångsstarten dragit ut på tiden och att vittnena dröjt med att göra 

sina anmälningar kunde alltså bero på flera olika saker. Gemensamt var att 

anledningarna alla vägde tyngre än respekten för staten och inte minst för 

Gud. Endast i ett fall framkommer det i rättsprotokollen att ett vittne skulle 

ha våndats, gruvat sig och haft dåligt samvete över att hon väntade med att 

anmäla tidelaget. Det var Greth som blivit liggande sjuk och först fått frid 

och ro när hon gått till prästen och berättat vad hon sett.
345

 Vittnena visste 

vad de borde tycka om tidelagsbrottet, att det var en fasansfull synd, men om 

detta var deras egentliga åsikt är högst tveksamt.  

 Svenska rättegångsfall av samma karaktär har visat hur det funnits en stor 

vilja hos de som bevittnat ett tidelag att också anmäla brottet.
346

 Denna slut-

sats kan både tänkas syfta på att angivarnas antal var stort, men också att det 

i de svenska rannsakningshandlingarna inte återfunnits samma typ av tvek-

samhet att ange som de livländska fallen påvisat. Jag tolkar denna skilda syn 

på nödvändigheten och viljan att ange tidelagsbrottet i Sverige och i Livland 

som att det kan ha funnits en differentierad syn på manlighet på de båda 

sidorna om Östersjön. I de fall jag beskrivit ovan demonstreras också att de 

män som anklagats för att ha begått tidelag inte nödvändigtvis stöttes bort 

från den samhälleliga gemenskapen. Vare sig rädslan för Guds straff eller för 

en monstruös avkomma tycks ha förekommit i dessa fall. Det var inte accep-

terat att begå tidelag men i många fall vägde de ekonomiska drivkrafterna 

tyngre än Gud och moral. Det var viktigare att männen, ynglingarna och 

pojkarna fortsatte att arbeta på godsen än vad de var för personer. Manlighe-

ten blev oviktig i förhållande till produktiviteten och moralen spelades i 

många fall ut av ekonomin. Den ekonomiska förlusten av ett djur och av 

förlorad arbetskraft tycks ha varit svårare i Livland, något som ledde till att 

man till viss mån hade överseende med avvikande beteenden. Brottet som 

sådant var inte tillräckligt allvarligt för att vittnena direkt skulle anmäla sa-

ken. Inte heller tycks synen på de här männen, på tidelagarna, ha varit till-

räckligt motbjudande för att man från omgivningens sida skulle ha velat bli 

av med dem.  

 Avslutningsvis bör nämnas att det också finns olika typer av problematik 

när det gäller vittnenas anklagelser. En fråga kan till exempel vara om vitt-

nena verkligen sett ett tidelag begås. I några fall kommer rätten fram till att 

vittnena faktiskt hade misstagit sig om vad de trodde sig ha sett. I andra fall 

hade rätten kommit fram till att de falskeligen anklagat någon bekant, oftast 

på grund av någon tidigare osämja. Naturligtvis var falska anklagelser om 
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omanlighet av denna kaliber ett obehagligt vapen när det riktades mot de 

drabbade. Jag anser dock att detta är ett problem av mer rättshistorisk karak-

tär och att det inte påverkar analysen av synen på manligheten nämnvärt. Det 

är inte skuldfrågan jag undersöker utan hur synen på manlighet och oman-

lighet har gestaltat sig i den rättsliga diskussionen.  

2. Flickor och fruar eller ”äkta” män? 

Med denna rubrik vill jag visa att jag i detta avsnitt kommer att utgå från 

vem vittnet var. Följaktligen kommer jag undersöka hur hans eller hennes 

syn på manlighet framträdde utifrån respektive vittnes egna referensramar 

och med hänsyn till vilken relation han eller hon hade till den anklagade. De 

som bevittnade brottet hade alla individuella erfarenheter och skilda utgångs-

lägen på grund av sina livssituationer. Som jag tidigare har redogjort för var 

vittnena både män och kvinnor i varierande åldrar. Det de nästan alla hade 

gemensamt var att de tillhörde den livländska allmogen.  

 Att se till helheten hos personerna bakom vittnesmålen är av avgörande 

betydelse för att kunna tolka hur de relaterade till synen på manlighet. Att 

vara vittne innebar både ett stort ansvar och en tung börda eftersom vittnet i 

praktiken rådde över liv och död. Att anmäla brottet kunde mycket väl inne-

bära att de i förlängningen också medverkade till att sända en släkting, en 

nära vän eller en grannpojke i döden. När tidelagsbrottet väl hade uppdagats 

skulle ingenting någonsin bli sig likt igen, vare sig för de som bevittnat brot-

tet eller för de övriga invånarna i byn, allra minst för den anklagades familj.  

Historikern Marja Taussi Sjöberg har urskilt hur tingsmenigheten på den 

svenska sidan om Östersjön på många sätt samverkade med domare och 

nämnd vid målens avgörande. Deras yttrande om den person som stod inför 

rätta var ofta av avgörande betydelse för målets utgång.
347

 Denna generalise-

rande slutsats är ett resultat av hennes undersökningar av rättegångsfall som 

spänt över ett vitt spektrum när det gäller olika typer av brott. Om de liv-

ländska vittnenas personangrepp eller beröm inför rätten var av lika avgö-

rande betydelse återstår att se.  

 I vanliga fall hade de som vittnade vid rättegången stor makt över de som 

anklagades, eftersom de kunde framställa den anklagade som de ville. De 

kunde överdriva till den anklagades nackdel ifall de ville honom illa. Eller så 

kunde de göra motsatsen, det vill säga välja att utelämna mindre trevliga 

sanningar och framställa honom som mer klanderfri än han kanske förtjäna-

de. Sist men inte minst kunde vittnena också svara helt sanningsenligt på det 

som de tillfrågats. Av vittnena fick rätten alltså veta hur den anklagades liv 

och leverne hade sett ut i största allmänhet och häri lades stor vikt vid heder-
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lighet och pålitlighet, faktorer som bland annat går in under manlighetstemat 

”hederlig”. 
348

 

 De som levde tillsammans på en liten ort kände ofta varandra mycket väl 

och många visste vad som försiggick innanför väggarna i de flesta hushåll. 

Det hörde till det dagliga livet att man höll både vakande och beskyddande 

ögon på varandra. Vittnena visste oftast mycket om de anklagade, för- och 

nackdelar, ömma punkter såväl som deras starka sidor. Således hade vittnena 

en överordnad position gentemot de anklagade oavsett vilka roller de hade 

utanför rättegångens väggar. Men att framträda som vittne vid en rättegång 

av den här karaktären var ändå inget som någon önskade sig.  

”Matz, vad gör du med hästen?!”349
 

Detta citat är taget från ett av fallen där en kvinna berättade inför rätten hur 

hon hade ropat när hon fick syn på Matz, som just var i färd med att fullbor-

da tidelaget. Hennes utrop stoppade mannen i sista stund, något som indirekt 

också räddade hans liv. Citatet är valt för detta avsnitt för att representera de 

kvinnor som bevittnat tidelag och som ofta också reagerade högljutt vid vad 

de såg.  

 De kvinnor som sade att de sett hur vuxna karlar och ynglingar beblanda-

de sig med djur tycks i de flesta fall själva ha varit vuxna, förutom i ett fall 

då det rörde sig om en piga som var nio år då hon bevittnade brottet.
350

 Hälf-

ten av dem var ogifta pigor och andra hälften beskrevs som bondhustrur eller 

hustrur. Dessa faktorer, det vill säga de vittnande kvinnornas ålder och civil-

stånd, hade ingen synbar betydelse för utgången i fallen. Inte heller hade 

djurets art någon betydelse för om de som hade anklagats sedan också döm-

des för brottet.  

 Vittnena var under rättegången alltid tvungna att redogöra för sina kris-

tendomskunskaper och hur ofta de gick i kyrkan. Rätten ville försäkra sig om 

att vittnet faktiskt förstod vittnesedens betydelse och att den som vittnade 

falskt kunde dra på sig ett evigt själsligt straff. Det var också viktigt att vitt-

nena på ett trovärdigt sätt kunde intyga att det inte fanns någon som helst 

osämja gentemot den anklagade. Om så var fallet, fick vittnet inte svära vitt-

neseden och i förlängningen blev det då även svårare att döma den anklaga-

de till döden. Det var inte konstigt ifall de vittnande kvinnorna och de ankla-

gade inte alltid drog jämnt eller att någon form av träta fanns dem emellan. 

Men från att ha varit osams med någon var steget ändå långt till att anmäla 

denne för tidelag.  

 Två kvinnor svor ingen vittnesed och i dessa fall går det även att se hur 

fiendskap, förutom det eventuella tidelaget, har varit den utlösande faktorn 

bakom anmälningarna. De anklagade framställdes av vittnena som bråkiga, 
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raka motsatsen till det manlighetsideal som innebar att vara kontrollerad, 

hederlig och ansvarsfull. I ett fall hade den vittnande kvinnan Ello och den 

anklagade Andreas blivit osams då Andreas hade förolämpat Ellos matlag-

ning inför en högtidsfest. Ello berättade att Andreas också efter det hade 

gjort sitt bästa för att reta upp henne och hennes man. Bland annat hade han 

sagt att de borde betala honom för att få bo hos honom. Andreas hade dess-

utom i berusat tillstånd dragit fram sin penis framför Ello och bett henne 

komma fram till honom för att ta en ordentlig titt och att känna efter, om det 

nu var så att hon trodde att han hade beblandat sig med kon.
351

 I det andra 

fallet var det bondfrun Rihnin, syster till den anklagades hustru, som inte 

svor någon vittnesed eftersom den anklagade Kepe Jack sade att det rådde 

fiendskap dem emellan, något hon själv förnekade.
352

 I de här båda fallen 

kom rätten också fram till att fiendskapen och bristen på ett erkännande 

gjorde det svårt att döma i fallen. 

 Även i två andra fall fanns problem med bråk mellan de anklagade och 

vittnena. I dessa båda fall svor dock kvinnorna vittneseden.
353

 Pigorna Trine 

och Maja hade under en längre tid haft problem med bråk med den anklaga-

de. Trine berättade till exempel att hon och den anklagade, Clas, under de tio 

första veckorna de tjänat på samma ställe hade pratat med varandra och det 

hade inte varit några problem. Sedan hade han plötsligt börjat kalla henne 

”hora” och ”världshora” samt svurit över henne. Marie berättade att hon 

hade hört hur Clas skällt på Trine eftersom hon inte tvättat hans kläder. Clas 

hade dessutom enligt Marie betett sig hotfullt mot henne när hon såg honom 

begå tidelag.
354

 I fallet där den anklagade också tros ha dödat huvudvittnet 

fick modern till det döda vittnet fungera som kärande istället för som huvud-

vittne och därför behövde hon inte heller läsa vittneseden. Inte heller i detta 

fall framställdes den anklagade som en trevlig person
 
av Uhsman Madde, 

mor till det döda vittnet. Hon berättade både att han hade slagit hennes son 

och nu trodde hon också att han dödat honom. Dessutom kom det fram att 

han hade försökt muta hennes son till att inget säga om tidelaget genom att 

ge honom sin mössa.
355

 

 I de fall vittnena varit kvinnor går det att utläsa ur källmaterialet att det 

som dryftades under rättegångarna rörde de anklagades liv och vandel på ett 

sätt som inte var till fördel för hur man såg på de anklagade som män. Det 

var till exempel inte sällan som de anklagade framställdes som bråkstakar, 

något som alltså inte var fördelaktigt för synen på manligheten. Ett manlig-

hetstema som återkommit hos de kvinnliga vittnena var sedligheten som 

ställdes mot ett osedligt leverne.
356

 I några rättegångsfall har kvinnorna vitt-
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nat om att de anklagade ynglingarna inte haft ett helt fläckfritt förflutet. Pi-

gan Maya, som var dotter till den anklagade drängen Thomas förre husbon-

de, berättade om hur Thomas för några år sedan hade skrämt iväg hennes 

friare genom att säga till honom att han själv ämnade fria till henne. När 

Thomas sedan hade berättat för henne vad han sagt hade Maya svarat honom 

att han var skyldig att ta henne till prästen. Då hade Thomas bett henne att 

(ung.) ”fara åt helvete” (”Sie möchte nachm Teüffel gehen”). När hennes 

bror fick reda på vad som hade hänt hade han blivit mycket arg på den an-

klagade varpå denne hade lämnat gården. Enligt vad den anklagade Thomas 

själv sade inför rätten skulle han även ha gjort flickan gravid.
357

 I denna hi-

storia ryms både omanliga och manliga beteenden. Det omanliga visar sig 

när Thomas först ljög för en annan dräng och sedan vägrade ta sitt ansvar. 

Detta omanliga beteende är motsatsen till både hederlighet och ansvarsfull-

het. Det var egenskaper som ansvarsfullhet och rättrådighet som värderades 

högt och dessa egenskaper uppnåddes knappast genom att man flydde sitt 

ansvar. Att ljuga och bete sig opålitligt var också raka motsatsen till ett he-

derligt beteende.
358

 Mayas storebrors agerande rymde i sin tur både ansvar-

fullhet och heder och ära. Detta visade sig när han blev arg på den som be-

handlat systern illa. Han ville på detta sätt ta sitt ansvar och markera sin 

ståndpunkt och skydda sin systers liksom familjens och sin egen ära.
359

 

 Manlighetstemat som rör sedlighet kom på tal i ett rättegångsfall där rät-

ten ville veta allt om ynglingen Rebban Jahn. Vittnet Elisabeth frågades vad 

hon visste om dennes liv och leverne, huruvida han varit ärbar, kysk och 

sedesam eller inte. Elisabet berättade då inför rätten att hon hört att Rebban 

Jahn tidigare haft flera historier med olika kvinnor.
360

  

 Den missriktade könsdriften, äktenskapets och sedlighetens antites kom 

på tal när några kvinnor berättat hur de varit misstänksamma mot ynglingar-

nas och männens sexuella preferenser i största allmänhet. Ilse, vars man 

också var huvudvittne i samma rättegångsfall, berättade att hon förmodat att 

den anklagade begick, eller var på väg att begå, tidelag då hon hört oväsen 

från fållan och funnit Silgal Thom springande runt efter geten. Det hjälpte 

föga att han hade försökt förklara för henne att han varken velat stjäla, döda 

eller göra något ont i stallet.
361

 Sen har vi de fall jag belyst tidigare där Pigan 

Maja hade blivit misstänksam mot den anklagade Clas förehavanden då hon 

inte återfann honom i sin bädd.
362

 Och Ello som trodde att Djävulen gett den 

anklagade ingivelsen till det onda dådet då han flög upp så plötsligt från sin 

sovplats och gick iväg.
363
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Jag hann röka en halv pipa tobak… innan det var färdigt  

Detta avsnitt handlar om de vittnande männen och rubriken är en förkortad 

tolkning av den tyska meningen: ”Er hätte eine kleine weile, und beij nahe 

so lange, als man ein ½ pfeiffe Taback aus rauchen könne; so zu gesehen.“
364

 

Om det finns något manligt över den eller inte låter jag vara osagt. Anled-

ningen till att jag har valt rubriken för detta avsnitt är att jag anser den belysa 

den anda som rådde hos många av de vittnande männen under dessa tide-

lagsrättegångar. Meningen åskådliggör nämligen det typiska i den reaktion 

som var så vanlig bland de män som bevittnade ett tidelag. Inte för att de alla 

rökte en halv pipa tobak, utan för att de stannat till och tittat på för att sedan 

gå sin väg utan att säga ett ord. Att de män som på detta vis inte lyfte ett 

finger för att stoppa ett brott som förde ett dödsstraff med sig inte ansågs 

handla på ett korrekt sätt har redan diskuterats i föregående avsnitt. De vitt-

nen som inget gjorde för att avbryta tidelaget var varken rättrådiga eller an-

svarsfulla och det var inom detta manlighetstema deras manlighet vackla-

de.
365

  

 Det var oftast vuxna män som sade sig ha bevittnat hur andra vuxna män 

beblandat sig sexuellt med ett djur. Slutsatsen om vuxenhet har jag dragit 

eftersom de antingen varit gifta och/eller haft husbondestatus, förutom i två 

fall där vittnena endast omnämnts som drängar utan någon antydan om ål-

der.
366

 De manliga vittnena som sade sig ha bevittnat ynglingar var i de flesta 

fallen själva ynglingar och drängar, med undantag av en bonde och en präst 

vilka förmodligen var äldre.
367

 I rättegångar där pojkar anklagades för att ha 

begått tidelag var tre av vittnena män och två vittnen var ynglingar.
368

 

 Karaktärsdragen som kommer fram hos de olika manliga vittnena under 

förhören sammanfaller inte sällan med uppfattningar om vad som var man-

ligt eller inte, det vill säga hur man ansåg att en man skulle bete sig och vilka 

egenskaper han skulle äga. Den ansvarsfulla manligheten syns i Kesli Jahns 

beskrivning av vad han visste om de båda antagonisterna och när han berät-

tade hur han en gång försökt lugna de båda genom att ge dem öl. När inte 

detta hjälpte hade han sagt åt Titzo att inte starta något slagsmål utan gå där-

ifrån.
369

 Han framställde sig själv i en medlande position med makt att både 

lugna och skicka iväg vuxna karlar, som att han var en redig och rättskaffens 

karl med andra ord. 
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Det omvända beteendet framkommer i nästa fall när ett vittnes tidigare upp-

förande har förs på tal. Här har fiendskap mellan vittnet och den anklagades 

familj föregått anmälan, någonting som rätten också tog hänsyn till, och det 

blev inte aktuellt med att svära någon vittnesed. Fadern till den anklagade 

berättade hur vittnet, Linnomah Thomas, flera gånger hade slagit hans son 

och hans yngre barn. Han visade även upp bevis i form av ett brev från 

godsherren där det stod att de båda männen levt i fiendskap.
370

 I ett annat 

rättegångsfall förnekar Körti Merti Miecks dåvarande husbonde Matto Nico-

las att han skulle ha druckit brännvin tillsammans med sina pojkar. Han för-

sökte alltså motarbeta de påståenden som fick honom att framstå som an-

svarslös och försupen.
371

 

 I ett annat fall får Ruhckst Jahn, som den anklagade bodde hos i ett par 

veckor mellan sina två tjänster, frågan om han visste varför ingen hade an-

mält den anklagades förmodade brott. Ruhckst Jahn hade vetat om att Pe-

schedan Peter hade beryktats för tidelagsbrott i närmare två år utan att ha 

anmält saken. Ruhckst Jahn svarade att han själv inte skulle ha tigit om sa-

ken ifall det var hos honom den anklagade, Peschedan Peter, hade tjänat.
372

 I 

detta urskuldande syns en attityd som i det närmaste kan liknas vid likgiltig-

het inför den anklagade ynglingens sexuella förehavanden. Att Ruhckst Jahn 

medgav att han skulle ha anmält brottet om det hade försiggått under hans 

tak, men att det nu inte angick honom, visar på ett ansvarslöst beteende som 

inte hörde hemma i någon eftersträvansvärd manlighet.
373

 

 Ett fall jag ofta återkommer till handlar bland annat om Titzo Hannus och 

Andrese Jaaks osämja. Denna gång vill jag belysa fallet ur de manlighetsper-

spektiv som rör ansvarsfullhet och kontroll och visa på hur de båda miss-

lyckas med att leva upp till dessa manlighetsideal. För det första söp de båda 

männen rejält vid flera tillfällen. Titzo Hannus krävde i onyktert tillstånd 

pengar som den anklagade var skyldig honom efter att ha köpt något av ho-

nom. Då hade Andrese Jaak, som var lika onykter han hade krävt betalning 

av Titzo Hannus eftersom denne var inkvarterad hos honom. Sedan hade 

slagsmålet varit i full gång. Rättsprotokollet fylldes med anteckningar om 

det ena slagsmålet värre än det andra mellan de båda männen. Det förelåg 

också mängder av exempel på hur den anklagade och vittnena levat i osämja 

långt före tidelagsanklagelserna. Titzo hade bråkat, hotat, slagit och rivit den 

anklagade i håret och han misstänktes även för en anlagd brand i den ankla-

gades gårdshus. Titzo var jordlös och fattig och han levde som bekant till-

sammans med sin hustru i samhällets marginaler. Genom sin samhälleliga 

ställning hade de således både en underordnad social position gentemot den 

man de anklagade och mot de dömande männen. 

 I ett annat fall berättade vittnet Esche Hinrich att han ansåg den anklaga-

de, Martin, vara en lömsk och ondsint människa och han visste också att 
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Martin kunde bli mycket arg, så arg att han nästan ville döda den han ham-

nade i bråk med. Hans egenskaper var alltså raka motsatsen till den ansvars-

fulla, kontrollerade och hederliga mannen.
374

 

 Manlighetstemat ansvarsfull har ofta hängt samman med att vara heder-

lig.
375

 Hedern och äran framträder tydligt när vittnena har vägrat spekulera i 

vad som hänt. De ville inte framställa sig själva som ryktesspridare utan 

återgav kortfattat händelseförloppet som de uppfattade det. Geldseps Hinrick 

berättade att han inte sett mer än att den anklagade pojken Hinrich hade lekt 

med en kalv. Pojken hade dragit kalven i svansen, kastat omkull den och lagt 

sig över den, något som vittnet sedan berättade för det övriga tjänstefolket. 

Att ”han inte sett mer än…” kan tolkas som att han vill urskulda sig och att 

han såg sig som oskyldig till det som sedan hände. De andra på gården hade 

beskyllt pojken för tidelag och hämtat både pastorn och en ämbetsman och 

det hela eskalerade till onödigt stora proportioner.
376

 

 Några män som kallats till rätten för att berätta vad de egentligen visste 

om ett tidelagsfall, som efter en fest hade slutat med att vittnet hittades mör-

dad, sade sig inget veta om vare sig tidelaget eller att det också skulle ha 

förekommit slagsmål och mössbyten.
377

 

 Mannen, Seppa Rein, som kallats till rätten för att berätta vad han visste 

om vittnen och den anklagades förehavanden sade att han inte visste om den 

anklagade verkligen skulle ha gjort någonting sådant. Han hade heller inget 

hört om att den anklagade skulle ha sagt någonting om brottet till någon 

annan på orten. Seppa Rein visste att den anklagade Andrese Jaak och vittnet 

Titzo Hannus hade slagits, men han berättade också att han trodde att de 

hade blivit sams igen. I detta fall ryms flera aspekter av manlighetstemat 

hederlig. Slagsmålet inledningsvis handlade till exempel om att Titzo hade 

känt sig kränkt å sin hustrus vägnar och att han hade velat återupprätta deras 

heder genom att hämnas oförrätten. Förolämpningen som han indirekt utsatts 

för genom sin hustru tog hårt på honom och för att återupprätta sitt manliga 

anseende var han tvungen att reagera genom att försvara både sig och sin 

fru.
378

 Tre andra män vittnade om att Titzo och Ello hade spridit ett hemskt 

rykte om den anklagade. De här männen trodde inte heller på att den ankla-

gade skulle ha begått detta brott. Titzo Hannus framställdes alltså som en 

bråkig man som slogs, hotade och spred ut hemska rykten. Här återkommer 

vi till manlighetsteman som hederlig, rättrådig och kontrollerad och hur des-

sa inverkade på den manliga karaktären. Titzo Hannus slåss, hotar och förta-
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lar vilket sätter hela hans ära på spel. Han sågs därför inte som trovärdig. 

Andrese Jaak blev slutligen också frikänd, om än med vissa förbehåll.
379

  

 Hederlig är ett manlighetstema som gång på gång visar sig i källmateria-

let genom att vittnena endast hade velat uttala sig om det som de ansåg vara 

sant. När vittnet Wilking Ansche fick frågan om han inte hade hört av någon 

annan att den anklagade Martin hade påkommits med tidelag, svarade han att 

”detta hade han inte hört, och det hans öron inte hört kunde han inte heller 

säga något om”.
380

 På liknande sätt svarade Klethnecken Maartz på frågan 

om han inte vetat att den anklagade Herman Erichson sades ha begått samma 

brott i Kurland. Han svarade att han ” inte kunde uttala sig om detta eftersom 

han inget visste, eller hade hört om detta”.
381

 Wilking Ansche och 

Klethnecken Maartz förkunnade alltså tydligt att de inte visste mer och de 

gjorde klart för rätten att de inte tänkte spekulera ytterligare i fallen. I utta-

landena finns manliga värderingar som ärlighet. Detta syns i att de båda 

männen var uppriktiga i sina svar samtidigt som de visade på rättssinne ge-

nom att endast förmedla vad de visste och inget som kunde tolkas som skval-

ler eller förtal. 

  I två fall framställdes de anklagade som ohederliga karlar. Jahn berättade 

hur den anklagade Nicola Thomas förfört och vilselett hans syster och att 

han skrämt iväg en ung man som velat fria till henne. Han berättade även att 

Nicola Thomas hade blivit pryglad för att han stulit, samt att han inte hade 

bevistat nattvarden eller kunde bedja.
382

 I ett annat fall redogjorde vittnet för 

hur Jahn tidigare varit bosatt i skogen och att han då hade stulit mat från alla 

grannar.
383

 

 Slutligen kom förståndet på tal i ett fall när Hutga Rein påpekade att den 

anklagade ynglingen Körti Merti Mieck bara var ett barn och därför inte 

hade bättre förstånd. Pojken hade sprungit iväg när Hutga Rein ”på ett hårt 

sätt” frågat honom vad han gjorde i stallet.
384

  

Övriga inblandade 

Det har i de flesta rättsfall förekommit någon form av inblandning, eller 

kanske snarare inlägg, från överhets- och myndighetspersoner samt från 

godsägare och tjänstemän
385

 utöver den dömande skaran män. Deras roller 
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har varit lika varierande som graden av överhet. Den enda plats dessa män 

aldrig intog var den anklagades, en plats som var reserverad för allmogens 

män, pojkar och ynglingar. Inte sällan utgjorde tjänstemännen, godsägarna 

och fogdarna, samt prästerskapet, den första länken i rättskedjan. Fogdarna 

var för det mesta tyskbalter medan de lägre tjänstemännen oftast rekrytera-

des bland de infödda eftersom det ansågs vara bra om de kunde tala med 

bönderna på deras eget språk.
386

 Vittnet eller den anklagade hade i dessa fall 

självmant kommit till dem för att de velat anmäla eller prata om brottet och 

tillsammans hade de sedan dragit saken inför rätta.
387

  

 Under denna rubrik kommer jag alltså att presentera personer till vilka de 

anklagade haft en mer undersåtlig relation. Det har i dessa fall rört sig om 

uttalanden gjorda av vittnen med relativt hög social status i relation till de 

anklagade. De har bland annat fått spela rollen som karaktärsvittnen när de 

redogjorde för vad de visste om personer och om de tilldragelser som hade 

utspelats i trakten. Det är när deras uttalanden har tangerat manlighet eller 

omanlighet som jag har valt att redogöra för dem i detta avhandlingsavsnitt.  

 Godsherrar och annat herrefolk syns annars oftast i domstolsprotokollen 

på grund av den brevväxling de haft med domstolen. Breven handlade bland 

annat om vilka undersåtar som skulle inställa sig som vittnen och som därför 

behövde skickas till rättegången. Eller så ifrågasatte de besluten om vilka 

som skulle kallas till rätten och undrade om de verkligen skulle behöva sän-

da iväg några personer överhuvudtaget. Att delta vid en rättegång kunde dra 

ut på tiden och tid var något mycket värdefullt, speciellt under de mest akti-

va faserna i spannmålsproduktionen. Ingen ville förlora sin arbetskraft under 

årets viktigaste månader.
388

 I ett brev skrev en godsherre också att de obruk-

bara vägarna gjorde det omöjligt att skicka bonden att vittna eftersom denne 

var gammal och sjuk, men försäkrade dock att han skulle sändas över så 

snart detta var möjligt.
389

 I ett annat brev visade sig en annan godsherre istäl-

let vara så frikostigt att han sände alla människor som kunde tänkas ha nå-

gonting att säga om saken till rättegången.
390

  

 Manlighetstemat ansvarsfull återkommer hos dessa vittnen där man i ett 

par fall kan se hur deras beteenden snarare visade på motsatsen till ett önsk-

värt manligt beteende. Som jag redogjort för tidigare hade drängen Geldseps 

Hinrick berättat för det övriga tjänstefolket på gården att han hade sett poj-

ken Hinrich tumla runt med en kalv, dragit den i svansen och kastat omkull 
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den. Sedan hade dessa i sin tur tillkallat både pastor och en tjänsteman för att 

reda ut vad som egentligen försiggått. Det hela trappades således upp från att 

ha varit en till synes oskyldig lek till att bli ett tidelagsmål.
391

 I ett annat fall 

försökte en länsman tillsammans med prästen på orten tvinga den anklagade 

pojken Jochum till ett erkännande genom att behandla honom synnerligen 

hårdhänt.
392

 Ingen av dessa män visade ett gott omdöme i sin hantering av de 

anklagade enligt rätten. Hinrich, som endast såg ut att vara tolv, år drogs 

inför rätta eftersom pastorn och tjänstemannens förmåga att bedöma situa-

tionen rättrådigt inte fungerat, något de också kritiserades för av de döman-

de. Att binda Jochum för hårt och sedan försöka framtvinga ett erkännande 

var inte heller något som sågs med blida ögon av de dömande. Dessa män 

hade missbrukat sin position gentemot pojkar i beroendeställning och detta 

ansågs varken vara bra eller manligt. 

 I ett annat fall har herrefolket talat till den anklagades fördel och vittne-

nas nackdel. Herr Zöge skrev till exempel till rätten och berättade om sin 

bonde, den 60-årige Matz, som hade erkänt att han haft uppsåt till tidelag. 

Herr Zöge skrev i sitt brev hur Matz tillsammans med sin familj hade kom-

mit till honom en tidig morgon för att berätta vad som hänt. Matz hade redo-

gjort för hur han varit på väg att begå den svåra synden, men att han som tur 

var blivit hindrad i sista stund. Matz hade sedan gett herr Zöge sitt testamen-

te och bett honom att ta hand om det och se till att grannsämjan behölls på 

orten trots denna händelse. Bonden Matz ville att alla inblandade skulle fort-

sätta leva som vänner fastän han nu skulle dras inför rätta. Herr Zöge 

beskrev den anklagade som en god och omtänksam människa, det vill säga 

ordalag som visade på egenskaper värda en god husbonde. Att Matz också 

hade beskyllts för dådet i Sverige för 15 år sedan avfärdade herr Zöge som 

gamla hörsägner och han påpekade också att den anklagade faktiskt hade gift 

sig sen dess. Herr Zöge, liksom hans hustru, menade slutligen att domstolen 

kunde låta den här incidenten passera.
393

 Herr Zöge visade här å ena sidan på 

den pondus och det omhändertagande som var kännetecknade för en an-

svarsfull och god husbonde. Å andra sidan visar kommentaren att det hela 

borde få passera utan åtgärder på bristande rättrådighet från Herr Zöges sida.   

 I två andra fall som handlar om en pojke respektive en yngling som an-

klagades för tidelag tydliggörs ett liknande sätt att se på anklagelserna. Här 

kommer vi också in på manlighetstemat sedlighet. Ett osedligt leverne och 

en missriktad könsdrift var beteenden som avvek från de gängse normerna 

när det gällde manlighet. Ändå bekom detta inte alltid de vittnande männen 

nämnvärt.
394

 I det ena fallet har tjänstemännen och godsherren själva påver-

kat situationen till de anklagades fördel. Några tjänstemän släppte en ankla-

gad pojke fri efter förhöret eftersom de inte velat sända honom till rättegång. 
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Fallet återupptogs dock på nytt tre år senare av några andra tjänstemän.
395

 I 

det andra fallet fick en godsherre höra av sin bonde Linomah Thomas att 

dennes dräng, ynglingen Peytze Tönnis, skulle ha ertappats med att begå 

tidelag. Linomah Thomas berättade att ynglingens far hade skickat iväg so-

nen när anklagelsen kom fram. Han bad därför godsherren att denne skulle 

skicka sitt tjänstefolk efter den anklagade för att ta fast honom och föra ho-

nom tillbaka så att han kunde ställas inför rätta. Godsherren hade då bara 

svarat honom att han själv fick ta saken till rätten, han hade då inget med 

detta att göra.
396

  

 Om vi börjar med att analysera handlandet hos tjänstemän och godsherre 

ser vi enligt tidens värderingar å ena sidan hur dessa försökt handla rättrådigt 

och efter eget förnuft. Å andra sidan har de inte velat befatta sig med ankla-

gelserna, en slags ansvarsflykt med andra ord. 

 I de övriga rättsfallen har tjänstemännen skött sig utan anmärkningar, 

enligt protokollen. De har strävat efter att hålla grundläggande manliga 

egenskaper som hedern och äran intakta. I ett fall har den anklagade mannen 

försökt muta rätten med allehanda matvaror, någonting som den inte lät ho-

nom göra.
397

 I ett annat fall har godsherren inte heller varit sen med att kriti-

sera sådant som de ansåg hade skötts olämpligt under utredningen. Här på-

pekades till exempel att vittnet borde ha fått en reprimand eftersom hon bara 

stått och lurpassat på gärningsmannen. Om hon hade försökt att förhindra 

eller avbryta brottet skulle hon i förlängningen ha förhindrat ett dödsstraff.
398

 

I ytterligare ett fall skrev en major till rätten och menade med största omtan-

ke att den tidelagare som ertappats genast måste bli undervisad i Guds ord. 

Gud skulle då kunna förlåta tidelagaren synden varpå brottslingens arma själ 

skulle bli Gud nådig. Majoren avslutade dock brevet med att konstatera att 

tidelagarens kropp däremot förtjänade att lida. Här skymtar även manlighets-

temat ansvarsfull och hederlig fram eftersom dessa män alla såg sig själva 

som rättskaffens män, de visste hur de skulle bete sig och hur de skulle 

framhålla vad som var rätt och fel. Fallet belyser också manlighetstemat 

hederlig ur dess negativa aspekt. Den tidelagsanklagade Jahn beskrevs i 

mycket negativa ordalag av sitt herrskap, som en tjuvaktig man som till-

sammans med sin far levt i skogen och stulit bröd, smör, mjölk och fläsk 

från alla grannar i trakten.
399

 

3. Sammanfattning. Makt över manligheten? 

Vittnena utgjorde en stor och viktig grupp bland de rättsliga aktörerna. Ge-

nom sina utsagor styrde de mycket av händelseförloppet, från anmälan till 
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slutgiltig dom. Utan deras redogörelser skulle det inte ha lett till rättegång 

för de anklagade. Vittnenas ord vägde tungt när det gällde hur de anklagades 

anseenden utmålades under själva rättegången. Deras beskrivningar och 

uttalanden om de anklagade, om sig själva och om kringliggande faktorer 

som de ansåg vara väsentliga kan öka förståelsen för vilka beteenden och 

egenskaper som accepterades i samhället. Samtidigt får man ett grepp om 

vad som ansågs vara mindre önskvärda eller rent av oönskade och förkastli-

ga uppträdanden och karaktärsdrag. Deras uttalanden kastar ljus över den 

rådande synen på människors beteende i största allmänhet och på önskvärd 

eller oönskad manlighet i synnerhet.  

 Vittnenas utläggningar har inte alltid rört tidelaget som sådant och ibland 

har deras redogörelser snarare handlat om det dagliga livet på orten i största 

allmänhet. De är heller inte ovanligt att de har fixerat sig vid enstaka händel-

ser eller att de har fastnat vid små detaljer rörande vardagliga göromål.  

 Vittnena tillhörde oftast allmogen och de flesta har berättat, resonerat och 

argumenterat utförligt inför rätten. De har haft frihet att framföra vad de 

tyckt och tänkt om de anklagade och deras egenskaper. De hade på så sätt 

stor makt över den anklagade och dennes manlighet eftersom de själva be-

stämde hur de skulle framställa hans person. Källmaterialet har å ena sidan 

visat hur vittnena betonat mindre smickrande egenskaper hos de som ankla-

gats. De kunde, om de ville, trycka extra mycket på de anklagades negativa 

personliga sidor, deras dåliga egenskaper i största allmänhet och deras klan-

dervärda manliga beteende i synnerhet. Ibland har de uppenbarligen överdri-

vit de anklagades förehavanden. Å andra sidan finns också exempel på hur 

vittnena ibland har framställt de anklagade i mycket positiva ordalag och där 

de goda och föredömliga sidorna har dominerat beskrivningen. Genomgåen-

de kan man konstatera att när vittnena väl har befunnit sig inför rätta har de 

ofta varit utförliga med att poängtera vilka bra eller dåliga beteenden och 

egenskaper de funnit hos de anklagade. 

 De manlighetsteman jag har presenterade i föregående kapitel om de 

anklagade har även återkommit i vittneskapitlet. Det har rört sig om att vara 

ansvarsfull där egenskaper som rättrådighet och omhändertagande främst 

visat sig. Men också dess motsatser som ansvarsflykt, superi och bråk. Det 

har också rört sig om att vara hederlig, en egenskap som främst visat sig i 

viljan att skydda sin egen heder och ära, liksom sina näras och käras. Mot-

satserna har här visat sig som bråk, respektlöshet och tjuvaktigt leverne. 

Gudfruktig och sedlig har visat sig genom att moralisk styrka och ett dygdigt 

leverne har framhållits. Dess motsatser har visat sig i otukt och missriktad 

könsdrift. Kontrollerad slutligen, är en egenskap som endast har synts spora-

diskt.   

 Social status och manliga egenskaper som exempelvis pondus hos de 

vittnande männen kunde ha spelat en viss roll i fråga om deras trovärdighet. 

Men i den traditionella rättegången var det beviskraven och den anklagades 

eventuella erkännande som slutligen hade avgörande betydelse för utgången 

i målet. Vittnenas karaktär har framför allt belysts genom att de dömande 
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velat veta om de kunde Fader vår, om de gick regelbundet i kyrkan och om 

de hade bevistat nattvarden. Efter att ha läst vittneseden förhördes de sedan 

mycket grundligt. Manligheten hos vittnena har vacklat då de inte försökt 

avstyra tidelaget eftersom detta visade på bristande ansvarsfullhet och rättrå-

dighet. Ärlighet, hederlighet och trovärdighet är också begrepp som belyst 

manliga värderingar och som ofta framhävts av vittnena. En kombination av 

bråk, slagsmål, mobbning och ryktesspridning liksom att supa för mycket 

och att uppmuntra den yngre generationen till superi underminerade också 

manligheten.  

 Den sociala kontrollen i Livland har inte visat sig vara alltför framträdan-

de i rättegångsprotokollen. Däremot visar undersökningen att det florerade 

en del misstänksamhet mot männen, ynglingarna och pojkarna när de upp-

täcktes tillsammans med djuren. Sedan har det speciellt varit de kvinnliga 

vittnena som delade med sig av sina funderingar omkring framför allt yng-

lingarnas sexuella preferenser i största allmänhet.  

 Arbetsdelningen kan ha bidragit till det faktum att tidelagarna oftast er-

tappats av en slump på avlägsna platser dit de hade färdats för att arbeta till-

sammans med sina hästar. Korna behövde vara tillgängliga för mjölkning. 

De fanns i människans närområde där det var liv och rörelse. Dessutom var 

någon för det mesta kvar i hushållet för att sköta hemmets alla sysslor och se 

till de eventuellt kvarvarande djuren. Risken att bli upptäckt var alltså långt 

mycket större kring gården än några kilometer bort. Det var i störst utsträck-

ning hästar som blivit utsatta för övergreppen och de befann sig också långt 

bortom den kontrollerande sfären. Hästar och oxar användes i dagsverket 

långt ifrån grannar och familj. Tillsammans med männen tillbringade dessa 

djur dagarna med skogsbruk eller med att plöja ödsliga fält. Det var med häst 

männen färdades för att nå skogsdungen där veden skulle huggas och det var 

ofta hästen man spände för harven när åkern skulle plöjas. Kombinationen 

slumpmässiga avslöjanden och hästar går alltså delvis att förklara på detta 

sätt.  

 Vittnenas påstådda reaktioner har visat vad de förväntade sig av pojkarna, 

ynglingarna och männens manlighet. Det var oftast kvinnorna som hade 

börjat skrika, eller på annat sätt velat göra tidelagaren uppmärksam på att de 

var i närheten, för att avstyra brottet när de insett vad som varit i görningen. 

Männen som bevittnat händelsen hade däremot ofta förblivit tysta och valt 

att inte visa sig överhuvudtaget eller bara gått därifrån.  

 Det är tydligt att handlingen ansågs vara förkastlig och att de som begått 

ett tidelag inte sågs som särskilt manliga. Men här finns ännu en analysnivå, 

nämligen att utifrån vittnenas reaktion försöka tolka in på vilket sätt detta var 

fel i vittnenas föreställningsvärld om mannen. Reaktionerna skilde sig som 

sagt var markant åt beroende på om de var män eller kvinnor. Medan kvin-

norna oftast verkar ha irriterat sig eller blivit förvånade och arga när de ställ-

des inför faktum hade männen nästan velat gömma sig och glömma det hela. 

Jag har kommit fram till två tänkbara förklaringar till de vittnande männens 

tystlåtna förhållningssätt. Antingen var det känsligare för männen att bevitt-
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na denna handling eftersom det ledde till att deras uppfattning om manlighet 

krackelerade och i förlängningen också ledde till existentiella funderingar 

rörande deras egen manlighet, deras egen självbild och självkänsla. Något 

som talar för detta är att de män som ändå reagerat vid åsynen av ett tidelag 

också haft en starkare självbild eftersom de inte relaterat sin egen person och 

manlighet till dessa brottslingar. Eller så hade de själva någon gång haft 

tidelaget i åtanke och tittade därför nyfiket på i all tysthet. 

 Det var ingen självklarhet för de livländska vittnena att direkt anmäla 

brottet, något som däremot tycks ha varit fallet i Sverige. Jag har tolkat den-

na oföretagsamhet som att det rådde olika uppfattningar om manlighet i Liv-

land respektive i Sverige. Den livländska traditionen av livegenskap och de 

hårda levnadsförhållandena kan dessutom ha bidragit till att många helt en-

kelt struntade i vad andra hade för sig. De visste att någonting förmodligen 

inte stod riktigt rätt till eller att något mindre bra var i görningen, men de 

ansåg sig helt enkelt inte vilja lägga sig i andras angelägenheter, ännu mind-

re att ställa till med en hel rättsprocedur. Oavsett hur vittnena hade reagerat 

när de fick syn på tidelaget, om det nu överhuvudtaget var ett tidelag de sett, 

så förstod de flesta ändå att detta var ett brott som borde anmälas. Men i 

flera fall som anmälts tyckts det som om vittnena sedan ändå har velat skyd-

da den anklagade eller så intog de en passiv inställning till brottet som så-

dant. 

 Den symboliska och kulturella bilden av sexuella relationer mellan män-

niska och djur var extremt negativ. Men i den folkliga praktiken tycks denna 

fråga ha varit konfliktfylld, något som framträder tydligt när någon blev 

tvungen att aktivt ta ställning till hur han eller hon skulle gå vidare efter att 

ha bevittnat ett tidelag. Den tveksamhet och obeslutsamhet som alltså förelåg 

hos många vittnen när det gällde att anmäla eller inte har också kunnat kopp-

las till synen på manlighet. I praktiken var det flera som inte anmälde brottet 

eftersom de var rädda att förlora sin arbetskraft när deras drängar försvann. 

Att anmäla sågs inte som något akut viktigt. I de krigstider som rådde ansåg 

många att de kunde vänta lite med anmälningen och låta den anklagade sköta 

sitt arbete under tiden. Flera exempel tyder också på att man inte delade upp-

fattningen att djuren skulle sparas orörda till dess domen föll. Istället sålde 

de djuren så de åtminstone fick ut något ekonomiskt för besväret.  

 Tidelaget var fel, men den som anklagats för att ha begått tidelag stöttes 

inte bort ur samhällskroppen av vittnena. Respekten för Gud och staten var 

förmodligen stor, men viljan att överleva var större. De vittnen som inte 

omedelbart hade anmält brottet tycks varken ha våndats eller haft dåligt 

samvete. Det är inte omöjligt att de såg på det hela som att de lika gärna 

kunde lämna över allt ansvar till de människor som stod högre upp i sam-

hällshierarkin. Med livegenskapen följde också befrielsen från ansvar, något 

som istället vilade på godsägarna. Det omanliga beteendet ogillades, men det 

fanns ett överseende så länge männen kunde sköta sitt arbete.  
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IV. ÖVERHETEN 

1. Dömande instans   

I detta avhandlingskapitel kommer jag att undersöka hur manlighet och 

omanlighet framställdes av den grupp människor som jag valt att kalla över-

heten.  

 Överheten är den benämning jag bestämt för dem som genom sin sociala 

funktion i samhälle och yrkesliv framträdde som överlägsna allmogen i sta-

tus. I rättsprotokollen förekom inga kvinnor inom denna grupp. Överhetsper-

sonerna var antingen adliga, välbesuttna och/eller välutbildade män. Den 

överhet som syns mest frekvent i källmaterialet är domstolarnas domare och 

assessorer och de präster som fanns på respektive ort. Eftersom det endast 

var allmogen som ställts inför rätta för tidelagsbrott kommer fokus i synen 

på manlighet att ligga på den manlighet som överheten ansåg passa allmo-

gens män. Här kommer också Connells synsätt om en hierarkisk manlighet 

väl till pass.
400

 Jag ser det som att den dömande skaran män stod för den 

härskande manligheten som var knuten till makten, medan de anklagades 

och de manliga vittnenas manlighet var underordnade densamma. 

 Hur överhetens män konstruerade manligheten i rätten kommer jag att 

synliggöra genom att analysera deras olika angreppssätt, formuleringar och 

retoriska vändningar. Hur såg idealen ut och hur stor var egentligen den ska-

la inom vilken det acceptabla rymdes när det gällde den livländska allmo-

gen? Här har det främst handlat om att ringa in de minikrav som, enligt 

överheten, måste uppfyllas för att någon skulle kunna betraktas som en man 

överhuvudtaget.   

 Detta första avsnitt kommer också att visa på beteenden och egenskaper 

som, ur de dömandes perspektiv, ansågs vara oönskade eller rent av förkast-

liga för en man i Livland under den här tiden. I samband med detta kommer 

också Mosses motsatstyper till användning i analysen eftersom sådana bete-

enden och egenskaper stod i skarp kontrast till överhetens mer elitistiska 

manligheter.
401

 

                                                      
400

 Connell (2003). 
401

 Mosse (1996). 
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Normens väktare 

Domare och assessorer utgjorde den dömande instansen som stod för dag-

ordningen i rättssalen och notarien förde protokoll. Det är om dem detta 

avsnitt handlar. Som jag nämnt inledningsvis hade dessa män stor del av 

tolkningsföreträdet i samband med de manlighetsnormer som uttrycktes i 

tidens religiösa, politiska och rättsliga läror. Det var också de som anpassade 

och avgjorde hur dessa manlighetsnormer skulle tillämpas på samhällets 

invånare.  

 Domarna och assessorerna stod statusmässigt över både de anklagade och 

vittnena eftersom de antingen var adliga män eller välutbildad ofrälse. Det 

som kommit fram rörande målet vid häktningen och vid tidigare förhör, samt 

det som nu kom att yppas inom rättssalens fyra, väggar vägdes tillsammans 

in för att nå ett slutgiltigt avgörande i rättegången. Rättegångens olika faser 

har alla innehållit information om hur synen på manligheten var beskaffad. 

Förhören med de anklagade och med vittnena har alltid varit mycket grund-

liga i tillvägagångssättet. Det intressanta är här att se vad den dömande in-

stansen har varit intresserad av att ta reda på om respektive person och om 

det sedan synts några speciella mönster i hur utfrågningarna fortlöpt. Det är 

också viktigt att utröna hur de som stod inför rätta blev behandlade och hur 

de dömande sedan resonerat sinsemellan om dessa människor i respektive 

fall.  

 Utöver de rena sakförhållandena som avhandlades vid varje rättegång 

undersöker jag vad de som ledde förhören egentligen ansåg vara viktigt ur 

ett manlighetsperspektiv. Här kommer jag åter in på de manlighetsteman jag 

redogjort för i de föregående kapitlen, det vill säga hederlig, gudfruktig, 

sedlig, kontrollerad och ansvarsfull, och jag vill undersöka i vilken utsträck-

ning dessa återkommer i detta avsnitt. För att kunna utläsa så mycket som 

möjligt om de dömandes syn på manlighet måste man gå in i källmaterialet 

på djupet och hitta tyngdpunkterna i kontakten med de olika aktörerna vid 

respektive rättegång. Var det till exempel de inblandades utsagor eller var 

det hur de agerade inför rätta som hade störst betydelse för hur överheten såg 

på dem som personer? 

 Juristernas syn på sin egen manlighet och på andras kan både härledas till 

deras samhällsposition som män med makt och till Hustavlan som föreskrev 

människors respektive platser i samhället.
402

 Juristerna som dömde vid dessa 

rättegångar hade också en människosyn som präglades av uppväxtförhållan-

den, familj, vänner och utbildning. Deras bakgrund är på så sätt relevant för 

vilka värderingar de lade till sitt arbete och till sina beslut. I de flesta fall har 

det varit balttyska jurister som dominerade i rättsalarna med ett par svenskar 

som undantag.  

                                                      
402

 Hustavlan har diskuterats av bland andra Marklund (2004) s. 34 och Stadin (1995) och 
(2004) passim. Om dygdelärorna står att läsa i Jansson, (2002) s. 54 och s. 119, Runefelt 
(2001) s. 75-79 och Stadin (1997) och (2004). 
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Meurlings forskning är till stor hjälp för att den belyser domstolarnas sam-

mansättning i Livland under den undersökta tidsperioden. Hon skriver bland 

annat att lanträtternas ledamöter till övervägande del rekryterades bland det 

livländska ridderskapet, det vill säga eliten inom den balttyska adeln, före 

1690-talet. Domartjänsterna i lanträtterna dominerades då av den livländska 

högaristokratin och även assessorerna tillhörde ofta detta livländska rid-

derskap. Efter 1692 förändrades sammansättningen i lanträtterna något. När 

det gällde de adliga domarna kan man se hur antalet domare ur den gamla 

livländska adeln minskade till förmån för de icke-svenskar som hade adlats 

av kungl. Maj:t.
403

 Däremot blev det ingen förskjutning till ofrälse domare 

och det var inte heller fråga om någon försvenskning av tjänsterna. Antalet 

ofrälse lärda bland assessorer accelererade dock och år 1699 var det fler än 

antalet adliga assessorer. Inte heller denna grupp försvenskades och några 

svenska assessorer förekom överhuvudtaget inte.
404

 

 De gånger männen i den dömande instansen verkligen synliggjordes i 

protokollen var när de inom gruppen hade delade åsikter om hur den ankla-

gade borde dömas. De blev då tvungna att rösta om fallets utgång.
405

 Här har 

de båda manlighetstemana ansvarsfull och kontrollerad framträtt genom 

assessorernas strävanden att få de anklagade dömda eller friade. I fallet med 

pojken Michel diskuterade två assessorer pojkens skuld. Assessorn Paysen 

menade att Michel bara hade försökt fullborda tidelaget vid ett enda tillfälle 

och då utan att lyckas. Den andra assessorn, Precher, gick däremot på en 

annan linje eftersom det enligt honom inte rådde något tvivel om att akten 

hade fullbordats eftersom Michel erkänt detta. Åldern omnämndes inte som 

en förmildrande omständighet. Michel var 13 år när dådet begicks och hade 

nu blivit 15 år. Precher underströk att både Bibeln och landets lag gav detta 

brott dödsstraff, något som bara kunde mildras genom hovrättens leutera-

tion.
406

 Här, liksom i nästa fall, handlade det om att vara kontrollerad och att 

med förnuft och ett rationellt tänkande närma sig de rättsliga frågorna.
407

 

Samtidigt ser man hur manlighetstemat ansvarsfull lyser igenom i strävande-

na att på ett myndigt och omtänksamt sätt försöka se de förmildrande om-

ständigheterna i situationen. 
408

 

 Omkring Bärtuls skuld blossade en livlig diskussion upp mellan assesso-

rerna Richter och Samson där den förstnämnde såg fallet som en prejudikats-

fråga eftersom han bland annat tvivlade på att den anklagade överhuvudtaget 

inträtt i puberteten ännu. Richter menade dessutom att pojken hade visat sig 

ha en stor okunnighet om brottet och att denne faktiskt också hade stått helt 

stilla bakom djuret, något som enligt Richter tydde på både oförstånd och 

                                                      
403

 Meurling (1976) s. 141 och 209. 
404

 Meurling (1976) s. 230ff. 
405

 Hovrätten i Dorpats arkiv: F. 109. 7: 243, 109. 7: 259. 
406

 Hovrätten i Dorpats arkiv: F. 109. 7: 259. 
407

 Runefelt (2001) s. 75-79, Jansson, (2002) s. 54 och s. 119, Stadin (1997) och (2004) pass-
sim. 
408

 Se diskussion om den gode husbonden i kapitel II. De anklagade och III. Vittnena. 
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oskicklighet. Richter ansåg att det hela hade varit ett dumt och barnsligt in-

fall från pojkens sida och menade att hovrätten måste få bedöma om inte 

straffet kunde mildras i detta fall. Samson däremot, ansåg att det var onödigt 

att fallet skulle behöva gå vidare till hovrätten. Han sade att Bärtul faktiskt 

hade fyllt 15 år och att vittnet var över 18 år. Samson menade att pojken 

måste ha vetat att det var en stor synd att beblanda sig på detta sätt och att 

handlingen därför förtjänade ett hårt straff. Slutligen sände underrätten fallet 

till hovrätten för leuteration eftersom man behövde hjälp med att utreda de 

problematiska delarna. Bärtul var en ung människa som sade att han inte 

visste och aldrig hade hört att det var en stor synd att begå tidelag. Dessutom 

kom de dömande inte till visshet i frågan om han hade fått utlösning eller ej. 

I detta meningsutbyte kan man urskilja hur de båda assessorerna i grund och 

botten diskuterade Bärtuls sexuella mognad. En mogenhet som var en av 

milstolparna för ett inträde i vuxenvärlden. Samson såg på Bärtul mer som 

en man än som en pojke eftersom han ansåg att Bärtul var kapabel att begå 

tidelag. Fallet avslutas med stycket att den anklagade frivilligt erkände ”den 

omänskliga beblandelsen”.
409

 Att betona det omänskliga i handlingen visar 

det distinkta förhållandet till denna typ av sexuell handling. Så skulle inte en 

riktig man bete sig. 

 De här båda fallen visar hur de mer utförliga diskussionerna kunde gestal-

ta sig inom gruppen av dömande män. Det var bevisläget och kvaliteten på 

handlingen som avgjorde målen. Hur man resonerade och dömde i rätten 

varierar därför från fall till fall. Det är därför inte heller särskilt relevant med 

en djupare identifiering av domare och assessorers ursprung. Oavsett om 

juristerna var desamma och återkom i flera rättegångar eller om de endast 

dömde vid något enstaka tillfälle, går det inte att skönja några tydliga särdrag 

eller mönster i någons sätt att resonera eller döma.  

 Fallen visar också att manlighet kopplades till ålder. De dömande kom in 

på manlighetstemat sedlighet i samband med diskussionen om att sexuellt 

samliv hörde vuxenlivet till och inte till barndomen. När det gällde de pojkar 

som ansågs vara skyldiga till tidelag diskuterade man huruvida de förstod 

vad det syndiga i dessa handlingar betydde och om de överhuvudtaget hade 

förmågan att påbörja och fullborda ett tidelag. Här har vi den gråtande poj-

ken Rein som bara var sju år och den enda pojke som slutligen helt friades, 

eftersom rätten i detta fall enhälligt konstaterade att han var för ung för att 

rent fysiskt ha möjlighet att ens påbörja ett tidelag.
410

   

 Det var inte alltid som de anklagade och vittnena svarade ordentligt på 

frågorna som ställdes till dem. I dialogen mellan den dömande instansen och 

de anklagade, eller med vittnena i vissa fall, tappade de dömande ibland 

humöret och lät sin irritation eller frustration ta överhanden. Detta skedde 

oftast då förhören inte tycktes leda någon vart eller var mer eller mindre 

                                                      
409

 Hovrätten i Dorpats arkiv: F. 109. 7: 243 Det tyska citatet: ”sein männliches gleid in den 
Stuten Membro eingestreckt gehabt, und also sich gar unmenshlich mit den vermichet”. 
410

 Hovrätten i Dorpats arkiv: F. 109. 12: 233. 
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ohållbara av olika anledningar. I ett fall tycks den dömande instansen ha 

varit märkbart irriterad på vittnena som skälldes för att ha spridit rykten och 

kastat glåpord efter den anklagade istället för att ha berättat om tidelaget för 

präst eller herrskap. Ett vittne var så berusad och tobaksstinkande att han 

blev utslängd och uppmanades komma tillbaka och vittna en annan dag då 

han var mer städad. Huvudvittnet vid denna rättegång ifrågasattes också och 

man undrade om han verkligen hade sett ett tidelag begås.
411

 Vittnets bete-

ende var ovärdigt ur manlighetssynpunkt och han visade på både bristande 

kontroll och var dessutom en ryktesspridare, något som gjorde att manlig-

hetstemat hederlig också fallerade för honom.  

 Det är i dessa sammanhang som de dömandes syn på männen inför rätta, 

deras manlighet och omanlighet, står som tydligast att finna. Ibland har det 

nästan varit påtagligt hur irritationen måste ha genomsyrat lokalen. Här kan 

man till exempel se hur de dömande själva saknade den kontroll och den 

självdisciplin som värderades så högt. Det tyckts dock inte ha påverkat de 

dömandes pondus märkbart. I ett fall skälldes till exempel den man som stod 

anklagad, Mårten, för att vara dum i huvudet eftersom han inte sade sig veta 

huruvida han hade fått utlösning eller inte. Här har Mårten alltså brustit i 

manlighet utifrån manlighetstemat kontrollerad, där också förnuftet ingick, 

eftersom rätten ansåg att en man verkligen borde veta dylika saker.
412

 Ett 

annat exempel på irritation från rättens sida är när de frågar ett vittne hur det 

egentligen kunde gå för sig att denne kastade glåpord efter den anklagade, 

när det inte gått för sig att berätta om misstankarna för sitt herrskap eller för 

prästen.
413

 Här syns alltså hur de dömande reagerade på bristen på heder och 

ära hos den vittnande mannen. Att förtala och på detta sätt trakassera någon 

ansågs inte vara värdigt en riktig man.
414

  

Trovärdighet, vandel och manlighet 

Ibland har det gått att utläsa hur rättvisans representanter bedömde karaktä-

ren hos de män som satt på den anklagades bänk och de män och kvinnor 

som vittnade. Det har alltså inte enbart handlat om en värdering av det brott 

som eventuellt begåtts, utan snarare om bedömningar av dessa människors 

hela person, om deras levnadssätt och pålitlighet. Om det handlar detta av-

snitt och häri går det också att återfinna en stor del av rättens syn på manlig-

het och omanlighet.  

 En människas trovärdighet kunde bedömas på flera olika sätt. Dels ge-

nom konkreta bevis och dels genom att andra, trovärdiga personer, vittnade 

till någons fördel. Mina källor har till största delen karaktären av förhör och 

man kan se hur det lades ned stor möda på att utreda omständigheterna kring 

det begångna brottet. Efterforskningar som sedan skulle filtreras och om-

                                                      
411

 Hovrätten i Dorpats arkiv: F. 109. 7: 329. 
412

 Hovrätten i Dorpats arkiv: F. 109. 7: 288. 
413

 Hovrätten i Dorpats arkiv: F. 109. 7: 329. 
414

 Liliequist (1998). 
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vandlas till de frågor och följdfrågor som på sikt kunde leda fram till ett 

domslut. Även de anklagade och vittnenas sätt att argumentera var av bety-

delse i rättsliga sammanhang. Det sätt på vilket en person som hade ställts 

inför rätta förde sin talan och framställde sig själv visade också mycket av 

vem denna person var. Rätten påverkades uppenbarligen av om den anklaga-

de på ett rimligt sätt kunde tala för sin oskuld och samtidigt ge intryck av att 

vara en trovärdig person. På liknande sätt var det lättare för domare och as-

sessorer att ta ställning till en redogörelse om vittnet gjorde en saklig och 

välgrundad framställning än om vittnet endast slarvigt skildrade vad han/hon 

sett. Allt detta handlar egentligen i grund och botten om hur en människas 

karaktär, typiska drag och moraliska styrka, uppfattades i förhållande till 

hennes ålder och vilket intryck denna människa gjorde på den dömande 

gruppen män. Tidigare forskning har till exempel visat hur de ideal som de 

gamla dygdelärorna hade lämnat efter sig länge anammades av den världsli-

ga överheten.
415

 

 Förhören utgick i mångt och mycket från en förutbestämd mall innehål-

lande de vanligaste frågorna som syftade till att få fram så mycket fakta som 

möjligt om de anklagade och om vittnena. Genom att ta reda på så mycket 

som möjligt om personerna inför rätta och om det händelseförlopp som hade 

lett fram till anklagelserna och rättegången, skapades en plattform av fakta 

som kunde tjäna som grund för fortsatta förhör i mer komplicerade fall. Do-

mare och assessorer har med hjälp av rättslig retorik vridit och vänt på allt 

som de trodde kunde ha betydelse för rättegångens utfall. Det var av stor vikt 

att alla detaljer utreddes med stor precision för att ge visshet om vad som 

egentligen hade hänt. 

 Att vara ansvarsfull är ett av de manlighetsideal som har visat sig i de 

dömandes resonemang om vilka karaktärsdrag det var som ansågs vara man-

liga eller tvärtom, vilka som sågs som omanliga. Graden av trovärdighet 

sänktes i de fall då den anklagades personliga karaktär vacklade eller visade 

på förfall av något slag. Som exempel på dåliga egenskaper och beteenden 

som överheten ansåg hörde till ett omanligt beteende kan nämnas hur de 

dömande ondgjorde sig över hur Martin, både under de inledande förhören 

och senare under rättegången, hade försökt muta sig fri med honung och 

andra godsaker. Detta beteende var både fegt och ansvarslöst och därför raka 

motsatsen till manlighetstemat ansvarsfull.
416

 Inte heller var det särskilt an-

svarsfullt att, som rätten uttryckte det, på ett ”fegt” sätt försöka hänga sig, 

som den tidelagsanklagade Herman gjort, eller att fly från häktet, något som 

Mårten faktiskt lyckats med.
417

 I dessa båda fall hade de anklagade männen 
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försökt smita från sitt ansvar. Att smita, ljuga och slingra sig ur obehagliga 

situationer var inte någonting som en man med värdighet skulle göra. 

 Manlighetstemat ansvarsfull kan även skönjas i det självsäkra och be-

skyddande beteendet hos en del män som haft en nära relation till den ankla-

gade. Möjligheten att den anklagade skyddades av människor i hans närhet 

var inte heller helt främmande för den dömande instansen. Av Jochums hus-

bonde Polli Ritz, som haft hand om pojken i 14 år och som varit som en far 

för honom, ville man till exempel veta hur stor hans kärlek till den anklagade 

var. Rätten ville försäkra sig om att hans känslor inte skulle kunna inverka 

på förhöret, förhindra honom att tala sanning eller få honom att tiga om de-

taljer som rörde anklagelserna. Men det går inte att spåra några negativa 

undertoner i rättens frågor till Polli Ritz. Att se efter sitt hushåll var inget fel 

utan visade bara att mannen i fråga hade ett önskvärt manligt beteende. Polli 

Ritz hade, enligt honom själv, inte haft en aning om vad Jochum anklagats 

för. Han trodde att ämbetsmannen tagit honom för att göra honom till soldat. 

Först senare hade han fått höra om anklagelserna. Polli Ritz konstaterade 

tvärsäkert att anklagelserna var fel och att det var en lögn att något tidelag 

skulle ha skett. Han berättade sedan att han sagt åt den anklagade att ofta 

urinera på stoets rygg för att ett sår skulle kunna läka.
418

 

 Att vara hederlig var en manlig egenskap som ofta knöts tätt samman 

med den ansvarsfulle mannen och med husbondeidealet. I ett fall, hade lant-

rättsdomaren Paul Riegman problem med både den anklagade Andrese Jaak 

och de båda huvudvittnena, makarna Titzo och Ello. Det här var andra gång-

en Riegman vikarierade som domare i lanträtten, i vanliga fall var han hov-

rättsassessor. I detta fall förelåg det mängder av exempel på hur den ankla-

gade och vittnena hade legat i luven på varandra långt före tidelagsanklagel-

serna. Under rättegången visade det sig till exempel att både den anklagade 

och den vittnande mannen hade uppfört sig mycket omanligt. Av Andrese 

Jaak ville rätten veta exakt hur berusad han varit den kvällen för drygt ett år 

sen, då vittnet menade att brottet skulle ha ägt rum. Man ville veta om han 

överhuvudtaget varit kapabel till sexuella aktiviteter. Rätten gav upp till slut 

på grund av Andreses ihärdiga nekande och bristande bevisning och frikände 

honom, om än med vissa förbehåll. Om det berodde på att rätten tog fasta på 

att han stod högre än vittnena rent statusmässigt, vill jag låta vara osagt. Den 

anklagade var både husbonde och markägare, något som han själv lyft fram 

under rättegången och som förmodligen också haft betydelse ur manlighets-

synpunkt. Vittnena däremot, befann sig statusmässigt i en underlägsen posi-

tion, både gentemot den man de anklagade och mot rättens män.
419

 

 Graden av trovärdighet sänktes i rättens ögon när de anklagades personli-

ga karaktär vacklade. Det går att utläsa att det från rättens sida uttryckts en 

viss misstro mot flera av de anklagade som inte agerat eller betett sig i enlig-

het med de dömandes syn på manlighet. Ibland hände det till exempel att de 
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anklagade tidigare hade gjort sig skyldiga till andra brott, något som både 

sänkte graden av trovärdighet och graden av manlighet. Här kan Jahn näm-

nas, som hade bott i skogen tillsammans med sin far och stulit mat från alla 

grannar. Ett annat exempel är Nicola Thomas, som hade gjort sig skyldig till 

lönskaläge med en piga hos sin förra husbonde, det vill säga de hade haft 

sexuellt umgänge utan att vara gifta. Båda dessa anklagade kontrasterade 

därmed mot manlighetstemat hederlig i vilket ett pålitligt intryck spelade en 

stor roll.
420

 Nicola Thomas hade dessutom haft ett osedligt beteende, något 

som inte sågs med blida ögon varken ur ett rättsligt eller ur ett manligt per-

spektiv, i tider då äktenskapet var den enda institutionen där sexuellt um-

gänge var tillåtet.
421

  

 Innan någon frikändes hade domare och assessorer försett sig med infor-

mation om huruvida dessa män, ynglingar och pojkar levt ett klanderfritt liv 

eller inte. Till detta förfarande hörde frågor utifrån manlighetsteman som 

sedlig, kontrollerad och hederlig eftersom det handlade om de anklagades liv 

och vandel i ett helhetsperspektiv.
422

 Rätten var till exempel mån om att vara 

på det klara med om pojken Hinrich verkade ha varit benägen att begå otukt 

eller om han gjort sig skyldig till något annat sexualrelaterat brott än det han 

hade ställts inför rätta för. Fanns där någonting som verkade misstänkt i hans 

fjortonåriga liv? Av vittnena ville man veta om pojken hade betett sig odi-

sciplinerat och okontrollerat eller om han hade varit lugn och gudfruktig. 

Här talade ett brev från en ämbetsman på orten till Hinrichs fördel.
423

  

 Vid rättegången strävade de dömande efter att få en detaljerad bild av den 

som anklagats och de hade därför inte någonting emot att veta allt om hur 

den åtalade fört sitt liv och leverne. För de dömande var de anklagades ålder 

och erfarenheter betydelsefulla och formande beståndsdelar av deras person-

liga karaktär. För att få information om detta behövde rätten vittnen som 

kände den anklagade och som kunde redogöra för hans liv. Detta förklarar 

varför de blev extra misstänksamma mot den anklagade ynglingen Herman 

när de fick veta att han var inflyttad från Nyland i Sverige. Det fanns ingen 

till hands som kunde berätta någonting om Hermans liv och leverne innan 

han kom till provinsen. Hans förflutna var således ett oskrivet blad och det 

var omöjligt för de dömande att få insyn i Hermans tidigare sätt att leva sitt 

liv.
424

 

 Manlighetstemat hederlig syns i flera rättsfall där egenskaperna trovär-

dighet, pålitlighet och ärlighet värdesatts. Den dömande instansen lade ned 

mycket energi på att granska bevis och på att undersöka vittnets trovärdig-

het. I flera fall går synen på manligheten också att undersöka när graden av 

hederlighet och ärlighet mättes hos vittnena. Här ställdes ärligheten inte säl-

lan mot välviljan, eftersom vissa vittnen i rättens ögon var för vänligt inställ-
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da till den som anklagats. Tanken att den anklagade kunde ha skyddats av 

människor i hans närhet var inte främmande för den dömande instansen. 

Några vittnen blev också tämligen strängt tillrättavisade för att de inte på en 

gång berättat för husbönder, präst eller ämbetsmän vad de egentligen hade 

bevittnat.
425

   

 I fallet där Matz frågades ut av rätten om sina förehavanden den kväll då 

han bevittnade tidelaget vill rätten veta varför han inte hade svarat då hans 

husbonde Lust Mattis ropade på honom. Detta respektlösa, nonchalanta sätt 

var något som irriterade de dömande och det lyser också igenom i deras sätt 

att ställa sina frågor. De började med att fråga varför inte Matz hade lagt sig 

att sova samtidigt som de andra gästerna. Sen undrar de varför han inte hade 

lagt sig att sova på samma ställe som de andra gästerna. Slutligen vill de veta 

varför han inte hade svarat när den anklagade ropat ”Matz!”. Han borde ju 

ha svarat eftersom han var dräng och den som ropade var hans husbonde. 

Matz menade då att det funnits fler på festen som hetat Matz.
426

 Ett respekt-

löst beteende som detta förringade auktoriteten hos husbonden, något som i 

sin tur kunde leda till att dennes heder och ära bröts ned.
427

 

 Vittnesförhören var viktiga komponenter i rättegångsförfarandet och inte 

sällan diskuterades fram och tillbaka huruvida det hade varit praktiskt möj-

ligt för den anklagade att begå dådet. De dömande ville exempelvis veta av 

vittnena om den anklagade hade stått på en sten, stubbe eller stock för att nå 

upp och om stoet eller kon hade varit bundet eller inte. De ville också veta 

om det hade varit dagsljus eller mörkt ute, eftersom det var viktigt att få ett 

grepp om hur tydligt vittnet kunde ha gjort sina iakttagelser. Hur långt ifrån 

det påstådda tidelaget vittnet hade befunnit sig och hur länge han eller hon 

hade iakttagit brottet var också nödvändiga detaljer för de dömande att ta 

ställning till. Likaså ville de veta hur det påstådda tidelaget i praktiken hade 

genomförts, till exempel om den anklagade knäppt upp eller dragit ned byx-

orna innan han fullföljde könsumgänget. Helst skulle vittnet också intyga att 

han eller hon hade sett den anklagades genitalier och att denne inte bara stått 

stilla bakom djuret, utan också rört på sig. Huruvida den anklagade hade fått 

utlösning eller inte, i de fall han erkände tidelaget, är kanske förståeligt att 

inte vittnena visste svaret på även om frågan ofta ställdes till dem. Istället 

blev detta den anklagades sak att redogöra för. Vittnena måste alltså återge 

alla detaljer kring dådet så exakt som möjligt eftersom domstolarna var 

tvungna att noggrant granska bevisen i ett åtal.
428

  

I ett annat fall som rör heder och ära hos de vittnande männen har männen 

i den dömande instansen varit märkbart irriterad på vittnena som bland annat 

skälldes för att de hade spridit rykten om och kastat glåpord efter den ankla-

gade. Dessutom hade de inte anmält det påstådda brottet till vare sig prästen 

eller herrskapet. Huvudvittnet Matthis hade istället nöjt sig med att sprida 
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rykten om och reta den anklagade. Han hade dessutom kommit till rätte-

gången så berusad och tobaksstinkande att han blev utslängd med uppma-

ningen att han fick komma tillbaka och vittna när han var mer städad.
 429 

Här 

har alltså vittnet visat på omanlighet, dels genom ryktesspridandet som var 

raka motsatsen till manlighetstemat hederlig, dels genom sitt tillstånd, som 

var raka motsatsen till att vara kontrollerad och på ett ansvarsfullt sätt upp-

träda inför rätten.
430

 

 Det var vittnets bror som hade angett den anklagade Silgal Thom för 

prästen efter det att Silgal Thom hade gett honom ordentligt med stryk. Här 

förefaller det som att den anklagade hade velat försvara sin heder och sin 

manlighet genom att slåss. En sådan anledning till att starta ett slagsmål var 

accepterat och dessutom ett manligt beteende eftersom det handlade om att 

försvara sin heder och ära och det har inte kommenterats överhuvudtaget i 

protokollen. Däremot kommenterade de dömande den anklagades uttalande 

om att Matthias slagit honom. När de frågade Matthias om detta svarade han 

att han hade slagit den anklagade flera gånger och skällt på honom, men bara 

i egenskap av arbetsledare och inte på grund av fiendskap.
431 

Vittnet Matthis 

fick också frågan om han hade hört att den anklagade Silgal Thom skulle ha 

begått brottet mer än en gång. Matthis svarade, till skillnad från de båda 

andra, ja. Han hade nämligen hört av sin fru att den anklagade skulle ha be-

blandat sig med en get. Det hade hon sagt att hon sett med sina egna ögon.
432

  

 I och med uttalandet ovan kommer vi in på manlighetstemat sedlig som 

handlar om äktenskapet eller det som ansågs vara dess motsats, det osedliga 

levernet eller den missriktade könsdriften. Att rätten ville veta allt om de 

anklagades sexuella förehavanden blir tydligt under förhören med flera vitt-

nen. Det går att utläsa en viss grad av misstänksamhet från överhetens sida 

mot den manliga sexualiteten hos den livländska bondebefolkningen. Detta 

syns främst i de fall där de anklagade senare också dömdes för tidelag eller 

för uppsåt därtill. De dömande ville veta av vittnena om de hade hört rykten 

om att den anklagade tidigare skulle ha varit inblandad i liknande aktiviteter. 

Om de som senare kom att frikännas hade rätten velat veta om dessa levt ett 

klanderfritt liv eller inte. I många fall visste dock inte vittnena mer än det 

som de hade bevittnat rörande tidelagsbrottet.
433

  

 Om Wilking Ansche ville de dömande veta om han inte hade hört av 

någon annan att den anklagade mannen Martin skulle ha påträffats med tide-

lag någon gång. De undrade också om han inte hade märkt något annat kons-

tigt rörande den anklagade. Wilking Ansche nekade som bekant och menade 

att han inte hade haft några bekymmer med den anklagade då de inte bodde 
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på samma gård utan bara hade arbetat ihop.
434

 Klethnecken Maartz tillfråga-

des om han inte hade vetat om det som sades om den anklagade Herman 

Erichson nämligen att han skulle ha begått samma brott i Kurland.
435

  

  Nästa manlighetstema som framkommit hos de dömande är gudfruktig. 

Religionen var den viktigaste ideologin under den undersökta tidsperioden, 

något som jag också redogjort för i tidigare kapitel. Livland var en svensk 

provins med en svensk och en tysk överhet, något som också gör kristen-

domstemat i detta kapitel ytterst relevant.
436

 I rättegångsprotokollen går att 

utläsa hur den dömande skaran män ofta ville underrätta sig om vilket för-

hållningssätt till religionen varje människa som stod inför rätten hade. De 

frågor som återkom i detta sammanhang var om personen kunde bedja och 

hur ofta han eller hon gått till kyrkans Gudstjänster samt om de någon gång 

bevistat nattvarden. Eftersom tidelag framför allt var ett brott mot Gud var 

det också fullkomligt naturligt för rätten att fråga de inblandade, och främst 

de anklagade, hur det egentligen stod till med deras bibliska kunskaper. I 

förhören med de anklagade ser man också att de ofta tillfrågades om de verk-

ligen inte förstod vilken stor synd det var att beblanda sig med ett djur.
437

 

Svaren på detta har varit mycket varierande.  

 Mårten sade till en början att han inte hade vetat om att tidelag var en stor 

synd men ändrade sig efter förhörets gång.
438

 Detsamma gällde fjortonårige 

Bärtul. Här kan man också tydligt följa den rättsliga logiken. Först frågade 

rätten den anklagade pojken om han kunde bedja och om han hade gått till 

nattvarden. Då han svarade nekande frågade rätten om han inte hade hört att 

det han hade gjort var en stor synd, en synd som Gud straffade hårt. Då Bär-

tul återigen svarade nekande frågade man om han inte gick till Gudstjänsten 

i kyrkan om söndagarna. Det däremot, gjorde den anklagade ibland. Då ville 

man veta om pojken inte hade hört i kyrkan att det han hade gjort var en stor 

synd. Återigen nekade den anklagade pojken varpå man undrade om han då 

inte ens hade hört i sitt eget hem att tjänstefolk som begick ett sådant dåd 

faktiskt hade straffats med döden. Någonting sådant hade Bärtul aldrig nå-

gonsin hört. Rätten frågade sedan avslutningsvis hur det kom sig att den 

misstänkte hade känt sådan oro när han skulle ställas till svars. Det kunde 

pojken inte svara på och han teg trots att han tilltalades flera gånger. Rätten 

drog till sist slutsatsen att den anklagade visste om att han hade begått en 

stor synd. Den anklagade pojken fortsatte däremot att tiga.
439

  

 Från Lassi Marti fick man däremot mängder av svar. Han sade att han 

inte hade tagit hänsyn till Guds ord och att han dessutom inte hade vetat om 

att tidelag ansågs vara ett ont dåd eller kunnat förstå varför något sådant 
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skulle vara förbjudet. Rätten ville då veta om Lassi Marti ”inte hade lovat sin 

natur” att han inte skulle begå ett sådant ont dåd med ett oförnuftigt kreatur . 

De menade att Lassi Marti trots allt var en människa som hade begåvats av 

Gud med sunt förnuft. Lassi Marti svarade då att han varken hade lovat sitt 

hjärta eller naturen någonting sådant. De som förhörde pojken ändrade sedan 

taktik och konfronterade istället Lassi Marti med varför han hade smugit 

undan för att fullfölja tidelaget och varför han hade blivit rädd när pastorn 

funnit honom i full färd med beblandelsen. Detta var väl onödigt om Lassi 

Marti ändå inte vetat om att det var ett ont dåd han sysslat med. Som svar på 

detta fick domare och assessorer bara ett halvt begripligt konstaterande att 

han inte förstod sig på detta eftersom hans förnuft och vett var så omtöckna-

de.
440

 Den kristna tron och kyrkan stod här i centrum för diskussionen och 

rätten ifrågasatte alltså att dessa pojkar inte skulle ha vetat om att de bedrev 

en syndig handling.  

 Det var inte alltid som de inblandade frågades ut av rätten om sina kyrk-

liga vanor och sin kristendom. Ibland togs inte ens frågorna upp om huruvida 

de anklagade kunde bedja, om de brukade gå i kyrkan och om de någon gång 

hade bevistat nattvarden.
441

 Vad kan detta ha berott på? Ansågs dessa män 

från befolkningens lägre skikt just i dessa fall ha varit alltför förtappade för 

att rätten skulle ge sig i kast med en utfrågning rörande kristendomskunska-

perna? Eller var det så självklart för domare och assessorer att männen i just 

dessa fall var så väl bevandrade i sina kristendomskunskaper att de inte be-

hövde ställa frågorna? I resterande rättsfall har det förekommit frågor som 

berört kristendom och kyrkovanor, men där har utfrågningarna haft en ru-

tinmässig prägel. Då de som senare friades frågades ut om sina kyrkliga 

förehavanden rörde det sig om frågor som, förutom om bön och nattvard, 

handlade om ifall den anklagade trodde att Gud var allvetande och straffade 

osanningar. Rätten ville veta hur det kom sig att någon som hade uppgett att 

han trodde på detta kunde ha beskyllts för tidelag?
442

  

 Även vittnenas karaktär belystes när de frågades ut om sina kyrkliga fö-

rehavanden. Rätten ville veta om vittnena gick regelbundet i kyrkan, om de 

kunde bedja och om de hade bevistat nattvarden. Efter att ha läst vittneseden 

förhördes de vittnande männen grundligt. I de fall fiendskap hade förekom-

mit i relationerna mellan vittnen och de anklagade var vittneseden utesluten 

och i och med detta kunde vittnets hela trovärdighet komma att ifrågasät-

tas.
443
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Han som ”detta omänskliga dåd bedrivit”…444
 

Så uttryckte sig rätten om Petri Thomas, som erkänt att han begått tidelag 

med ett stoföl några dagar tidigare. Det är ett starkt sätt att uttrycka sig på 

och det antyder också att Petri Thomas hade förverkat sin mänsklighet i och 

med brottet, och därmed också sin manlighet. Alla intryck som de anklagade 

och vittnena gav upphov till när de stod inför rätta och förde sin talan skulle 

slutligen, tillsammans med bevisningen, leda till en avgörande dom där den 

anklagade antingen skulle bli friad eller fälld. Alla dessa intryck gjorde även 

att de dömande kom att uppfatta personerna på ett speciellt sätt.  

 Detta avsnitt fokuserar på rättens förhållningssätt till de män, ynglingar 

och pojkar som senare dömdes för att ha begått tidelag eller för uppsåt där-

till. Till skillnad från några av de fall jag har beskrivit i tidigare avsnitt kan 

man här se hur flera av de som anklagats ändå var väl medvetna om vilken 

stor synd det ansågs vara att begå tidelag. Det intressanta blir i detta sam-

manhang att se varför dessa män, ynglingar och pojkar sade sig ha utfört 

handlingen. Här kommer de dömandes syn på manlighet fram genom en 

djupläsning av deras frågor och genom att se var de lägger tyngdpunkten i 

följdfrågorna. Jag vill se hur de dömande männen resonerade kring de an-

klagades redogörelser.  

 Att vara kontrollerad är ännu ett manlighetstema i analysen av överhetens 

manlighetssyn. Som jag har beskrivit tidigare var ett av manlighetsidealen ett 

gott förnuft samt förmågan att motstå frestelser. Självkontrollen sågs som en 

av de viktigaste beståndsdelarna i det tidigmoderna manlighetsidealet. Det 

var viktigt att affekterna hölls i schack, att man inte lät känslorna och irratio-

naliteten vinna över förnuftet och det rationella tänkandet.
445

  

 I ett fall ville rätten veta om inte Lassi Marti lovat sin natur att inte begå 

ett sådant ont dåd med ett oförnuftigt kreatur. De menade att han trots allt 

var en människa som av Gud begåvats med sunt förnuft.  I vissa sekvenser 

av rättsmaterialet ansåg rätten uppenbarligen att den tidelagsanklagade yng-

lingen Lassi Marti var lite efterbliven. Att rätten intog en sådan ståndpunkt 

gentemot honom berodde på att en präst hade sänt in ett ursäktande brev till 

den där det stod att han betvivlade att Lassi Marti med sitt saktmod och sin 

enfaldiga läggning hade kunnat ta till sig innebörden i hans predikningar om 

dylika synder. Prästen skrev också att det inte heller funnits några avskräck-

ande eller statuerande exempel i trakten, något som antyder att detta var vad 

som skulle krävas för att Lassi Marti skulle förstå vad det hela handlade om. 

Lasse Marti var en tonåring på ungefär 16- 17 år och han, liksom andra barn 

och ungdomar genom historien, förknippades med ogenomtänkta handlingar 

och beslut. Rätten lade ned stor möda på att verkligen försöka utforska hur 

det kunde komma sig att den anklagade som hade erkänt brottet inte kunnat 

hejda sig. I deras resonemang kan man alltså se hur djupt rotad tilltron till 
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det mänskliga förnuftet var. Förnuftstanken har, som vi kommer att se, fun-

nits hos juristerna i samtliga rättsfall, ibland har den skymtat till här och där 

medan den i andra fall spelat en mer övergripande roll.
446

  

 Att bedriva tidelag var varken naturligt, mänskligt eller manligt enligt 

rättens jurister. Gud hade inrättat bestämda platser för alla levande varelser 

och där var det meningen att de skulle hålla sig. Att sexuellt beblanda sig 

med ett djur innebar ett gränsöverskridande och ett stort steg bort från det 

mänskliga fältet i denna gudomliga ordning. Att dessutom ha gett efter för 

sin onda lust gjorde dådet omänskligt i dubbel bemärkelse eftersom det stred 

mot det förnuft, som borde finnas inneboende hos varje människa. I sina 

utfrågningar ville rätten följaktligen komma åt den onda lustan som satte 

förnuftet ur spel. Förnuftet definierades som ansvarfullhet, och det var just 

detta som ansågs skilja människan från djuren. Detta gränsöverskridande och 

denna avsaknad av förnuft var omänsklig vilket automatiskt gjorde det 

omanligt.
447

 

 Här kommer vi också åter igen in på manlighetstemat sedlighet och dess 

motsatser osedlighet och missriktad könsdrift. Rätten undrade i några fall 

varifrån tidelagarna fått idén till brottet. Om de hade sett någon annan män-

niska beblanda sig sexuellt med djur eller om idén hade uppkommit efter att 

de sett hingsten på gården bestiga ett sto. I Martins fall tycks rätten nästan ha 

tagit för givet att det funnits en inspirationskälla och Martins vetskap om att 

denna typ av beblandelse faktiskt existerade, förmodades ha varit den utlö-

sande faktorn.
448

 På liknande sätt misstänkte ynglingen Lassi Martis husbon-

de att denne hade kommit på den bestialiska idén efter att ha sett hingsten på 

gården bestiga ett sto.
449

 Här ser man hur rätten tolkade deras handlingar som 

både oförnuftiga och som styrda av otyglade drifter, raka motsatsen till hur 

en förnuftig och självdisciplinerad man borde bete sig.  

 Det är i det här sammanhanget påfallande hur ofta den goda sexualiteten i 

form av äktenskapet togs upp av rätten. I de rättsliga diskussionerna om äk-

tenskapet underströk juristerna ofta sambandet mellan bristen på äktenskap-

ligt samliv och tidelaget.
450

 De undrade till exempel varför Martin inte hellre 

hade föredragit en kvinna än att bedriva ett sådant ofog som tidelag.
451

 Kan-

ske menade de att tidelaget hade kunnat undvikas om dessa män hade haft en 

laglig möjlighet att få utlopp för sina lustar. Detta resonemang förekom även 

i de fall där de anklagade männen senare kom att frias. Här kan man se hur 
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förhören kretsade kring frågan om männen hade en hustru eller inte vid tiden 

för det påstådda brottet. För de som hade en hustru kan man se att detta var 

en viktig faktor för deras trovärdighet inför rätten och gentemot vittnena. I 

förlängningen var detta viktigt också för deras frigivning.
452

 Att ha en hustru 

var alltså en viktig fråga i synen på det manliga. Det är tydligt att rätten an-

såg att den äktenskapliga samvaron var en betydande faktor för att hjälpa 

allmogens män att hålla sitt sexuella begär inom hemmets fyra väggar. Tan-

ken att den okontrollerbara, djuriska lusten kanske hade kunnat tyglas om 

dessa män hade funnit ett lagligt sätt att få utlopp för den, blir tydlig i dessa 

fall.  

 Kontrollen, förnuftet, självdisciplinen och Gudsfruktan utgjorde inte bara 

motpoler till ondskan, synden, det djuriska och det odisciplinerade utan sågs 

också som stommen i de eftersträvansvärda manliga egenskaperna. Av mer-

parten av de som anklagats och erkänt brottet ville rätten veta exakt hur ofta 

de utfört tidelaget. Här är det också uppenbart att rätten misstänkte att brottet 

faktiskt hade skett mer frekvent och inte bara vid ett tillfälle.
453

 Även i dessa 

fall, där de anklagade dömts för tidelag eller uppsåt därtill, ville rätten veta 

om vittnena hade hört eller om de kände till om de anklagade tidigare skulle 

ha varit inblandade i några liknande aktiviteter.
454

  

 Ynglingen Pavel som hade vägrat erkänna att han skulle ha närmat sig 

stoet mer än en gång fick av rätten höra att detta var högst osannolikt. Om 

han hade gett vika för sitt onda begär en gång var sannolikheten stor att det 

hade skett flera gånger, i synnerhet som han när som helst haft möjlighet till 

det. Pavel medgav slutligen uppgivet att han hade beblandat sig så ofta han 

haft lust.
455

 Martin, som senare dömdes till döden för att ha begått tidelag, 

påstod under förhöret att han inte alls hade förstått det syndiga med hand-

lingen. I och med detta uttalande snärjde han in sig själv eftersom rätten 

därefter konstaterade att Martin då säkerligen hade gjort det fler gånger, om 

han ändå inte förstod bättre.
456

 Det räckte alltså inte med att de anklagades 

nekanden ifrågasattes under rättegången. De dömande betvivlade dessutom 

att de anklagades erkännanden var fullständiga. Erkännanden misstroddes 

ofta och förhören fortsatte varv efter varv. De som erkänt sig skyldiga till att 

ha begått tidelag, och som senare också skulle komma att dömas för brottet, 

ansågs sällan ha berättat hela sanningen. Som vi sett ovan misstänkte rätten 

ofta att dessa män och ynglingar i själva verket hade utfört handlingarna mer 

frekvent än vad de gjort sken av i sina erkännanden.  

 Rätten hade även svårt att tro på att det endast var ett och samma djur 

som blivit utsatt för de anklagades närmanden. Det hände ibland att de som 

hade erkänt tidelag påstod att de inte fullföljt akten, något som var högst 
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osannolikt enligt den dömande skaran. Att någon skulle ha avbrutit tidelaget 

mitt i akten trots att inget vittne hade hejdat det hela tycktes ha varit full-

komligt otänkbart för rätten.
457

 Rätten lirkade och övertalade Herman att 

bekänna det mer troliga, nämligen att han hade fullföljt tidelaget, istället för 

att bara ha stoppat in lemmen halvvägs i stoet och ejakulerat på marken, som 

han hade sagt inledningsvis.
458

 Martin, som påstod att han inte hade märkt 

om han fått utlösning blev utskälld av rätten för att vara av dumt förstånd 

och mycket bakslug, dylikt måste han faktiskt känna till.
459

 

 Rätten tycks ha resonerat i termer av ”en gång tidelagare – alltid tidelaga-

re”. De som på det ena eller andra sättet hade engagerat sig i tidelag ansågs 

av rätten ha förlorat sin förmåga att tygla sina sexuella lustar. Om en mans-

person bara hade passerat gränsen för det tillåtna en endaste gång så var det 

för alltid för sent att återvända till sitt forna jag och till sina gamla vanor. 

Han var då benägen att göra det igen och igen. Många aspekter av manlighe-

ten ansågs på detta vis ha gått förlorade hos dem som en gång hade begått ett 

tidelag. När gränsen väl överskridits fanns inte längre någon återvändo till-

baka till det tillåtna alternativet för sexuell samvaro, det mellan kvinna och 

man. Den här synen på tidelagarna rimmade inte väl med den självkontroll 

och det förnuft som var viktiga beståndsdelar i den ideala manligheten. Detta 

synsätt blir extra tydligt när man tittar på hur de dömande resonerade med de 

anklagade männen. Här förutsattes nämligen att lusten, som antogs ha lett 

fram till tidelaget, borde ha kunnat styras bättre av de anklagades förnuft, 

eller åtminstone av deras självkontroll och självdisciplin. Det hade ju trots 

allt visat sig att många av de förmodade brottslingarna hela tiden vetat om 

vilken stor synd det ansågs vara att begå tidelag, liksom vilket straff som 

väntade den som beblandade sig med djur. Men de hade alltså ändå inte 

kunnat låta bli att göra detta. Karin Jansson har i sin avhandling beskrivit hur 

förnuftet, under tidigmodern tid, ansågs vara det som skilde människan och 

djuren åt. Om en man gav efter för sin ”onda lust ” kunde han inte längre 

betraktas som en fullvärdig man och risken var till och med stor att han lik-

ställdes med ett djur.
460

 Detta resonemang anser jag överensstämma med hur 

domare och assessorer såg på de anklagades manlighet även i dessa tidelags-

fall. 

 Så slutligen blev det dags för domaren att nå ett avgörande i målet, att fria 

den anklagade eller fälla honom. En av rättens viktigaste uppgifter var att 

ställa allt till rätta igen. Ordningen skulle återställas samtidigt som folket 

måste lära av de misstag som hade gjorts. När rättegången äntligen var färdig 

måste det vara möjligt för var och en att lägga händelserna bakom sig och 

försöka återgå till vardagen på den livländska landsbygden. Det var alltså 

rättens uppgift att lugna befolkningen, men också att avskräcka landets invå-

nare från att begå liknande brott. Inte minst måste landet skyddas och för att 
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kunna göra det måste man se till att blidka en eventuellt missnöjd Gud. Det 

var allmänt vedertaget att Gud skulle straffa hela landet om befolkningen 

inte själva klarade av att döma någon som brutit mot Guds lagar. 

  Manligheten ansattes hårt när en mansperson betedde sig illa, det vill 

säga utanför ramen för manlighetsteman som ansvarsfull och hederlig. Att 

supa, bråka, ljuga och sprida rykten var aldrig önskvärda manliga beteenden. 

Dessa beteenden påverkade tilltron till, liksom äran hos, dessa män och de 

bidrog även till att sänka deras moraliska anseende. Kristendomskunskaper, 

gudsfruktan, sedlighet, förnuft och självkontroll har också varit manlighets-

teman som återfunnits i undersökningen om den dömande överhetens syn på 

manlighet. 

2. Prästerna och kyrkligheten 

Prästerna kan förvisso ses som en grupp som stod lägre i makthierarkin än de 

män som ingick i den dömande instansen. Detta eftersom avståndet i status 

mellan präster och herrskap ofta var mycket stort. Men det är ett högst med-

vetet val att samla både de dömande männen och prästerna i detta kapitel 

som behandlar överheten. Kyrkans män hade ett ansenligt mått av social 

status genom sitt ämbete. De hade oftast både makt och stort inflytande över 

sina församlingsmedlemmar. Det var prästerna som förmedlade Guds ord 

och i ett samhälle där kristendomen representerade den grundläggande ideo-

login inom alla samhällsklasser innebar detta i förlängningen att de förmed-

lade det ord som styrde den världsliga ordningen. Så även om prästerna var-

ken var adliga eller rika så kan de inte heller föras till det lägre samhälleliga 

skikt där den livländska allmogen befann sig.  

 Som jag tidigare har nämnt spelade den lutherska kristendomen en vägle-

dande roll rörande synen på mannen och kvinnan, om deras platser i samhäl-

let och familjen, om det manliga och det kvinnliga. Det var prästerna som 

skulle kontrollera bybornas kristendomskunskaper och se till att Hustavlans 

regler, förmaningar och förbud upprätthölls.
 
Det var alltså inom denna krist-

liga diskurs som de misstänkta tidelagarna drogs inför rätta. Präster har före-

kommit i närmare två tredjedelar av källmaterialets rättegångsfall. Om deras 

härkomst kan sägas att deras namn mestadels klingar tyskt eller möjligtvis 

livländskt. Exakt vilka de var och varifrån de kom har dock inte alltid varit 

möjligt att ta reda på. Ofta har de bara omnämnts i protokollen som ”präs-

ten”, ibland i anslutning till ett förnamn. Denna faktalucka har fyllts igen 

någorlunda av historikern David Kirby som beskrivit hur det livländska präs-

terskapet var av blandad härkomst. Han menar att landsortspastoraten i Liv-

land ansågs vara tillräckligt givande för en god utkomst för att locka sökande 

från övriga delar av det svenska imperiet och från Tyskland.
461
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”Kalla in en själasörjare till den tjurskallige syndaren”462
 

Generellt har präster synliggjorts i rättsmaterialet i egenskap av att det var 

till dem vittnena först vände sig med tidelagsanklagelserna när det påstådda 

brottet precis hade uppdagats. Prästerna informerade sedan i sin tur underrät-

ten om detta. Eftersom tidelag var ett brott som ledde till dödsstraff togs det 

direkt till den världsliga domstolen, till underrätterna. Prästerna deltog också 

i rättsprocessen om ett förhör stagnerade och inte ledde någon vart. De kal-

lades då in för att hjälpa till att få den anklagade att tala. Den anklagade 

skulle förmås erkänna sitt brott genom intensiv undervisning i Guds ord. Vid 

ett slutligt erkännande var det också prästen som hade till uppgift att ge tide-

lagaren syndernas förlåtelse innan denne avrättades. 

 Prästrollen hade i stora drag utvecklats likartat i Europas protestantiska 

områden. Kraven på prästerskapets teoretiska utbildning ökade i samband 

med att deras uppgifter som predikanter, lärare och moraliska föredömen 

började framhävas mer och mer. Det låg på prästerskapets axlar att fostra 

folket till goda kristna. Prästerna var män som skulle föregå med gott exem-

pel som själasörjare och undervisare. Därför var det viktigt att prästerna och 

hela deras hushåll fungerade som goda föredömen och att deras livsföring 

var gudfruktig. I och med dessa önskvärda egenskaper dras också manlig-

hetstemat ansvarsfull till sin spets. Prästen var ofta en betrodd man som för-

sökte leva upp till de manlighetsideal som den gode husbonden innefattade. 

Befolkningen ansåg sig kunna lita på prästen och till honom gick gemene 

man vanligen när han behövde påtala att det rådde osämja eller oegentlighe-

ter i grannskapet.
463

 Ibland hände att prästen fick rapporter om att ett grövre 

brott begåtts, som till exempel tidelag. I källmaterialet kan man se hur det 

förekommit att prästen på orten tillsammans med en länsman varit de första 

som förhört den anklagade. När detta var gjort häktades den anklagade. Där-

på skickades ett utlåtande i form av en skrivelse till lanträtten.
464

 

 I de fall där domstolen kallat in en präst under rättegången har den behövt 

någon till att undervisa den anklagade i Guds ord och förmå honom att be-

känna sina synder. Oftast var utgången i dessa fall så uppenbar att det enda 

som fattades var erkännandet, för att man skulle få ett avslut i fallet.
465

 Präs-

ten Samuel, som inte hade fått ut någon bekännelse av den anklagade Andre-

se Jaak, fick uppgiften att göra sitt bästa för att få honom att frivilligt erkän-

na i efterhand. Detta visade sig dock vara lättare sagt än gjort och Samuel 

misslyckades återigen trots att han flitigt hade informerat den anklagade om 

vad som gällde enligt Bibeln.
466

 Det kunde också vara så att den anklagade 

faktiskt var oskyldig till brottet. Detta har visat sig i ett av mina fall där präs-
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ten var den som påpekade detta för domstolen. Efter det att han, vid tre till-

fällen hade vädjat till den anklagade Rubbing Jahns samvete, utan att lyckas 

få ur honom någonting, kunde han bara konstatera att den anklagades vänli-

ga sinne (freudigkeit seines gemühtes) bestyrkte att han måste vara oskyl-

dig.
467

  

 Hustavlan var också det verktyg som visade sig vara mest användbart för 

att nå ut till de lägre samhällsskikten. Häri stadgades varje människas plats i 

samhället och hur var man skulle leva sitt liv. Att kunna visa ånger hörde till 

manlighetstemat Gudsfruktan och i de rättsliga protokollen framfördes stän-

digt åsikter och frågor om befolkningens kristendomskunskaper.
468

 Bland de 

anklagade som senare dömdes för tidelag eller för uppsåt till tidelag står till 

exempel att läsa hur Martin i den slutliga domen hade ansetts ha varit ”som 

förryckt av gudlöshet när han begick synden”.
469

Jahn tillfrågades om han 

inte ens hade hört de tio heliga Guds bud, och han svarade att han förvisso 

hade hört dem men att han hade haft svårt att lära sig dem. Jahns husbonde 

skrev också till rätten och underströk att han hoppades att Jahn skulle få lära 

sig bedja i fängelset för sin själs skull.
470

 Av Lassi Marti ville de dömande 

veta om han inte hade varit i kyrkan och hört på Guds ord genom prästen att 

en människa inte fick beblanda sig köttsligt med något oförnuftigt kreatur? 

Lasse Marti svarade att han hade varit i kyrkan många gånger, men att han 

aldrig hade förstått att dylika synder var så strängt förbjudna.
471

  

 Prästernas uppgift var även att åldersbestämma de anklagade. Detta be-

hövdes, eftersom prästrena hade hand om församlingsmedlemmarnas uppgif-

ter i födelse- och dopböcker.
472

 Pojkarna och ynglingarna hade sällan någon 

uppfattning om hur gamla de egentligen var och det kunde hända att de kom 

med uppgifter som rätten inte trodde på. Prästerna var dessutom husbönder 

och det är framför allt i de rättsfall som rört några av deras egna bönder och 

drängar som deras syn på manlighet framträtt. I ett fall har prästen Wihrer 

skickat in ett brev till rätten där han utförligt har beklagat sig över att man 

inte ens i hans hus blivit förskonade från sodomitisk synd. Han klagade över 

Guds förskräckliga vrede och alla landsplågor som skulle komma att drabba 

landet och bad lanträtten att hjälpa honom med detta hemska som tyngde 

honom och landet. Prästen konstaterade avslutningsvis att han aldrig hade 

anat att hans dräng Herman skulle kunna utföra ett sådant brott. Han hade ju 

inte varit någon supare utan både en duktig och trogen dräng.
473

 Handlings-

kraft och lojalitet var två positiva egenskaper hos en dräng, de utmärkte ett 

bra manligt beteende. Att Herman, som prästen hade betonat, inte heller 
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drack särskilt mycket framhävdes också som bra, dels för att det förmodligen 

förstärkte de pålitliga och företagsamma dragen hos honom, dels för att det 

visade att han hade både självkontroll och förnuft. 

 Samuel Bornman var en annan pastor med en dräng som hade anklagats 

för tidelag, det var ynglingen Ansche. I ett brev till underrätten önskade han 

uttryckligen att detta fall måste utredas noggrant så att inte “den starke Gud 

vänder straffet för den himmelskriande synden mot detta redan högt ansatta 

land“. Enligt den anklagade var allt ett misstag och han menade att han bara 

hade försökt tvätta ett sår på stoets rygg med sitt eget urin. Ansche hade 

under hela rättegången svar på tal och när rätten frågade honom hur det var 

möjligt för honom att urinera på stoets rygg eftersom stoet var högre svarade 

han att ”det borde väl rätten veta om sådant var möjligt eller inte”. Ansche 

verkade dessutom nästan road av anklagelserna och han hade till exempel 

”med munter stämma” konstaterat att han var oskyldig. Prästen ville också 

att det skulle läggas till protokollet hur innerligt Ansche hade nekat till att ha 

begått brottet varje gång han hade besökt ynglingen i häktet. Prästen hade 

efter ett tag också kontrollerat med tjänstefolk huruvida stoet hade varit ska-

dat eller inte. I Samuels sista brev till rätten märktes det att han hade ändrat 

sin inställning till den anklagade ynglingen och han intygade att samtliga av 

hans folk hade bekräftat att stoet fått ett sår på ryggen eftersom hon hade 

varit för tungt lastad under flykten från Riga. Prästen gick nu i god för sin 

dräng Ansche. Hans ansträngningar att själv ta reda på fakta i målet fick 

honom att framstå som mycket ansvarsfull, rättrådig och omtänksam.
474

  

 I ett annat fall blev självaste prästen vittne till hur hans dräng begick tide-

lag med ett sto. Prästen trodde att ynglingen fått idén från att han strax före 

dådet hade sett hur en hingst besteg ett sto. Prästens syn på drängens man-

lighet kommer fram på flera sätt. Först och främst hyste han inte särskilt 

mycket förtroende för drängens sexuella förehavanden och han verkade inte 

heller ha blivit överraskad över den missriktade könsdriften. Prästens bris-

tande tilltro till drängens självkontroll var inte heller särskilt fördelaktigt för 

den anklagade. Slutligen betvivlade prästen också att drängen, med sin mild-

het och enfaldiga läggning, hade känt till att handlingen var förbjuden. Han 

menade alltså att drängen var både dum och att han hade bristande kristen-

domskunskaper.
475

 

 De manlighetsteman som synts i prästernas förhållanden till de anklagade 

har främst varit gudfruktig, sedlig, kontrollerad och ansvarsfull. Manlighets-

temat ansvarsfull framträder också tydligt med utgångspunkt i den karaktär 

som framställdes hos prästerna själva, i och med den roll de spelade i sam-

hället.  
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3. Sammanfattning. Mannen, Luther och livegenskapen 

Synen på manlighet hos överheten kan föras till både en normativ och en 

diskursiv nivå. Det normativa utgjordes av de mansideal som uttrycktes i 

tidens religiösa, politiska och rättsliga läror och som på intet sätt borde ha 

varit främmande för överhetens män. Det diskursiva handlade i sin tur om 

hur dessa normer tolkades, anpassades och tillämpades vid rättegången, i 

kyrkan eller i andra sammanhang i kontakter mellan överhet och bondebe-

folkning. Överhetens förståelse och praktiska översättningar av manlighets-

normerna har visat sig på flera olika sätt i rättegångsprotokollen. Sättet att 

tänka kring manlighet har gått att utläsa i de dömandes förhör och i deras 

egna ofta flersidiga monologer, samt i de brev som sänts in till underrätten 

från prästerskapet. För att ringa in de minikrav som enligt överheten borde 

uppfyllas för att någon överhuvudtaget skulle kunna betraktas som en man 

har jag redogjort för hur rätten tog fasta på de anklagades och vittnenas sta-

tus, civilstånd, kön och ålder.  

 I avsnittet rörande de dömande har manlighetsteman som ansvarsfull och 

hederlig varit mycket framträdande och dessa kan kopplas till olika grader av 

manlighet eller omanlighet i linje med Connells teori om manlighet. Manlig-

hetsteman som gudsfruktan, sedlighet och kontroll har också visat sig i un-

dersökningen rörande de dömande, om än inte lika framträdande. I avsnittet 

om prästerna har fokus istället legat på gudsfruktan, sedlighet och kontroll. 

Det är manlighetsteman som har kunnat ställas mot oönskade, eller rent av 

förkastliga motsatstyper. I linje med Mosses motsatsförhållanden till de 

önskvärda manligheterna.
476

  

 Det var främst rättens män som formulerade agendan och styrde händel-

seförloppet under rättegången. Assessorerna och domaren ställde allvarligt 

fråga efter fråga och de som förhördes svarade sedan så gott de kunde. Inte 

sällan tillrättavisades både de anklagade och vittnena när de inte besvarade 

en fråga. Frågorna upprepades ofta gång på gång och metoderna var att 

stundtals använda skrämseltaktik och vid andra tillfällen beröm och vänligt 

lirkande, allt för att locka sanningen ur de som stod inför rätta för att därefter 

kunna fälla en dom.   

 Livegenskapen innebar underordning och detta påverkade i sin tur hur 

överheten tänkte och tyckte om allmogen och deras manlighet. Det är också 

tydligt att den dömande instansens normerande syn på manlighet inte riktigt 

stämde överens med den manlighet eller kanske snarare omanlighet som de 

tyckte sig se hos de män som stod inför rätta. Att de som anklagades för 

tidelag skulle ha haft självkontroll eller ett förnuft som stoppade dem var för 

rätten helt otänkbart i många fall. Detta resonemang var vanligt hos de dö-

mande. Detta har också Meurling framhävt i sin studie av rättsväsendet i 

Livland där hon menar att den rådande föreställningen om bondebefolkning-

en bland de högre samhällsklasserna i Livland var att den var primitiv, hård-
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hudad, bråkig och lögnaktig.
477

 Detta resonemang skiljer sig från hur man 

från överhetens sida såg på bondebefolkningen i Sverige under samma tids-

period. Jansson har till exempel kunnat konstatera att våldtäktsmännens sex-

uella lust eller drift aldrig var en relevant faktor i rättegångsmålen i Sverige. 

Den svenska rätten förutsatte nämligen att män från alla samhällslager kunde 

sätta sig över åtrån. Hon menar att detta resonemang var logiskt eftersom en 

av stöttepelarna för den tidens manlighetsideal var förnuftet.
478

 Så ser det 

alltså inte ut i det livländska materialet, även om stöttepelarna för de tidig-

moderna mansidealen varit desamma. Allmogen inbegreps inte i detta avse-

ende, i alla fall inte de män som ställts inför rätta för att de misstänktes för 

att ha begått tidelag. De olika förhållandena som rådde på de båda sidorna av 

Östersjön har alltså påverkat överhetens uppfattningar rörande allmogens 

manlighet i olika riktningar.  

 Den undersökta perioden var en tid av stora förändringar för den liv-

ländska adeln och dess arbetskraft. Den livländska adelns makt hade succes-

sivt minskat på den livländska landsbygden under den senare hälften av 

1600-talet. De svenska uppfostringssträvandena hade lett till skolundervis-

ning för bondeklassen. Godsherrarna hade till en början försökt att sätta sig 

emot detta eftersom de var rädda för att förlora kontrollen över godsens ar-

betskraft. De menade dessutom att deras bönder var obildbara när det gällde 

bokliga studier.
479

 

 Oavsett om de anklagade bönderna och drängarna varit livegna eller inte 

kan man skönja hur livegenskapens tankefigur hade levt kvar i människors 

medvetande under den undersökta perioden. Den grundläggande filosofin 

bakom livegenskapen var, för att uttrycka det enkelt, att en del människor 

var mindre värda än andra. De livländska bönder och drängar som agerade 

inför rätten hade på så sätt redan inledningsvis en underlägsen roll som de 

inte kunde förändra hur de än betedde sig eller vad de än sade. Att de dö-

mande talade till de anklagade och till vittnena på ett nedlåtande sätt var inte 

ovanligt. De dömande satt i en position överlägsen någon annan och de be-

dömde övriga människor därefter. Detta säger också något om domarnas och 

assessorernas egen manlighet. Den ansågs inte gå förlorad när de talade på 

ett nedlåtande sätt till de som stod inför rätta. En ton som inte skulle lämpa 

sig gentemot en man som låg på samma sociala nivå som dem själva. De 

dömande ansåg sin manlighet stå över de anklagades, manligheten var lika 

väsenskild mellan överhet och allmoge som deras sociala status var. Trovär-

dighet, pålitlighet och ärlighet är manlighetsideal som har haft en framträ-

dande position i rättegångssammanhang genom århundradena. Hur aktörerna 

argumenterade när de förde sin talan, hur de framställde sig själva och hur de 

framställdes av andra, visade på deras sanna karaktär. 
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Något som är intressant och som hänger ihop med överhetens syn på de an-

klagades manlighet är i vilket skede av rättegången de dömande egentligen 

bestämde sig för om den anklagade var skyldig eller inte. De dömande ver-

kar ha haft en ganska bestämd åsikt om vad den livländska bondebefolk-

ningens män var kapabla till redan när respektive rättegång inleddes. Ibland 

går det att se hur de dömande männen har haft förutfattade meningar om de 

anklagade och vittnena. Synen på bonden som obildbar och bortom all rädd-

ning tycks ha varit speciellt utmärkande för de områden där bondebefolk-

ningen var livegen. Livegenskapen och storgodssystemet var grundläggande 

i det livländska samhällssystemet, ett system helt skilt från det som fanns på 

västra sidan av Östersjön där bönderna sedan länge var fria. Livegenskapens 

inverkan på synen på manligheten var därför ofrånkomlig. Tidelagsfallen har 

tydligt demonstrerat att de dömande ansåg att en man som en gång gav efter 

för sin kontroll och begick tidelag varit ohjälpligt förlorad. Rättens syn på de 

anklagades manliga egenskaper som självkontroll och förnuft var att de, om 

de någonsin funnits där, hade gått förlorade i samma stund som tidelaget 

sattes i verket. 

 Överhetens män var till största delen adliga och välutbildade balttyskar 

och därför har det också varit på sin plats att undersöka om, och i sådant fall 

hur, deras syn på manlighet skilde sig från den svenska adelns. Men i det 

svenska riket med dess provinser och i Tyskland fanns under den här tiden 

en stark manlighetsnorm hos överheten som var mer övergripande än de rent 

nationella normerna och det var den lutherska. Lutherdomen var en mycket 

stark ideologi som vid 1600-talets sista decennier hade fått ett stort inflytan-

de över befolkningarna på båda sidorna av Östersjön. Både den svenska och 

den livländska överheten hade alltså Hustavlans könsordning som en viktig 

utgångspunkt rörande synen på manlighet. Det som källmaterialet dock har 

visat tecken på är att mottagandet och anammandet av den lutherska manlig-

hetsnormen bland allmogen kan ha skilt sig åt i Livland jämfört med Sveri-

ge. Detta har bland annat visat sig genom överhetens bemötande av det fak-

tum att bondebefolkningen till så varierande grad mottagit kyrkans ideal i 

Livland. Allmogen i Livland hade inte alltid anpassat sina liv efter kyrkans 

påbud och ritualer. Dessa motgångar i kristendomsprojektet går bland annat 

att utläsa i hur den livländska kyrkan inte alltid har lyckats med att föra ut 

grundläggande kunskaper som Fader vår och tio Guds bud. Detta resone-

mang stöds också av tidigare forskning som säger att de livländska kyrkobe-

söken var mycket oregelbundna och på söndagarna tycks många ha föredra-

git att vila istället för att bevista Gudstjänsten. Dessutom var det mycket få 

vuxna människor som någon gång hade bevistat nattvarden, den protestan-

tiska kyrkans huvudritual. Till saken hör att man måste ha kunnat besvara 

katekesens frågor för att få lov att delta i nattvarden.
480
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Tillsammans utgjorde dygdeläran och kristendomen det som förhören kret-

sade kring. Detta har visat sig i att överheten oftast betonade kristen tro och 

regelbundna kyrkobesök som viktiga inslag i människors liv. En rättskaffens 

man skulle gå regelbundet till kyrkan, detta var det ideala. I flera rättsfall går 

det att se hur man från överhetens sida hoppades att den gode Guden till-

sammans med människans förnuft och hennes självdisciplin skulle kunna 

hindra ondskan, synden och det djuriska från att tränga fram. Exempel på 

lutherska manlighetsideal som det lades stor vikt vid var sedlighet och den 

äktenskapliga tillvaron. Sexualitetens koppling till äktenskapet markerades 

starkt i dessa lutherska länder. Giftermålsfrågan var också av betydelse för 

att belysa den anklagades manliga karaktär och hans relation till kvinnor i 

största allmänhet. I de rättsliga diskussionerna om äktenskapet underströk 

juristerna ofta att det tycktes ha funnits ett samband mellan bristen på äkten-

skapligt samliv och tidelaget. 

 Avslutningsvis kan konstateras att det ansågs vara omänskligt och dess-

utom totalt omanligt att både ge efter för sin onda lust och till råga på allt 

låta den gå ut över ett djur. Någon som gjort på detta sätt kunde inte längre 

betraktas som en riktig man utan förpassades och kategoriserades istället 

som omanlig och omänsklig. Citatet ” han skall brännas, sig själv till fullför-

tjänt straff och andra lystna likasinnade till att fasa och förskräcka” tydliggör 

hur den dömande instansen såg på manligheten hos den livländska allmo-

gen.
481

 Om man skall tro detta uttalande ansågs de vara så pass lystna att de 

behövde stoppas med skrämseltaktik för att inte begå liknande brott.  
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Avslutning 

Den livländska synen på manligheten 

Avhandlingens titel är Manlighetens bortre gräns. Det fanns många be-

gränsningar för manligheten under den undersökta perioden. Jag har funnit 

fem manlighetsteman inom vilkas ramar det både funnits önskvärda manliga 

beteenden och egenskaper och dess motsatser. Dessa teman är hederlig, gud-

fruktig, sedlig, kontrollerad och ansvarsfull. Synen på manlighet har både 

visat sig genom aktörernas direkta uttalanden inför rätten och i mer omed-

vetna värderingar som lyfts fram genom deras berättelser. Jag har undersökt 

vilka svårigheter, hämningar och motstånd som kunde ha upplevts som in-

skränkande på den egna och på andras manligheter.   

 Gräns har rent bildligt syftat till den osynliga och inte alltid uttalade grän-

sen som omgärdat manligheten. Här fanns en gräns till det kvinnliga och det 

barnsliga, men det fanns också en bortre gräns, till det bestialiska. Och det är 

den titeln syftar till. Inom den historiska manlighetsforskningen har det 

omanliga oftast kommit att likställas med kvinnlighet. Mina iakttagelser är 

snarare att manligheten synts tangera eller passera över till det djuriska. 

Gränsen har här ytterligare en betydelse, då den också syftar också till den 

osynliga kulturella och sociala gräns som fanns mellan den svenska provin-

sen Livland och dess moderland Sverige.  

 Omanlighet har varit ett lämpligt begrepp för analysen eftersom det an-

vänts för att ta reda på hur manligheten ifrågasatts. Det går också att använda 

i de jämförande analyserna som när jag velat ta reda på om toleransen mot 

män som betett sig annorlunda ur ett manlighetsperspektiv skiftat i olika 

situationer och kulturer. Min ambition har varit att tydliggöra de inblandades 

attityder, värderingar, seder, kunskaper och önskemål rörande synen på man-

lighet, både på individ- och gruppnivå. 

 Synen på manlighet har, mer eller mindre uttalat, återfunnits genomgåen-

de i rättegångsprotokollen. Olika faser i de inblandade männens liv har speg-

lats och därför har synen på manlighet ibland skilt sig åt beroende på var i 

livet de befann sig. Vuxna män, ynglingar och pojkar hade inte alltid en 

gemensam uppfattning om vad som var manligt eller inte. En önskvärd yng-

lingamanlighet innebar till exempel inte alltid detsamma som en vuxen mans 

ideala manlighet och följaktligen distanserade sig männen från ynglingaman-

ligheten. Det var en fas i livet som de för länge sedan lämnat bakom sig. På 

samma sätt har synen på manlighet skilt sig åt beroende på var på samhälls-

stegen de inblandade befann sig.  
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De aspekter av manlighet och omanlighet som framträder tydligast är man-

lighet i relation till sexualiteten, i förhållande till hushållet samt underordna-

de och överordnade manligheter mellan rättens olika aktörer. Det sistnämnda 

har också återspeglat samhällets uppbyggnad och de klyftor som fanns mel-

lan den livegna, eller före detta livegna, livländska allmogen och den härs-

kande balttyska adeln. Dessutom fanns det statusskillnader inom den grupp 

män som tillhörde allmogen.  

 Rättsprotokollen ger en bild av samtida föreställningar och relationer, de 

har också visat hur man argumenterade inför rätta och vilka normsystem som 

åberopades. Tidelagsbrottet med efterföljande rättegångar och de domstols-

protokoll de lämnat efter sig har varit bra källor för att undersöka och ringa 

in synen på vad som var en accepterad manlighet under den här tiden. De 

manlighetsföreställningar som visat sig kan i stora drag delas upp utifrån 

vilket håll de kommer från eller åt vilket håll de riktas. Antingen har det rört 

sig om ett mer allmänt synsätt som har visat sig i åsikter om hur någon ansåg 

att en man skulle vara och bete sig. Eller så har det handlat om ett individu-

ellt synsätt där männens egna kommentarer om sig själva och sina egna 

egenskaper ställdes i centrum.  

 I tidigare svensk forskning finns det framförallt två sätt att tolka den ti-

digmoderna manligheten. Antingen anses manligheten ha karakteriserats av 

självbehärskning och självkontroll där de mänskliga begären, affekterna eller 

passionerna var något som kontrollerades av förnuftet. Eller så har civilise-

ringsperspektivet och tanken att de lägre klasserna saknade affektkontroll 

förts fram. Resultatet av denna undersökning har innehållit delar av båda 

dessa synsätt.  

 Det har visat sig att det var en övergripande tanke, en norm och en 

diskurs som faktiskt ledde ända ned till samhällets bottenskikt, att manlighe-

ten karakteriserades av självbehärskning, självkontroll och förnuft. Alla i 

samhället, inklusive allmogen, tycks ha kopplat manlighet till självkontroll 

och förnuft. Överheten menade dock att delar av allmogen saknade detta. 

Samtidigt har det gått att utläsa att överheten, och ibland också att vittnena, 

hade ett synsätt som överensstämde med civiliseringsperspektivet rörande 

den livländska allmogen. Dess beteenden och egenskaper ansågs inte riktigt 

stämma överens med den önskvärda manligheten.  

 Källmaterialet har visat vilka beteenden och egenskaper som var önsk-

värda hos en man och vad som krävdes för att omvärlden skulle uppfatta 

någon som en riktig man. Det har även framkommit vilka minimikrav som 

behövde uppfyllas för att någon skulle kunna betraktas som en man överhu-

vudtaget. För att urskilja de önskvärda beteendena och egenskaperna har jag 

bland annat tittat på hur det oönskade och ibland det rent av förkastliga 

framhävts hos vissa personer under rättegången.   

Både när det gäller vittnen och de som anklagades har den sociala och den 

subjektiva manliga identiteten varit i fokus och oftast lyfts fram genom olika 

personbeskrivningar. Den sociala manliga identiteten byggde på den grupp-

tillhörighet inom vilken det manliga formades och uttrycktes, till exempel 
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yrkesgrupp, civilstånd och samhällsställning. Den subjektiva manliga identi-

teten formades av mannens personliga erfarenhet av att vara man och hur 

han förhöll sig till tidsandan.  

 Rättegångsprotokollen har visat prov på de anklagades underordnade 

manlighet i förhållande till domstolens ledamöter, men också i förhållande 

till vittnena. Denna underordning var en ofrånkomlig följd av anklagelserna, 

oavsett om dessa uppfattades ha haft en sann eller falsk grund. Att befinna 

sig i en sådan utsatt position som de anklagade gjorde då de hela tiden måste 

vara på sin vakt och försvara sig och samtidigt visa upp sina bästa sidor, har 

gjort att deras syn på vad som var en bra manlighet ofta framträtt väldigt 

tydligt. Dessa aktörer har medvetet och omedvetet framhållit vissa manliga 

egenskaper och beteenden hos sig själva och andra. Utifrån dessa männi-

skors resonemang kan vi få reda vad de ansåg om varandra och hur de ansåg 

att man skulle vara, bete sig och agera i olika situationer. Samtidigt har de 

också tydligt visat vad som ansågs vara mindre önskvärda och direkt oman-

liga beteenden.  

  Att vara hederlig var en viktig manlig egenskap som bland annat var 

önskvärd hos den gode husbonden. Det var viktigt att han ingav respekt och 

det var också betydelsefullt för mannen i det tidigmoderna samhället att ha 

rykte om sig att vara en pålitlig och ärlig man. Eftersom kristendomen, lut-

herdomen närmare bestämt, var den dominerande ideologin under den här 

tiden och människornas samhällsbild styrdes av Hustavlans regler betydde 

en mans gudsfruktan, hans förhållande till kyrkan och Gud, mycket av hans 

anseende utåt. De män som dömts för att ha begått tidelag, eller för uppsåt 

till tidelag, var alla dåliga på att be och gå till gudstjänst och ingen av dem 

hade deltagit i nattvarden. För prästerna var det ynglingarna som var mål-

gruppen i undervisningen om Guds sexuella förbud eftersom dessa behövde 

fångas upp för att undervisas om den rätta vägen innan de hann ge sig in i 

några sexuella äventyr. Den kristna undervisningen skulle vara vägledande 

för människorna så de själva kunde finna sitt förnuft, det som Gud hade be-

gåvat människan med. Det var detta förnuft som skilde henne från djuren 

och utan förnuftet kunde vad som helst hända. Av de anklagade som senare 

kom att frikännas var också flera relativt flitiga kyrkobesökare samtidigt som 

de ofta även besatt många av de ovan nämnda önskvärda manliga egenska-

perna.  

 Temat sedlighet rör främst äktenskapet och visar på en önskvärd manlig-

het eftersom ingen kunde bli en ”hel karl” förrän i samband med giftermålet. 

Äktenskapet markerade det definitiva inträdet i vuxenvärlden. I Livland var 

närmare hälften av de anklagade männen som passerat 30-årsåldern gifta. 

Detta skilde sig markant från de svenska förhållandena där de vuxna tidela-

garna ofta visat sig vara ungkarlar. Det hände också att paralleller dragits 

mellan tidelaget och bristen på sexuellt umgänge med kvinnor. Men i dessa 

fall ville de anklagade tydliggöra att de även haft vad som uppfattades som 

ett ”normalt” samliv, något som också de dömande var intresserade av att 

veta. 
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Rättegångshandlingarna har även visat vad som ansågs vara mindre önsk-

värda eller oanständiga och oacceptabla egenskaper och drag rörande man-

lighet hos de anklagade. Dessa har ofta kunnat sorteras in under manlighets-

temat kontrollerad. Här har det handlat om att kunna föra ett rationellt, för-

nuftigt tänkande och inte förlora självkontrollen. Flera av de som dömdes för 

att ha begått tidelag ansågs ha varit både okontrollerade och oförnuftiga.  

 I manlighetstemat ansvarsfull, slutligen, återfinns bland annat det dygdiga 

levernet, moralisk styrka, gott förnuft och bra förmåga att motstå frestelser. 

Egenskaper som kom från de gamla dygdelärorna och som vittnade om en 

stark karaktär. En ansvarsfull man var känslomässigt stark och han bråkade 

och söp inte. Till detta manlighetstema knyts också den gode husbonden 

med sin pondus och sin självsäkerhet.     

 Hur vittnet beskrivit sin reaktion vid åsynen av ett tidelag och hur han 

eller hon sedan resonerat inför rätten om detta kan härledas till det kulturella 

lager av värderingar som Livlands bondebefolkning omgavs av. Det har visat 

sig att viljan att ange inte var lika stor i Livland som den visat sig vara i Sve-

rige, något som visar att synen på manlighet i öst respektive väst skilde sig 

åt. Hos de livländska vittnena har tänkesättet kring anmälan ytterst sällan 

visat sig överensstämma med den dömande överhetens syn på saken. Även 

om brottet som sådant ansågs vara ett allvarligt brott bland allmänheten var 

det inte tillräckligt allvarligt för att man direkt skulle anmäla saken. Inte 

heller tycks tidelagarna ha varit tillräckligt motbjudande för att man från 

omgivningens sida skulle ha velat bli av med dem genom en fällande dom.   

 Under rättegången har den manliga sexuella identiteten varit central, nå-

got som ter sig högst naturligt eftersom brottet i sig handlade om missriktad 

könsdrift. Manligheten måste ständigt försvaras samtidigt som den utsattes 

för återkommande ifrågasättanden. De skyldiga var till övervägande del 

vuxna som begått brottet för första gången i vuxen ålder. Här finns alltså 

ingen samstämmighet med de svenska förhållandena där de vuxna männen 

som anklagades ofta återupptog sin ungdomssynd på äldre dagar. De svenska 

förhållandena har visat att den åldersmässiga tyngdpunkten legat på yngling-

ar och ogifta unga män (ungkarlar) och att medelålders män varit kraftigt 

underrepresenterade. I de fall dessa ändå stod anklagade var de änklingar 

eller ogifta. Det livländska materialet har däremot pekat på en förhållandevis 

stor andel medelålders män, närmare en tredjedel av de anklagade. Inte säl-

lan var dessa dessutom gifta.  

 De som erkände sig skyldiga till tidelag försökte förklara och försvara sitt 

eget gränsöverskridande handlande, sin mänsklighet och inte minst sin man-

lighet genom att skylla ifrån sig. Ibland ville de förtydliga att de aldrig ge-

nomfört tidelaget och förringade då sin manlighet genom att berätta om sin 

impotens och inkompetens. Många skyllde annars på begäret, på Djävulen, 

på djuret eller på att förnuftet för tillfället varit ur funktion. Men ingen av 

dessa bortförklaringar kunde styra upp deras vacklande manlighet. Att ha 

låtit sig styras av sin sexuella lust underminerade manligheten eftersom kon-
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trollen då förlorats totalt. Förnuftet var borta och avsaknaden av förnuft var 

det som skilde djuren från människan, från mannen.  

  När vi kommer till djuret talar allt för att hästen tillhörde den manliga 

sfären medan korna hörde till kvinnans domän. I Sverige hade tidelagarna 

oftare använt sig av kor för att stilla sina lustar, medan de livländska männen 

gav sig på djuren i sin egen sfär, hästarna. De olika djurarterna som sexual-

objekt säger oss en del om manligheten, eller kanske snarare om omanlighe-

ten. Att ge sig på en ko var en grov överträdelse till kvinnans sfär. Att ge sig 

på en häst sågs i sin tur både som underminerande för manligheten och som 

ett besudlande av den manliga sfären. 

 Vittnena upptäckte oftast brottet av en slump. Social kontroll eller even-

tuell övervakning av potentiella tidelagare går det endast att läsa sig till i ett 

fåtal fall. Vittnenas direkta reaktioner när de skådat brottet skilde sig åt i 

linje med vittnenas kön. De män som överhuvudtaget reagerade hade endast 

gett ljud ifrån sig då gärningsmännen gett sig på ston. Kvinnorna skrek oftast 

och/eller försökte avbryta oavsett djurart. En iakttagelse är att de män som 

bevittnade tidelag i flertalet fall drog sig tillbaka utan att ha röjt sin närvaro. 

Det var som om åsynen av detta totalt omänskliga och omanliga brott raserat 

hela deras uppfattning om mannen, om manligheten och följaktligen också 

om deras egen självbild och manlighet. Oviljan att ange kan härledas till 

rädslan att förlora arbetskraft och dyra djur och i dessa fall har de ekonomis-

ka egenintressena gått före både Gud och staten. Oviljan kan också förklaras 

med att allmogen inte hunnit bli riktigt kristnad ännu. De ansåg att tidelaget 

var fel, men de accepterade inte dödsstraff som påföljd.   

 Den grupp jag valt att kalla överheten har fått representera den normativa 

och den diskursiva nivån när det gäller förståelsen av det manliga. Med det 

normativa menas de mansideal som uttrycktes i tidens religiösa, politiska 

och rättsliga läror. Dessa ideal har också visat sig vara likartade de svenska. 

Det diskursiva innebär normernas tolkning, tillämpning och anpassningar till 

Livlands samhälleliga klimat. Inom den dömande instansen var ledamöterna 

adliga och/ eller välutbildade balttyska män. Juristernas syn på sin egen 

manlighet syns det inte så mycket av i källmaterialet. Emellertid syns deras 

allmänna syn på manlighet och den kan härledas från Hustavlan och från 

dygdelärornas normerande uppslag om jämvikten mellan olika mänskliga, 

manliga och kvinnliga egenskaper. Häri återfanns bland annat förnuftet och 

självbehärskningen, viktiga ideal som dessa dömande män anslöt sig till. 

Eftersom den statusmässiga klyftan var så stor mellan allmogen och denna 

dömande skara män var det inte heller självklart att allmogen skulle kunna 

nå upp till de höga idealen. Det man däremot bör ta fasta på när det gäller 

tolkningen av hur allmogens manlighet uppfattades av överheten är hur 

mycket som egentligen tolererades rörande dessa mäns egenheter. Självklart 

spelade vittnens och anklagades utsagor, ageranden och deras status, civil-

stånd, kön och ålder roll. Allt var viktigt vid rättegången men det som slutli-

gen ledde till en fällande dom var bevis och erkännande. I de mer osäkra 
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fallen, när vittnets trovärdighet ofta var avgörande, tog de dömande fasta vid 

ovanstående faktorer.  

 De dömande bestämde agendan och det går inte att utesluta att de ibland 

hade förutfattade meningar om de människor som stod inför rätta. Detta ly-

ser ibland igenom i texten i form av syrliga uttalanden mot de vittnande och 

de anklagade, något som visar hur nedlåtande attityden ofta var hos överhe-

ten gentemot bönderna. Jag har inte funnit några särskiljande mönster i den 

dömande instansen, varken hos de enskilda personerna eller i de olika kret-

sarna som helhet. Tillvägagångssättet i domstolarna utgick från samma stan-

dardmall inom Livlands samtliga lanträtter.  

 Överhetens genomgående syn på den manliga delen av den livländska 

allmogen har bland annat visats i de diskussioner som följde när någon er-

känt sig skyldig till tidelag. Den allmänna uppfattningen bland de dömande 

var då att den skyldige förmodligen bedrivit tidelag fler gånger än vad som 

framkommit. Hade han en gång beblandat sig med ett djur var han sannolikt 

benägen att göra det igen. Här fanns ingen bot och bättring och den som en 

gång snavat över synden fortsatte bara falla nedåt i fördärvet.  

 I Sverige ansågs de flesta män, utom idioter och pojkar, inneha förnuft 

och självkontroll oavsett vilket samhällskikt de befann sig i. Men hos den 

livländska överheten förekom inte detta synsätt när det gällde den livländska 

allmogen. Denna avsaknad kan tolkas som en följd av den förslavande struk-

tur som länge härskat i provinsen.  

 Äktenskapet fördes ofta på tal av överheten och här har den rättsliga dis-

kussionen visat hur man såg ett samband mellan bristen på äktenskapligt 

samliv och tidelaget. Teorin skilde sig dock från praxis i detta fall eftersom 

flera av de män som senare visade sig vara skyldiga till tidelag också varit 

gifta.  

 Religionen var också en viktig utgångspunkt för klassificeringen av det 

manliga och omanliga eftersom den var den viktigaste ideologin under ti-

digmodern tid. Prästerskapet hade inte lika hög social status i samhället som 

männen i den dömande instansen. Men de förmedlade Guds ord och det var 

Guds ord som styrde den grundläggande samhällsideologin i smått och stort. 

Hustavlan som förespråkade att var man hade sin fasta plats i samhället var 

det lutherska prästerskapets verktyg för att kontrollera underklassen. När det 

gällde synen på manlighet och omanlighet var det prästerna som både skulle 

verka som förebilder och förmedla vad Bibeln egentligen stadgade rörande 

dessa frågor. Prästerna valde ut vad de skulle förmedla till sin församling 

och på så vis rådde de över stora delar av den samhälleliga diskursen rörande 

den kristna synen på mannen och manligheten. En rättskaffens man gick 

regelbundet till kyrkan, så var det sagt. I Livland återspeglade dock kyrkans 

uppbyggnad de sociala stridigheterna i samhället. Allmogen som skulle läras 

att gå regelbundet i kyrkan var ”otyskar”, medan kyrkan huvudsakligen styr-

des av den tyska minoriteten. Kyrkan var alltså medarbetare till den härs-

kande och förtryckande eliten. 
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Tidigare forskning har visat att den livländska bondebefolkningen sedan 

början av 1600-talet ansågs lida av moraliskt förfall och att de, till skillnad 

från de svenska bönderna, betraktades som både barbarer och fän. Detta 

synsätt fortsatte att vara förhärskande hos den tyska överhögheten även un-

der slutet av 1600-talet. Detta trots att det från Sveriges håll hade stadgats att 

befolkningen både skulle uppfostras och undervisas. Många godsägare bryd-

de sig inte om sina livegna bönders kristlighet och sedlighet. Den bristande 

närvaron vid gudstjänsten var ett stort problem för kyrkoledningen. Källma-

terialet har dessutom visat hur många vuxna det var som varken kunde bedja 

eller hade bevistat nattvarden.  

 Vad var det då som upplevdes hota manligheten i och med tidelaget? 

Thomas Laqueur har i sin enkönsmodell visat hur människan fram till mitten 

av 1700-talet ansågs besitta endast ett kön, men två genus. Detta resonemang 

har varit betydelsefullt när jag velat tydliggöra det tidigmoderna tänkandet 

rörande manlighet och dess motsats. I Laqueurs efterföljd har intresset inom 

forskningen främst riktats mot gränsen mellan manligt och kvinnligt genus. 

Man har undersökt olika situationer där mannen feminiserats och tvärtom. 

Jag har istället intresserat mig för manlighetens ”bortre” gräns och då foku-

serat på tänkta motsatspar i beteende som normalt/onormalt och mänsk-

ligt/djuriskt istället för manligt/kvinnligt. Tagen ur sin kontext kunde pene-

treringen som sådan ses som relativt manlig. Men när det var ett djur som 

blivit föremål för den sexuella akten medförde detta en omvänd syn på saken 

och istället fördes tankarna till omanlighet, i bemärkelsen djuriskhet, hos de 

inblandade. Ett motsatspar som däremot knappt stått att finna i undersök-

ningen och därför inte kommit att få stort utrymme i analysen är vuxet/ 

barnsligt. Denna form av omanlighet har av Liliequist benämnts som ”pueri-

lisering”, som ungefär innebär att mannen barnsliggörs.  

 I det forskningsläge som jag introducerade inledningsvis har jag presente-

rat olika tolkningar omkring det omanliga i själva tidelaget. Dekkers talade 

för en odisciplinerad manlighet, Liliequist för en omogen manlighet och 

Rydström för en snedvriden manlighet. Både Rydström och Dekkers tolk-

ningar har visat sig stämma in på överhetens syn på tidelagaren. Rydström 

tolkar denna omanlighet som grov, okultiverad och djurisk. Tidelag sänkte 

inte männen till pojkarnas nivå, utan till djurens. Och sedan Dekkers tolk-

ning där mannen med den snedvridna manligheten odisciplinerat gett sig på 

allt och alla för att stilla sitt begär. Rydströms tolkning, och kanske Dekkers, 

bekräftar det som vittnena diskuterade kring manligheten i relation till tide-

lag. En del vittnen brydde sig inte så värst mycket om det fasansfulla med 

tidelaget utan tycks nästan ha haft överseende med det så länge männen, 

ynglingarna och pojkarna skötte sina dagliga sysslor. Tidelagarna själva har 

ofta förklarat det hela som lust och begär, något som lutar mer åt det odisci-

plinerade hållet.  

Min undersökning har visat hur olika sociala och demografiska strukturer 

och/eller kulturella skillnader, till exempel livegenskapen, har påverkat sy-

nen på manlighet. Den historiska region som jag har undersökt, Nordosteu-
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ropa, har kallats för den länk som knöt Ryssland till Väst i bildandet av Eu-

ropa.
482

 Generellt kan man säga att Livland befolkades av ”tyskar” som ut-

gjordes av godsägare, pastorer, tjänstemän och städernas borgerskap samt av 

den ”otyska” allmogen, det vill säga den estniska och lettiska ursprungsbe-

folkningen. De tankestrukturer som har understött livegenskapen skulle fin-

nas kvar långt mycket längre än de adliga förläningarna. Tidigare forskning 

har gett en bild av den livländska överhetens syn på allmogen som obildbar 

och utom all räddning. Detta kan tolkas som att överheten betraktade allmo-

gens män som representanter för en motsatstyp (Mosse), eller som represen-

tanter för en underordnad manlighet (Connell).  

 Var manlighetens gränser lades är kopplat till tid, men också till rum. 

Avvikelser har hjälpt olika samhällen att definiera sina gränser för accepte-

rade beteenden genom tiderna. Det fanns en tydlig kulturell och geografisk 

gräns mellan det egentliga Sverige och den svenska provinsen Livland. Min 

undersökning har visat att det normerande var relativt konstant och fast för-

ankrat på båda sidor av Östersjön genom bland annat det lutherska idealet. 

Kristendomen skapade den övergripande diskursen, gemensam för alla krist-

na. Många föreställningar liknade varandra, exempelvis vad som utmärker 

en trovärdig person, synen på våld och vilka arbetsområden som ansågs vara 

manliga respektive kvinnliga. I de flesta resonemang hade förnuftet en över-

gripande roll. Samtidigt har undersökningen och tidigare forskning visat att 

kristnandet var bristfälligt i Livland. I Sverige tycks tidelagsbrottet ha setts 

som mycket allvarligare. Vittnena var mer skakade och anmälningarna var 

mer självklara än vad som visat sig i de livländska rättegångsfallen. Tidelag 

innebar ett avsteg från Guds förnuftiga ordning av naturen. Den kristna mo-

ralen var grundläggande och utomäktenskapligt umgänge kränkte giftermålet 

som institution. Olikheterna mellan Sverige och dess livländska provins har 

också varit påtagliga. Uppfattningar och föreställningar om vad som ansågs 

vara bra manliga egenskaper och beteenden och synen på omanlighet gick 

isär. Omanligheten graderades och tolererades olika av olika människor och 

den livländska kulturella bakgrunden och samhällsstrukturen hade stor in-

verkan på tolkningarna. Detta blir tydligt när man jämför de livländska resul-

taten med tidigare forskning rörande de svenska förhållandena Det har visat 

sig att både synen på manlighet och toleransen för vissa beteenden ändrade 

sig ju längre österut man kom. 

 Avhandlingen har klargjort att den livländska befolkningen å ena sidan 

hade en annorlunda syn på manlighet i jämförelse med Sverige, något som 

berodde på skillnader i sociala, kulturella och demografiska strukturer som 

kan knytas till livegenskapen. Å andra sidan fanns det i den Lutherska kris-

tendomen en gemensam grund för värderingar som också påverkade synen 

på manlighet och utifrån dessa ideal går det att utläsa likheter i synen på 

manlighet mellan Livland och Sverige. 
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Summary 

The Livonian view of manliness  

The title of my dissertation is Manlighetens bortre gräns [The most distant 

border of manliness]. There were many ways of bordering manliness during 

the historical period covered by my research. I have identified five themes of 

masculinity which determined what were considered desirable – and unde-

sirable - manly traits and behaviour. These themes are: honesty, fear of God, 

morality, self-control or continence, and the assumption of responsibility. 

Actors‟ views on manliness can be found in reports on court legal proceed-

ings, both as direct statements and as less consciously-made moral refer-

ences. I have investigated the difficulties, inhibitions, and resistances that 

could be experienced as restricting one‟s own and others‟ masculinity.   

 Borders have been metaphorically understood as those invisible, often 

non-enunciated limits that have safeguarded manliness. There were borders 

separating masculinity from femininity and from childishnes, but there is 

also a more distant border, separating masculinity from the bestial. It is this 

latter border that the title refers to. Historical research on masculinity has 

often placed the un-masculine on par with femininity. My own observations 

have a different emphasis, revealing a masculinity that is tangent and even 

crosses the border to bestiality. The word „border‟ has a double meaning, as 

it also denotes the invisible cultural and social boundary that divided the 

Swedish province Livonia from its Swedish motherland.  

 The term un-manliness is a useful concept for this analysis, for it can be 

used to illuminate the different ways in which masculinity has been interro-

gated. The concept can also be used in comparative analyses of how toler-

ance towards men deviating from ideas of ideal masculinity has differed 

according to situation and culture. It has been my ambition to elucidate the 

particular attitudes, values, customs, knowledge and requirements that influ-

enced the view of masculinity at both individual and the group level. 

 More or less openly expressed views on masculinity were a recurring 

theme in the records of the court proceedings. The material contains state-

ments from men at different stages of their lives, and the views on mascu-

linity expressed often differed in accordance to the individual‟s age. Grown 

men, adolescents and boys might express different concepts of masculinity. 

The adolescent‟s ideal masculinity did not, for instance, correspond to that of 

the adult male; while the grown man distanced himself from the masculinity 

of adolescence, as belonging to a stage of life he had long put behind him. In 
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the same way, views on masculinity might vary according to social status of 

those involved.  

 The clearest-cut aspects of manliness and un-manliness expressed in 

court proceedings were those having to do with sexuality, relations within 

the household, and the subordinate and dominant masculinities displayed by 

different court-room actors. The latter, in turn, reflected contemporary social 

structures, including the social gap that divided the Livonian peasantry‟s 

serfs or former serfs from the ruling Baltic-German elite. There were, fur-

ther, differences of status among male peasants.  

 The records of the court proceedings give us a picture of contemporary 

world-views and relations. They also furnish examples of the arguments 

contemporaries might present in a court of law, which, in turn, provide in-

sights into the normative system invoked. Court records of prosecutions for 

crimes of bestiality have provided good sources for investigating and deli-

miting the era‟s concepts of acceptable masculinity. These masculine ideals 

can be categorised, roughly, in accordance to whence they came, or whither 

they were directed. These ideals were either expressions of a general attitude 

concerning definitions of proper male behaviour, or they concerned an indi-

vidual point-of-view, the men‟s own statements about themselves and about 

their own character.  

 Previous Swedish research has discussed, first and foremost, two differ-

ent interpretations of early-modern masculinity. On the one hand, ideal mas-

culinity is held to have been characterised by self-control and self-command, 

subjecting human desirers, emotions or passions to rational control. On the 

other, emphasis has been placed on civilising processes, and the idea that the 

lower-classes were unable to control their emotions. The results of the pre-

sent investigation include parts of both these views.  

 It can be shown that the masculine ideal that included traits of self-

control, self-command and rationality was wide-spread, constituting a moral 

code and discourse that reached, in fact, all the way to  the bottom strata of 

society. All social classes, including the peasantry, seem to have linked mas-

culinity to self-control and rationality. The authorities, however, believed 

that parts of the commons lacked these traits. One can, during this era, detect 

an attitude expressed by court authorities and, sometimes, witnesses, which 

harmonises with the idea of a Livonian peasantry being in need of civilising. 

The peasantry‟s behaviour and traits were not seen as conforming to notions 

of desirable masculinity.  

 My source material has shown which behaviour and which traits were de-

sirable in a man, and what was needed for on-lookers to acknowledge some-

one as a proper man. The material also shows, however, the minimum re-

quirements for being seen as any sort of a man. In order to show which be-

haviour and personal traits were defined as desirable, I have, among other 

things, looked at how those in a court of law would call attention to a per-

son‟s undesirable and sometimes downright reprehensible traits.   
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In analyzing statements made by witnesses and defendants, I have focused 

on social and subjective masculinity. These were often elucidated by differ-

ent personal narratives. Social male identity was acquired through member-

ship in a group, such as an occupational group, within which the masculine 

was formulated and expressed, and by a person‟s civil status and social posi-

tion. A person‟s subjective masculine identity was formed by the personal 

experience of being a man and by his attitude to contemporary world-views.  

 Records from the court proceedings have shown the subordinate mascu-

linity of the defendants, subordinate not only to that of the officers of the 

court but to that of the witnesses. This subordination was an inevitable con-

sequence of the nature of the accusations, regardless of whether they were 

deemed well-founded or false.  The defendants were placed in a situation 

where they were forced constantly to be on the alert, ready to defend them-

selves and show their best sides. As a result, they would often give extreme-

ly clear expression to their views of proper masculinity. Such actors stressed, 

consciously or unconsciously, certain manly traits and behaviour patterns 

that characterised themselves and others. Their arguments provide insights 

into what they thought of each other and how they conceived a man should 

generally be, behave and act in different situations. By the same token, they 

clearly showed what kinds of behaviours were considered undesirable or 

outright unmanly.  

  Honesty was an important masculine trait desirable, for instance, in the 

good master. It was important that he earn respect, and early-modern males 

valued a reputation  as dependable and honest men.  

 As Christianity, or more precisely Lutheranism, was the dominant ideol-

ogy of the time, people‟s view of society was heavily influenced by Luther‟s 

Small Catechism. This meant that a man‟s good name and status was defined 

through his reputation as a God-fearing person, on his relationship to church 

and God. Those who were convicted of bestiality, or of intent to commit 

bestiality, were all men who often neglected to say the Lord‟s prayer and to 

attend church; none had participated in Holy Communion. For the priests, 

youth, especially, was a target group for teaching God‟s sexual prohibitions, 

for adolescents were to be put on the straight and narrow path before they 

had time to engage in sexual adventures. Christian teaching was to guide the 

people, helping them find their own rationality, God‟s gift to the human 

race; for rationality distinguished humans from animals. Without rationality, 

anything could happen. Those who were acquitted of bestiality were often 

relatively diligent church-goers and possessed many of the above-mentioned 

desirable masculine traits.  

 The morality theme was primarily concerned with marriage. The ideal 

masculinity could not be attained while unmarried, for only matrimony could 

make one a “proper man” [hel karl]. Matrimony marked a man‟s definitive 

entry into the adult world. In Livonia, close to half of men accused of bes-

tiality were both married and over thirty years old. Here, Livonia differed 

significantly from Sweden, where adult perpetrators of bestiality were gen-
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erally bachelors. Some parallels between bestiality and a lack of sexual in-

tercourse with women were drawn. But married suspects would make it clear 

that they, too, had had what was considered a ”normal” married life - an 

issue which appeared to be of interest to the judges. 

 The court proceedings also record what were seen as the accused men‟s 

less desirable traits and characteristics, including those considered indecent 

or unacceptable. Such were generally opposed to the masculinity theme self-

control or continence, an ideal which mandated the constant use of one‟s 

reason in order to act rationally and never lose control over oneself. Several 

of those convicted of bestiality were defined as lacking self-control and good 

sense.  

 Finally, the masculinity theme responsibility includes, among other 

things, the concepts of virtuous living, moral strength, good common-sense 

and a strong ability to withstand temptations, all of which conformed to the 

traditionally-taught virtues that were to testify to a strong character. A re-

sponsible man, emotionally strong, neither fought nor drank. Here, also, we 

find the image of the good master with his dignity, authority and self-

assurance.     

 The ways in which the witness described his or her reactions to witness-

ing an act of bestiality, and how he or she then argued before the court, can 

be understood in the context of the cultural layers which surrounded the Li-

vonian peasantry. It appears that the impetus to denounce bestiality was not 

nearly as pronounced in Livonia as in Sweden, something that may reflect 

different views of masculinity in the East. When it came to bestiality, Livo-

nian witnesses rarely, it seemed, shared the judges‟ view of the crime. Al-

though the general public considered bestiality a serious crime, it was sel-

dom thought sufficiently serious to call for an indictment; it was not so dis-

gusting to the man‟s surroundings that it had to be stopped by a conviction.  

During the trials, masculine sexual identity was a central issue. This is 

hardly surprising: the crime concerned misdirected sexual lust. Masculinity 

must constantly be defended; it is subjected to constant interrogation. Most 

of the perpetrators were grown men, who had first committed the offence as 

adults. In this respect, Livonia differs from Sweden, where accused adults 

often were men returning, in their mature years, to the sins of their youth. 

The Swedish data, however, shows that the bulk of the accused were adoles-

cents or unmarried youngsters (bachelors). Middle-aged defendants were 

clearly under-represented, and those who did stand accused were widowers 

or bachelors. The Livonian material, by contrast, shows a relatively large 

proportion – close to one-third – of middle-aged defendants, who were, 

moreover, often married.  

 Those who confessed to bestiality tried to explain and excuse their de-

viant behavior. They defended their humanity and not least their masculinity 

by blaming others. They would sometimes explain that the act of bestiality 

had remained unconsummated, depreciating their own masculinity by talking 

of impotence and incompetence. In several cases, blame was put on lust, the 
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Devil, the animal itself and on a momentary lapse of good sense. None of 

this could serve to bolster their faltering masculinity. To be controlled by 

sexual lust was to lose one‟s masculinity, for this complete loss of control 

contradicted rationality, which, in turn, set the human, the man, apart from 

the brute animal. 

  When we turn to a consideration of the animals involved, we find over-

whelming evidence that the horse belonged to the male sphere, while the 

cow was the women‟s domain. In Sweden, men who committed bestiality 

most often did so with cows. Livonian men, by contrast, made use of ani-

mals – horses - that belonged to their own sphere. Such species-specific sex-

ual object preferences tell us something about masculinity, or, rather, un-

masculinity. To molest a cow was a coarse transgression into the women‟s 

sphere. To molest a horse was, on the other hand, equivalent to undermining 

manliness and soiling the male sphere.  

 The discovery of the crime by witnesses was most often coincidental. So-

cial control or surveillance of (what were seen as) potential bestiality culprits 

was mentioned only rarely. The witnesses‟ reactions to the discovery dif-

fered according to gender. Many men did not react at all; those who did 

made noise only if the animal molested was a mare. The women usually 

screamed and/or tried to interrupt the act, no matter what the animal. Most 

often, men who witnessed bestiality quietly retreated without revealing their 

presence. It was as if the sight of this completely un-human and un-manly 

crime had destroyed their whole conception of man and manliness, and ac-

cordingly their own self- image and manliness.  

 The reluctance to denounce perpetrators may have derived from econom-

ic interests - the fear of losing workers and valuable animals took precedence 

over duties to both God and state. This, in turn, may have been due to the 

peasantry‟s not yet being entirely Christianised; they might have seen bes-

tiality as wrong, but did not accept death as the appropriate punishment.   

 The group that I have chosen to label state authorities have been taken to 

represent the contemporary normative standard with respect to masculinity, 

as expressed in the era‟s religious, political and judicial teachings. Livonian 

authorities shared, it seems, the ideals held by their Swedish counterparts. 

The discursive element shows how ideal masculinity was adapted to fit, and 

be enforced in, the social conditions existing in Livonia.  

Members of the judicial body came from the nobility and/or were well-

educated Baltic-German males. One cannot get much of a picture of the jur-

ists‟ view of their own masculinity from this source material. However, one 

can make deductions concerning their general views on masculinity. These 

seem to derive from norms expressed in Luther‟s Small Catechism and from 

moral doctrines mandating a balance between various human, masculine and 

feminine traits. Here, again, we find references to male rationality and self-

control, important ideals to which these judges adhered.  

 As the peasantry differed so greatly in status from this group of judges, it 

was far from certain that it could live up to the latter‟s lofty ideals. When 
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interpreting the authorities‟ view of peasant masculinity, one should ask to 

what degree the authorities were tolerant of these men‟s peculiarities. Here, 

of course, witnesses‟ and defendants‟ statements, as well as the latter‟s be-

havior, social standing, marital status, sex and age, all played an evident role. 

Everything mattered in the trial, but the conviction depended, usually, on 

evidence submitted and the defendant‟s confession. However, the proportion 

of acquittals varied, and in the more uncertain cases, when the credibility of 

the witnesses was decisive, the judges would often focus on the above-

mentioned factors.  

 The judges set the agenda, and one cannot rule out occasional prejudice 

for or against those who appeared in court. This comes out in the texts which 

record acidic remarks about witnesses or accused. These remarks show the 

extent of the authorities‟ contempt for the peasantry. I have not been able to 

detect any characteristic behaviour patterns among the judicial body‟s indi-

viduals or groups. The court proceedings themselves followed the standard 

pattern ruling county courts throughout Livonia.  

 The authorities‟ general opinion of the male half of the Livonian peasan-

try is expressed in, for example, discussions held after a defendant who had 

confessed to bestiality had been convicted. The judges generally agreed that 

it was likely that the perpetrator had indulged in bestiality more often than 

evidenced in court; he who had once had intercourse with animals was likely 

to repeat the offence. There was no hope of redemption; he who had stum-

bled into sin would descend into the depravity.  

 In Sweden, most males – with the exception of idiots and immature boys 

– were credited with reason, good sense and self-control, regardless of their 

social stratum. But the Livonian authorities could not believe the same of 

Livonian peasants. This can be interpreted as a consequence of the enslaving 

structure that had long dominated the province.  

 The authorities repeatedly referred to matrimony, and many of their 

comments show that they associated bestiality with a lack of connubial inter-

course. But in the case of Livonia, the facts speak against this interpretation, 

as several of those convicted of bestiality were married men.  

Religion was also an important point of departure when distinguishing be-

tween the manly and un-manly, for it constituted the dominant ideology of 

the early modern period. The clergy did not hold the same exalted social 

position as did court officials, but they were the mediators of God‟s word, 

which, in turn, prescribed all aspects of fundamental social ideology. Luth-

er‟s Small Catechism, which claimed that each man had his fixed place in 

society, was the Lutheran priests‟ means of controlling the lower classes. 

When it came to manliness and un-manliness, the priest was to both furnish 

a good example and relate what the Bible decreed. The clergy‟s selective use 

of such information thus dominated over much of the social discourse on 

Christian views of manliness and un-manliness. A righteous man was, it was 

held, a regular church-goer. In Livonia, however, the structure of the church 

reflected local social conflicts. The peasantry consisted of “otyskar” [un-
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Germans], who must be induced to attend church, a church controlled, to a 

large degree, by the German minority. The church was thus the ally of the 

ruler-class, the oppressors. 

 Earlier research has shown that both the Swedish and Livonian elite had, 

since the early 1600s, considered the Livonian peasantry in a state of moral 

decay – when compared to the Swedish peasantry, a group of barbarians and 

fools. The German authorities continued to hold this view during the late 

1600s, despite a Swedish decree mandating the reform and education of the 

Livonian peasantry. Many landowners did not care about their serfs‟ Chris-

tianity or morality. Poor church attendance was a great problem for church 

authorities. The sources have further shown that many adults could not say 

the Lord‟s prayer, nor had they ever partaken in the Holy Communion.  

 What was it, then, that made bestiality such a threat to manliness? Tho-

mas Laqueur has described an early-modern single-sex model which held 

that before the mid-eighteenth century, humans were thought to have two 

genders, but only one sex. This has informed my attempt to illuminate early-

modern concepts of manliness and its opposite. Laqueur‟s work inspired a 

good deal of research on the border between the male and the female. One 

has, for instance, investigated various situations in which men became femi-

nized, and vice-versa.   

 My study looks, instead, at the “more distant borders” of manliness. I 

have focused, not on male/female behaviourial conceptual dichotomies, but 

on those that concern the normal/abnormal and the human/bestial. In other 

contexts, penetration might be seen as an essentially masculine act. But if it 

concerned an animal, this view might be reversed: those penetrating would 

be associated with the un-manly, that is, the bestial. On the other hand, the 

dichotomy adult/childish – which involves what Liliequist has labeled ”pu-

erilisation”, that is, an adult man being likened to a child - hardly cropped up 

at all in the source material, and will therefore receive little attention in this 

analysis.  

 In the introduction to my dissertation I give an account of the present 

state of research in the field. I have, in this context, discussed different inter-

pretations of the unmanly aspect of bestiality. Dekker introduced the idea of 

undisciplined manliness, Liliequist the concept of immature manliness and 

Rydström that of twisted or perverted manliness. Both Rydström‟s and 

Dekker‟s interpretations appear consonant with the Livonian authorities‟ 

view of bestiality. Rydström interprets this unmanliness as coarse, uncul-

tured and bestial. Bestiality degraded men not to the level of immature boys, 

but to that of animals. Dekker presents the man whose perverted manliness 

lacks all discipline, the man who throws himself on anything that moves in 

order to satisfy his lust. Rydström‟s description, as well as - perhaps - Dekk-

er‟s, can also be applied to what court-room witnesses expressed with rela-

tion to manliness and bestiality. Some witnesses were relatively indifferent 

to the shocking aspects of bestiality – it could be tolerated, as long as the 

men, adolescents or boys did their daily chores. Those who indulged in bes-
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tiality often explained that lust or desire had motivated their actions, which 

seems to point towards the theory of undisciplined manliness.  

 My research has shown how different social and demographic structures 

and/or cultural differences, such as serfdom, affected perceptions of manli-

ness. The historical region covered in my research, North-East Europe, has 

been called the link that joined Russia and the West, so that the two, togeth-

er, constituted Europe.
483

 One might say that in the main Livonia was popu-

lated by ”Germans”, who constituted the landowners, clergy, civil servants 

and the urban bourgeoisie, and the “un-German” [otyska] peasantry – that is, 

the native Estonian and Latvian populations. The conceptual structures that 

underpinned serfdom were still in place long after the nobility had lost its 

enfeoffments. Earlier research has described the Livonian authorities‟ view 

of the peasantry as being beyond redemption, impossible to educate. This 

can be interpreted as the authorities considering the peasantry‟s males as the 

opposite of what they considered ideal manliness – if one adopts Mosse‟s 

conception of the whole situation – or, in Connell‟s terminology, subordinate 

manliness.  

 The positioning of the borders of manliness was linked both to time and 

to space. Deviations have helped different societies set the borders for what 

they considered acceptable behaviour. There was a clear cultural and geo-

graphical border between Sweden as such, and the Swedish province Livo-

nia.  

 My investigation has shown that on both sides of the Baltic Sea the nor-

mative rules, anchored in the Lutheran ideology, remained relatively con-

stant. Christianity shaped the overall discourse, shared by all Christians. 

Many conceptions were common, e.g. what characterised a trustworthy per-

son, the view of violence and the division of labour between the sexes. Ra-

tionality was given an essential role in most such conceptions. At the same 

time, my investigation confirms previous research in showing Livonia as 

only partially Christianised. In Sweden, the crime of bestiality was consi-

dered a far more serious crime than in Livonia; the witnesses were more 

shocked, and the denouncement of the perpetrator was more a matter of 

course. Bestiality was, after all, an infraction against God‟s rational natural 

order. Christian morality was fundamental, and all sexual activity outside of 

wedlock was an infraction against matrimony as an institution.  

 The differences between Sweden proper and its Livonian province are 

striking. Conceptions of what were manly traits and behavior, and what con-

stituted un-manliness differed. Different people had different ways of classi-

fying, and different tolerance levels towards, un-manliness; the Livonian 

cultural background and social structure were of signal importance in deter-

mining how this sort of behaviour was interpreted. This emerges clearly 

                                                      
483 Stefan Troebst, ”Närvaro i öster: Ryssland och Nordosteuropa”, in Gränsländer, 
edited by Janis, Kreslins, Steven A. Mansbach, Robert Schweitzer (2003) p. 82 ff. 
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when one compares Livonian results with earlier studies on bestiality in 

Sweden. This shows that the view of manliness and the tolerance towards 

certain kinds of behaviour changed as one moved East. 

 My dissertation has shown that the Livonian view of manliness differed 

from that of the Swedes, a difference that is associated with differences in 

social, cultural and demographic structures and which can be linked to serf-

dom. On the other hand, Lutheranism provided a common ground for norma-

tive judgments which also affected definitions of manliness, and these shared 

ideals make it possible to trace resemblances between Livonian and Swedish 

views of manliness. 
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Bilaga 1. 

Rättsfall 

För att få en överblick över dem som anklagades för tidelag kommer jag här 

kort presentera de olika rättegångsfallen och de män, pojkar och ynglingar 

som anklagats för tidelag, samt de olika vittnena. Några av de anklagade 

visade sig vara oskyldiga och friades helt, andra visade sig endast vara skyl-

diga till att ha tänkt tanken, de övriga dömdes för att ha utfört ett eller flera 

tidelag. Om de dömande kommenterade domen på något särskilt sätt har jag 

noterat detta. 

Män 

Till underrätten i Wenden inkom den 22 augusti år 1684 ett fall i vilket 

bonddrängen Martin beryktades för att ha begått tidelag i ett dike bakom 

klövern och kardborrarna. Han visste inte hur gammal han var, bara att hans 

far ”tog” hans mor under Moskvatiden. Brottet det talades om var tidelag 

med tre olika djur vid sammanlagt tre tillfällen. Två av tidelagen skulle ha 

skett för två respektive tre år sedan. Det var med Martins husbonde Lindens 

Jahns grå sto och husbondens brors, svarta sto. Slutligen anklagades han 

även för att ha beblandat sig med den sistnämndes röda ko för ett år sedan. 

Martin kunde be lite men hade aldrig varit till nattvarden. Han var ogift men 

menade att han velat gifta sig. Det var Martins husbondes hustru som bevitt-

nat ett av tidelagen, men i hennes ställe kom husbonden. Vittnade gjorde 

även Wilking Ansche, en dräng som tjänat under Linde Jahns bror. Martin 

bekände under förhöret och dömdes till döden med förbehåll för hovrättens 

leuteration. Slutdatumet i rättegångsprotokollet var den 4 maj 1685.484  

 Till underrätten i Wenden inkom den 6 juli år 1692 ett fall där pastorat-

drängen Herman Erichson från Nyland i Sverige (finsk) anklagades för att ha 

begått tidelag med ett sto under Kristi himmelsfärd och vid middagstid den 

sjätte juni. Herman var ungefär 30 år och ogift och om hans kristendomskun-

skaper frågades det inte någonting. Vittnena var prästens bonde tillika den 

anklagades husbonde Klethnecken Maartz och dennes syster, pigan Anne, 

samt den ”undeutcher” drängen Brentz. Både Maartz och Anne brukade gå 

till nattvard, men Brentz kunde inte bedja och hade heller inte bevistat natt-

varden, han visste dock vad mened innebar. Herman erkände inget men kun-

                                                      
484

 Hovrätten i Dorpats arkiv: F. 109. 7: 65 



 155 

de heller inte neka. Han dömdes till döden och slutdatumet i rättegångspro-

tokollet var den 29 juli 1692485 

 Till underrätten i Dorpat inkom den fjärde april år 1696 ett fall där 22-

årige drängen/bonden Körti Merti Mieck beskylldes för att ha begått tidelag 

med ett sto för fem år sedan. Huvudvittnet var Hutga Rein, men den ankla-

gade Körti Merti Mieck hade uppehållit sig på annan ort sedan dess men var 

nu åter och kunde ställas inför rätta. Körti Merti Mieck erkände inte och 

frikändes på grund av oklara omständigheter. Slutdatumet i rättegångsproto-

kollet var den tionde oktober år 1696.486  

 Till underrätten i Dorpat inkom den 26 december år 1696 ett fall där den 

gifte bonden Kepe Jack angavs för tidelag med ett sto föregående vår när han 

plockade liljekonvaljer. Vittne var en bondhustru som brukade gå till natt-

vard. Enligt honom fanns det fiendskap dem emellan men inte enligt henne. 

Kepe Jack erkände att han varit på väg att begå tidelag och dömdes till spö-

straff utanför kyrkan samt kyrkobotgöring. Slutdatumet i rättegångsprotokol-

let var den 22 februari år 1697.487  

 Till underrätten i Dorpat inkom den 28 maj år 1700 ett fall där bonden 

Lust Mattis som var kring 50 år angavs och beskyllts för att ha begått tidelag 

för drygt ett och ett halvt år sedan. Lust Mattis menade att det hela bara var 

elakt förtal mot honom. Han var tidigare änkling men nu omgift och han 

gick i kyrkan. Vittnet var hans dräng Matz som brukade gå till nattvard. Lust 

Mattis nekade till brott och friades, eftersom han inte kunde överbevisas, 

med en hänvisning till att fallet överläts åt den allvetande Gud. Slutdatumet i 

rättegångsprotokollet var den elfte september år 1700. 488 

 Ett fall som fanns med i inkomna handlingar till hovrätten, men som ock-

så dömts av hovrätten i Dorpat är från Kurland och började den 27 maj 1705. 

Här hade Clave från gränsen angetts för tidelag med ett sto 8-9 dagar tidiga-

re. Han berättade hur han tagit två hästar till skogs och lagt sig i gräset, sen 

hade han känt en sådan drivande lust att han till sist försökt beblanda sig 

med det unga stoet som betade bredvid honom Clave var en bonddräng och 

såg ut att vara omkring trettio år enligt rätten. Han hade varit på en nattvard 

berättade han. Vittnet var hans husbonde tillika stoets ägare Michael David 

Müller. Clave erkände frivilligt tidelaget och dömdes till döden. Slutdatumet 

i rättegångsprotokollet var den 31 juli 1705.489 

 Till underrätten i Pernau inkom den 22 juli år 1706 ett fall i vilket bonden 

Andrese Jaak angavs för tidelag med vittnets ko, samt med ett sto. Brotten 

skulle ha skett för ett år sedan och för ungefär sex veckor sedan, innan mid-

sommar. Andrese Jaak var gift för andra gången och hade 3 barn och han 

brukade gå till nattvarden. Vittnen var Titzo Hannus och hans fru Ello och 

dessa var även ovänner med den anklagade. Andrese Jaak nekade och fri-
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känns med en kommentar om att det hela var dunkelt och skulle överlåtas åt 

högsta rätten. Slutdatumet i rättegångsprotokollet var den elfte mars år 

1707.490  

 Till underrätten i Riga inkom den 31 juli år 1706 ett fall där den cirka 

fyrtioårige bonden Martin angavs för flera tidelag med hans brors sto. Han 

berättade själv att det första tidelaget skett ute när stoet betade och han hade 

då ställt sig på ett stycke trä för att nå upp. Tidelagen sades ha skett för två år 

sedan vid två tillfällen och förra hösten. Martin var ogift och kunde bedja 

lite, men hade aldrig gått till nattvarden. Vittnet var hans bror, bonden Esche 

Hinrich, som också han var i fyrtioårsåldern. Han kunde bedja men hade 

aldrig bevistat nattvarden. Martin bekände under förhör och dömdes till dö-

den. Slutdatumet i rättegångsprotokollet var den 12 september 1706.491  

 Till underrätten i Riga inkom den sjätte september år 1707 ett fall där 

bonden Silgal Thom angavs för att ha begått tidelag med ett sto vid St: Jür-

gen för ett år sedan. Han påstods även ha begått tidelag med en get. Silgal 

Thom ställde sig helt främmande till anklagelserna och berättade hur han 

varit ute och plockat smultron åt kapten och blivit fängslad vid återkomsten 

på grund av att han beryktats för detta brott i ett års tid. Vittnen var Matthis 

och Matthis kusin Thom samt hustrun Ilse. Enligt den anklagade Silgal 

Thom rådde fiendskap mellan honom och vittnena och han nekade till ankla-

gelserna. Han friades och fallet överläts till allvetande Gud. Slutdatumet i 

rättegångsprotokollet var den första november år 1707.492  

 Till underrätten i Riga inkom den första maj år 1708 ett fall i vilket den 

gifte bonden Cäpe Jahn beskylldes för att ha begått tidelag med en ko. Vitt-

net var pigan Edde som gick till nattvarden och kunde bedja och en ämbets-

man från trakten som inte namngavs. Cäpe Jahn nekade och menade att han 

bara velat döda kon, han frikänns från tidelagsanklagelserna medan angiva-

ren beslöts straffas för elakhet. Det hela var dåligt belagt, kunde inte överbe-

visas och överläts till Gud. Slutdatumet i rättegångsprotokollet var den 9 juli 

1708.493  

 Till Ösels underrätt inkom den 14 juli år 1708 ett fall i vilket den gifte 

bonden/drängen Kapparte Matz som var i 60-årsåldern beskylldes för att ha 

begått tidelag med ett sto tidigare samma månad på förmiddagen. Vittnet var 

Greth, en bondhustru i närheten som brukade bevista nattvarden. Kapparte 

Matz erkände uppsåt till tidelag och dömdes till 20 spöslag, kyrkobotgöring 

och arbete. Fallet överläts sedan åt Gud. Slutdatumet i rättegångsprotokollet 

var den 18 september år 1708.494 

 Till underrätten i Wenden inkom den 24 juli år 1709 ett fall där bond-

drängen Jahn, som var närmare trettio år, anmäldes för att ha begått tidelag 

med sin fars båda ston. Brotten skulle ha skett för sex år sedan på vintern 
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och för åtta dagar sedan. Jahn hade inte lärt sig bedja. Vittnen var två pigor; 

Sweiken Maye som var femton år och kunde bedja lite men hade ännu inte 

gått till nattvarden och Jannsem Anne som var ungefär 30 år och gick till 

nattvard. Jahn erkände att han varit på väg att begå tidelag två gånger men 

att han båda gångerna avbrutits av vittnen. Fallet överläts åt allvetande Gud 

och Jahn dömdes till 20 spöslag och till att undervisas av en präst tills han 

förstått sin illgärning. Slutdatumet i rättegångsprotokollet var den åttonde 

oktober 1709.495  

Ynglingar 

Först har vi ett fall som inkom till underrätten i Riga den 23 juli 1692. Det 

var den artonårige bondsonen Rebban Jahn som anklagades för att ha begått 

tidelag med ett sto fjorton dagar tidigare. Han hade, som det uttrycks i proto-

kollen just ”satt igång att bota sin lust då vittnet Elisabeth ropat till honom 

‟vad gör du gudlösa människa? Hur försyndar du dig mot Gud, och hur ska 

du rättfärdiga det!‟ Då hade han kommit av sig och inte fullföljt tidelaget.” 

Om Rebban Jahns kristendomskunskaper får man veta att han inte kunde 

bedja mycket och att han aldrig deltagit i nattvarden. Den som angett honom 

var Elisabeth på samma gård. Hon kunde både bedja och brukade gå till 

nattvarden och mellan de båda förelåg ingen fiendskap. Rebban Jahn bekän-

de frivilligt att han begått tidelag och dömdes till döden. Slutdatumet i rätte-

gångsprotokollet var den 26 juli 1992.496  

 Till Wendens underrätt inkom den 12 september år 1692 ett fall där den 

drygt artonårige drängen Knappe Pavel beskylldes för att ha begått tidelag 

med ett sto kring midsommar samma år när de var ute på arbete, medan de 

andra drängarna sov. Senare kom det dock fram att det skett många fler 

gånger med två olika ston varav det ena tillhört den anklagades husbonde 

och det andra en annan bonde. Vittnet var en dräng vid namn Anders och det 

fanns ingen fiendskap mellan den anklagade och vittnet.  Knappe Pavel be-

rättade att han ibland gick i kyrkan och att han kunde lite av ”Fader vår”, 

nattvarden hade han dock aldrig deltagit i. Han erkände frivilligt sitt brott 

och dömdes till döden. Slutdatumet i rättegångsprotokollet var den 31 okt 

1692.497  

 Till underrätten i Dorpat inkom den 16 juni år 1695 ett fall där den tjugo-

årige bonden Nicola Thomas beskylldes för tidelag. Brottet ansågs ha skett 

på morgonen på Kristi himmelsfärdsdag samma år med en get och för ett år 

sedan med hans förre husbondes i Estland ko. Enligt Nicola Thomas hade 

geten skrikit så mycket att han inte genomfört tidelaget. Kon hade han där-

emot beblandat sig med en tidig morgon när alla sov och han skulle ge häs-

tarna hö. Nicola Thomas hade inte varit till nattvarden men det hade de tre 

vittnena; Els som var en medelålders piga på samma gård, Jahn som var den 
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förre husbondens 40-årige son och dennes dotter, pigan Maya som var 20 år. 

Det rådde ingen fiendskap mellan Nicola Thomas och något av vittnena. 

Rättegången avslutades med att den anklagade under förhöret erkände varpå 

han dömdes till döden. Slutdatumet i rättegångsprotokollet var den 23 no-

vember 1695.498 

 Till underrätten i Wenden inkom även ett fall den 16 juni 1697 i vilket 

drängen Peschedan Peter beskylldes för tidelag. Brottet skulle ha skett på 

midsommaren för två år sedan då vittnet sade att hon kommit på honom 

liggande över en ko. Vittnet Geschan Edde var Peschedan Peters före detta 

matmor. Hon brukade delta i nattvarden och kunde också bedja. Hur det var 

med Peschedan Peters kristendomskunskaper framkommer inte. Det förelåg 

ingen fiendskap dem emellan. Peschedan Peter erkände inget brott och blev 

också frikänd. Rätten kommenterade det hela med att det fanns risk för me-

ned och att fallet kunde vänta tills eventuellt Gud gjorde det hela uppenbart. 

Slutdatumet i rättegångsprotokollet var den 17 juli 1697. 499  

 Till underrätten i Dorpat inkom den fjärde april år 1701 ett fall där bond-

drängen/stallpojken Petri Thomas anklagades för att ha begått tidelag med 

ett stoföl för fyra-fem dagar sedan, något han menade bara var löst prat från 

en kvinna. Om Petri Thomas kristendomskunskaper kan sägas att han kunde 

bedja och hade gått till nattvard. Vittnet var Kangeu Menti Ann som kunde 

bedja och som också brukade gå till nattvarden. Mellan de båda rådde ingen 

fiendskap. Petri Thomas bekände brottet och dömdes till döden varpå domen 

överlämnades till hovrätten den 13 samma månad.500  

 Till underrätten på Ösel inkom den 24 augusti år 1701 ett fall där den 20-

årige bonden Peytze Tönnis angavs för tidelag. Brottet sades ha skett en 

fredag åtta dagar tidigare med en ko. Peytze Tönnis bortförklarade det hela 

med att han under höslagningen blivit kissnödig och ställt sig för att uträtta 

sina behov bakom sina oxar. Plötsligt hade han hört en kreatursklocka (ko-

skälla) i närheten och därefter hade Pörcka Telftens ko kommit gående mot 

oxarna. Sen kom vittnet ridande, när han ännu inte hade bundit upp sina 

byxor. Peytze Tönnis hade aldrig gått till nattvarden och ifall vittnet hade 

gjort det så nämndes det inte under rättegången. Vittnet var bonden Limo-

mah Thomas och mellan de båda rådde stor fiendskap. Peytze Tönnis erkän-

de inget brott och fallet avslutas inte med någon riktig dom. Slutdatumet i 

rättegångsprotokollet var den 20 september år 1701.501 

 Till underrätten på Ösel inkom den 14 juli år 1706 ett fall där den 16- 17- 

årige bondsonen Lassi Marti Hans angavs för att ha bedrivit tidelag med ett 

sto på morgonen vid höslagningen ett par dagar tidigare. Han hade fått idén 

när han tidigare sett en hingst bestiga ett sto och nu ställt sig på en hink för 

att kunna utföra tidelaget. Lassi Marti Hans kunde bedja lite men hade ännu 

inte gått till nattvarden. Vittnet var Pastor Petr: Wilhelm och här förelåg 
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ingen fiendskap. Lassi Marti Hans erkände brottet och dömdes till döden. 

Slutdatumet i rättegångsprotokollet var 26 juli 1706.502 

 Till Wendens underrätt inkom också ett fall den 12 oktober år 1706 rö-

rande en 15-årig bondpojke, som såg ut att vara 20 år, som hette Rubbing 

Jahn. Han angavs för att ha begått tidelag med ett sto fyra veckor tidigare. 

Rubbing Jahn anklagades även för att ha dödat vittnet och tillika också äga-

ren till stoet. Den som angav honom hette Uhsman Madde och var det döda 

vittnet Uhsman Bärtuls mor. Om den anklagade Rubbing Jahns kristen-

domskunskaper står att läsa att han kunde be lite men att han ännu inte be-

vistat nattvarden. Han nekade ihärdigt och friades slutligen. Slutdatumet i 

rättegångsprotokollet var den 18 februari år 1707.503  

 Till underrätten i Riga inkom den 11 maj 1708 ett fall rörande Ansche, en 

pastoratdräng som uppskattades vara mellan arton och tjugo år och som be-

skylldes för att ha begått tidelag med sin husbondes sto åtta dagar tidigare. 

Enligt honom själv skulle han dock bara ha urinerat på stoets rygg. Ansche 

kunde bedja lite och skulle gå till nattvarden för första gången kommande 

pingst. Vittnet var en tysk fänriksänka på 53 år vid namn Catharina Schelting 

som brukade gå till nattvarden. Det förelåg ingen fiendskap mellan henne 

och den anklagade. Ansche nekade och blev friad med kommentaren att det 

hela skulle överlåtas till den Allvetande Gud. Slutdatumet i rättegångsproto-

kollet var den 9 juli 1708.504  

 Till underrätten i Riga inkom också ett fall den 21 augusti år 1708 där 

bonddrängen Clas angavs för att ha begått tidelag med en ko sent en kväll 

för två-tre veckor sedan. Om Clas kristendomskunskaper får man veta att 

han både kunde bedja och hade bevistat nattvarden. Huvudvittnet var piga på 

samma ställe och hette Trine som även hon brukade bevista nattvarden. Mel-

lan Trine och Clas rådde fiendskap och detta, tillsammans med Clas ständiga 

nekande och att omständigheterna inte kunde beläggas ledde till en friande 

dom. Det hela överläts till den allvetande Gud och slutdatumet i rättegångs-

protokollet var den 23 november samma år.505  

Pojkar 

Till Wendens underrätt inkom ett fall den fjärde juli år 1691 rörande en 

bondpojke som beskylldes för att ha begått tidelag med en kalv på gården 

under våren 1691. Han hade setts kasta kalven på marken som han vallat och 

lagt sig på eller bredvid den. Pojkens namn var Hinrich och han bedömdes 

vara 14 år gammal, även om han hade ett utseende som en tolvåring. Den 

som beskyllde Hinrich för brottet hette Geldseps Hinrich och såg ut att vara i 

tjugoårsåldern. Det rådde ingen fiendskap mellan vittnet och den anklagade. 

Om den anklagade Hinrichs kristendomskunskaper står att läsa att han bad 

morgon och kväll. Vittnet berättade också att han kunde be och att han be-
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vistat nattvarden föregående vinter. Detta fall slutar med att rätten konstate-

rade att det inte gick att döma någon efter antaganden. Hinrich erkände inte 

heller att han begått ett tidelag utan menade att han bara lekt med kalven. 

Han friades slutligen och slutdatumet i rättegångsprotokollet var den 31 ok-

tober år 1692. 506 

 I Pernaus underrätt påbörjades den tredje september år 1691 en rättegång 

där David, som var i fjortonårsåldern, beskylldes för tidelag med sin hus-

bondes ko. Brottet skulle ha skett en tidig morgon på sommaren och vittnen 

var husbonden Paul Kulls hustru. David kunde inte bedja, något man försö-

ker lära honom i häktet. Rättegångsfallet avslutas med att David efter flera 

utdragna förhör och undervisning av prästen erkände tidelaget och dömdes 

till döden. Slutdatumet i rättegångsprotokollet var den tredje september året 

därpå.507 

 Till Dorpats underrätt inkom den 14 november år 1699 ett fall rörande en 

sjuårig bondpojke vid namn Rein som beskylldes för att ha begått tidelag 

med ett stoföl under våren. Den som angav honom hette Seppa Mart, en 

drevkarl från en ort i närheten. Om den anklagade Reins kristendomskun-

skaper står att läsa att han inte hade lärt sig bedja ännu. Det rådde ingen fi-

endskap mellan den anklagade pojken, eller hans familj, och vittnet. Rein 

nekade och sade att han ingenting visste om det vittnet pratade om. Rein 

frikändes sedan med kommentaren att han var för ung för att begå tidelag. 

Slutdatumet i rättegångsprotokollet var den 12 december samma år.508 

 Rigas underrätt fick den 21 juni 1704 in ett fall rörande en bondpojke 

som beskylldes för att ha begått tidelag med ett sto vid Kristi himmelsfärds-

tid. Pojkens namn var Bärtul och även han bedömdes vara 14 år gammal. 

Den som beskyllde Bärtul för brottet hette Abraham, en artonårig dräng på 

samma gård som Bärtul tillika stoets ägare. Det rådde ingen fiendskap mel-

lan vittnet och den anklagade. Om den anklagade Bärtuls kristendomskun-

skaper står att läsa att han kunde be men att han ännu inte hade bevistat natt-

varden. Det hade däremot vittnet gjort. Bärtul erkände frivilligt under förhör 

att han begått tidelag med stoet vid höslagningen i en skogsdunge och döm-

des slutligen till döden, något som hovrätten fick kännedom om efter den 20 

juli samma år, det datum domen undertecknades.509  

 I det andra hovrättsprotokollet som återfinns bland underrätternas insända 

protokoll till Dorpats hovrätt beskrevs hur det i Kurland, Mitau, pågick ett 

rättegångsfall mellan den 15 juni år 1705 och den 31 juli samma år. Denna 

rättegång rörde den 13 årige drängen Michel (som döptes år 1690 och därför 

borde ha varit 15 år vid det här laget). Michel hade beryktats för att ha begått 

tidelag med ett sto för tre år sedan och då också förhörts av godsägaren och 

fogden på trakten men läts sedan gå fri. Tre år senare anmäldes han dock för 

brottet. Vittnet var den tyske och lutherske Jürgen Schmidt som brukade gå 
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till nattvarden. Det rådde ingen fiendskap mellan vittnet och den anklagade. 

Om den anklagades kristendomskunskaper står att läsa att han kunde bedja 

men att han ännu inte hade bevistat nattvarden. Michel erkände frivilligt att 

han beblandat sig med stoet under en paus i plöjningen och dömdes till dö-

den.510  

 Pernaus underrätt fick in ett annat tidelagsfall under första kvartalet av år 

1705. Det handlade om bondpojken Jochum som beskylldes för att ha begått 

tidelag med ett sto föregående höst. Jochum var 14 år enligt sin husbonde, 

rätten tror dock snarare han var 15,5 år. Ingen av dem hade något belägg för 

vilken ålder som var riktig. Jochum kunde inte bedja och hade inte heller 

bevistat nattvarden. Det hade däremot vittnet, bonden Neri Jurgin. I det här 

fallet förelåg det fiendskap mellan vittnet och den anklagades familj. Jochum 

nekade till brottet. Han berättade att anklagelserna kom sig av att när han 

varit ute och skördat säd och lastat råg hade han känt behovet av att urinera 

varpå en man vid namn Polli Ritz beordrade honom att uträtta sina behov 

över det sår som Pollis svarta sto hade på ryggen. Jochum hade då stigit upp 

på den främre grenen på ett krokigt träd, och kissat på hästryggen. Jochum 

nekade till att ha begått tidelag och han frikändes. Rätten kommenterar också 

avslutningsvis att det hela var mycket tvivelaktigt eftersom pojken inte hade 

förstånd och för att vittnena var elaka. Slutdatumet i rättegångsprotokollet 

var den tolfte augusti år 1706.511  
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Bilaga 2. Tabeller 

Tabell 1. Anklagad, djur och rättegång 

Nr  Anklagad     Djur     Rättegång     

109. Åldersgrupp Sysselsättning** Civilstånd Ko Sto Get Dom Ort År 

7.65 man dräng ogift 1 2   döden Wenden 1685 

7.84 man dräng ogift   2   döden Wenden 1692 

7.397 man dräng ? 
 

2   spö Wenden 1709 

7.288 man bonde ogift   3   döden Riga 1706 

7.329 man bonde ? 
 

1 1 friad Riga 1701 

7.348 man bonde Gift 1     friad Riga 1708 

7.258 man dräng   
 

1   döden Kurland* 1705 

12.174 man bonde/dräng     1   friad Dorpat 1696 

12.190 man bonde Gift 
 

1   spö Dorpat 1697 

12.244 man bonde Gift   1   friad Dorpat 1700 

12.397 man bonde Gift 1 1   friad Pernau 1707 

12.447 man bonde/dräng Gift   1   spö Ösel 1708 

7.91 yngling dräng   
 

2   döden Wenden 1692 

7.164 yngling dräng   1     friad Wenden 1697 

7.301 yngling dräng   
 

1   friad Wenden 1707 

7.85 yngling dräng     1   döden Riga 1692 

7.349 yngling dräng   
 

1   friad Riga 1708 

7.356 yngling bonde   1     friad Riga 1708 

12.153 yngling dräng   1 
 

1 döden Dorpat 1695 

12.259 yngling dräng     1   döden Dorpat 1701 

12.438 yngling bonde   1 
 

  0 Ösel 1701 

12.444 yngling dräng     1   döden Ösel 1706 

7.96 pojke dräng   1 
 

  friad Wenden 1692 

7.243 pojke dräng     1   döden Riga 1704 

7.259 pojke dräng   
 

1   döden Kurland* 1705 

12.233 pojke dräng     1   friad Dorpat 1699 

12.278 pojke lärling/dräng   1 
 

  döden Pernau 1692 

12.393 pojke dräng     1   friad Pernau 1706 

Summa:       9 27 2       

* Hovrätten i Dorpat 
** Vanligast förekommande benämning 
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Tabell 2. Vittnen 

Nr  Vittnen: Män         Vittnen: Kvinnor   Övriga 

109. Bonde Dräng Yngling  ?/annat Bondhustru Piga ?/annat K / M / Y 

7.65 1 1 
 

  1 
 

    

7.84 1 1       1     

7.397 
   

    2     

7.288 1               

7.329 
   

1+1   
 

1   

7.348           1   man 

7.258 1 
  

    
 

    

12.174       1         

12.190 
   

  1 
 

    

12.244   1             

12.397 
   

1   
 

1   

12.447         1       

7.91 
 

1 
 

    
 

    

7.164         1       

7.301 
   

    
 

1 yngling-död 

7.85             1   

7.349 
   

    
 

1   

7.356       1   1+1     

12.153 
   

    1     

12.259             1   

12.438 1 
  

    
 

    

12.444       1         

7.96 
  

1     
 

    

7.243     1           

7.259 
   

1   
 

    

12.233       1         

12.278 
   

  1 
 

    

12.393 1               

Summa: 6 4 2 8 5 7 6 2 

Fet = huvudvittne 
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Stockholm Studies in Psychology 

Stockholm Studies in Russian Literature 

Stockholm Studies in Scandinavian Philology. N.S. 

Stockholm Studies in Social Anthropology, N.S. 

Stockholm Studies in Sociology. N.S. 

Stockholm Studies in Statistics 

Stockholm Theatre Studies 

Stockholmer Germanistische Forschungen 

Studia Fennica Stockholmiensia 

Studia Graeca Stockholmiensia. Series Graeca 

Studia Graeca Stockholmiensia. Series Neohellenica 

Studia Juridica Stockholmiensia 

Studia Latina Stockholmiensia 

Studies in North-European Archaeology 

 

 

 

 


