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Abstract 

Denna studie har som syfte att undersöka förmyndarskap i Trosa stadsförsamling på slutet av 1800-

talet. 

    Det material som använts för att uppnå detta syfte består av förmyndarskapsprotokoll från Trosa 

rådstugerätt och magistrat mellan 1875-1891, samt förmyndarskapsförteckningar för samma period.  

    Resultatet visar att antalet omyndiga vilka förordnats förmyndare sjönk stadigt från 

undersökningsperiodens början mot dess slut. Resultatet visar också på att änkor tydligt betroddes 

att vara förmyndare åt sina egna barn under perioden.  

    När det gäller förmyndarna så visar undersökningsresultatet på att det var en klar social skiktning 

i valet av förmyndare. Detta ter sig på två sätt. När rådstugerätten utsåg förmyndare utan 

rekommendation så valdes till mycket stor del förmyndare från övre samhällsklasser och när det 

inkom rekommendation angående förmyndare till rätten så rekommenderades och utsågs till 

förmyndare oftast män ur samma samhällsklass eller liknande yrkesgrupp. Ett tredje noterbart 

resultat angående förmyndarna var att det endast i ett fåtal fall utsågs förmyndare som var släkt med 

myndlingen. Detta visar att det var yrkesrelationer och andra informella samband människor 

emellan som var viktiga i valet av förmyndare snarare än släktskap. 

 

Nyckelord: förmyndare, omyndig, genus, rätt, ekonomi, Trosa stadsförsamling, 1800-tal. 
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1. Inledning 

Som min man Borgmästaren William Henning den 24 december 1889 aflidit får jag härmed vördsamt 

anhålla att Rådhus Rätten till förmyndare för mina omyndiga barn förordnar de omyndigas farbroder 

Direktör R.J. Henning.1

 
 

Denna ansökan till Trosa rådhusrätt var i slutet på 1800-talet en allt ovanligare ansökan. Detta är ett 

slående exempel på den förändring som nedan kommer att visas angående förmyndarskap och 

omyndighet. 

Den rättsliga utvecklingen för förmyndarinstitutionen har skapat andra former av förmyndarskap för 

dagens Sverige, nämligen en uppdelning i tre delar; förmyndare, förvaltare och gode man, där 

förmyndaren är utav det ovanligare slaget. Det är mycket vanligare idag att gode man eller 

förvaltare utses till en person. Detta beror på den sociala aspekt i lagarna om förmyndarskap som 

inträdde från och med 1924 års förmyndarskapslag. Med den sociala aspekten menas här att 

människor som blev tvungna att omhändertas av förmyndare skulle ha ett värdigt leverne och må 

både fysiskt och psykiskt väl. Det var naturligtvis inte så att man i tidigare rättsregler ignorerade 

människors väl men detta reglerades på annat sätt, som nedan kommer att visas. Anledningarna till 

de stora förändringarna i rättsreglerna var ett utslag av de förändringar som skedde i Sverige under 

1800-talet. Från ett samhälle där det ansågs att familj och släkt, främst männen, skulle ta hand om 

utsatta människor till ett samhälle där det ansågs att samhällsinstitutioner och andra än släktingar 

och inte bara män skulle ta hand om utsatta människor. Uppsatsen är fokuserad på detta skeende 

under slutet av 1800-talet i Trosa stadsförsamling. 

2. Syfte, frågeställning och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att studera förmyndarskapet i Trosa stadsförsamling under åren 1875 – 

1891. 

 

Frågeställningar: 

• Hur många personer var omyndiga under åren 1875 – 1891? 

• Hur många av dessa var barn respektive vuxna? 

• Vilka var orsakerna för omyndigheten respektive förordnandet av förmyndare? 

• Vilka var förmyndarna?  

 
                                                 
1 Trosa rådstugerätt och magistrat A2B:3. Inkommet brev till Trosa rådstugerätt den 20/1 1890 från Valborg Henning, 
borgmästarens änka. 
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Avgränsningar: 

Denna uppsats är avgränsad i tid från 1875 till 1891, anledningen till dessa årtal är att 

källmaterialet innan 1875 är begränsad för att kunna utföra en undersökning av liknande art. I 

rummet är denna undersökning begränsad till Trosa Stad, vilken under denna period omfattade 

Trosa stadsförsamling. Uppsatsen behandlar så lång det är möjligt endast förmyndarskap. 

    Avgränsningen av källmaterialet har gjorts till de nedanstående dokumenten då dessa har ansetts 

nödvändiga och tillräckliga för att uppfylla syftet med och svara på frågeställningarna till denna 

uppsats. Källmaterial som kan beröra förmyndare eller omyndiga är även bodelningsärenden samt 

protokoll till dessa och arvsärenden och protokoll till dessa. De har dock ansetts ligga utanför denna 

uppsats frågeställningar och syfte och har därför inte tagits upp. 

3. Metod och material 

Den metod som använts i denna uppsats är att material har sökts i arkiv angående förmyndarskap i 

Trosa. Materialet har sammanfattats statistiskt för att besvara ovanstående frågeställningar. 

Resultatet är den nedanstående undersökningen. För att få en bild av forskningsläget angående 

förmyndarskap, förmyndarna samt en historisk bakgrund av förmyndarinstitutionen kommer det i 

uppsatsen jämföras om resultaten skiljde sig från utvecklingen som beskrivs i tidigare forskning. 

Denna jämförelse kommer att användas i diskussionen av resultaten. 

    Källmaterialet omfattar protokoll från Trosa rådstugerätt och magistrat, inkomna ärenden till 

rådstugerätten, förmyndarskapsförteckning samt inkomna förmyndarskapsräkningar.  

    I protokollen behandlas de inkomna ärendena, i sammanfattad form, där utslaget av ärendet är 

antecknat. Rådstugerätten bestod alltid av minst tre rådmän. För det mesta var även borgmästaren 

närvarande, ibland också en kyrkorepresentant.  

    De inkomna ärendena är brev inkomna till rådstugerätten. Ärendena behandlar förfrågningar 

kring förmyndarskap, t.ex. begäran att få sina barn satta under förmyndarskap pga. mannens 

bortgång. 

    Förmyndarskapförteckningarna är dokument vilka beskriver vem som blivit satt under 

förmyndarskap samt hur gamla de var. Det står också vem som blev utsedd till deras förmyndare 

samt en kort notering av anledningen till förmyndarskapet. Dessa dokument finns i två former. 

Mellan 1865-1872 är de helt handskrivna av rådmän. Mellan 1873-1891 är de förtryckta dokument 

som är ifyllda av rådmän samt gode män vilka kontrollerat förmyndarskapsräkningar.  

    Förmyndarskapsräkningarna är dokument vilka beskriver de omyndigas tillgångar och utgifter för 

ett givet år. Dessa är skrivna i varierande former. De enklaste beskriver enkelt inkomst och utgifter i 
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några få rader, medan de mer komplicerade har längre beskrivningar för både inkomst- och 

utgiftssidorna. 

4. Forskningsläge  

Det finns ingen tidigare forskning för just specifikt förmyndarskapet under slutet av 1800-talet i 

Sverige. Det finns många juridiska handledningar och böcker om förmyndarskapets utveckling från 

1924, bland annat; Gösta Wallins Förmyndare och gode män och Per Westmans Förmyndarskap. 

Den senare behandlar tydligt, ur en juridisk synvinkel, utvecklingen av lagarna kring 

förmyndarskapet från 1924 fram till 2004. Men då de inte berör det som var aktuellt innan 1924 är 

de inte intressanta för denna uppsats. 

 

Ann Ighes doktorsavhandling I faderns ställe. Genus, ekonomisk förändring och den svenska 

förmyndarinstitutionen ca 1700-1860 behandlar förmyndarskapets historiska utveckling och har 

dessutom ett samlat och uppdaterat forskningsläge över ämnet samt över de berörande ekonomiska 

och sociala aspekterna vilket gör det till en mycket viktig avhandling för denna uppsats.  

    Syftet med Ighes avhandling är att analysera förmyndarskapsinstitutionen i Sverige från 1600-

talets slut till 1800-talets mitt, dels som en ekonomisk relation, dels utifrån rådande genusrelationer. 

Antagandet är att dessa relationer är starkt beroende av varandra och detta undersöks i avhandlingen 

empiriskt. Vidare antar Ighe att genusspecifika egendomsrättigheter har ekonomiska konsekvenser, 

som kan påverkas av ekonomisk förändring.2

    Viktigt att notera med denna avhandling är att den starkt knyter genuskonstruktion till materiella 

förutsättningar. Därmed utesluter Ighe i denna avhandling all eventuell påverkan på 

genuskonstruktion från ideologiska faktorer eller aspekter. Således är det endast ett perspektiv på 

varför förmyndarskapet påverkades och hennes avhandling bör ses som endast en förklaring av 

förmyndarskapsinstitutionens förändring. 

  

    I avhandlingen finns även en lokal undersökning av förmyndarskapet i Göteborg, vilken är 

användbar som jämförelse för min uppsats undersökning. Syftet med Ighes undersökning är att 

analysera de kvantitativa resultaten utifrån aktörernas förhållande till de institutionella positionerna 

och egendomsrelationerna. Ighe antar att positionerna förmyndare, omyndig och samhälle är 

institutionella positioner, där aktörerna i varje position ändras när egendomsrelationer ändras. 

 

                                                 
2 Ighe, Ann, I faderns ställe: Genus, ekonomisk förändring och den svenska förmyndarinstitutionen ca 1700-1860, 
Göteborg 2007, s.22 
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Ighes utgångspunkt är att förmyndarskapsinstitutionen består av tre axlar; mellan förmyndare och 

samhälle, mellan samhälle och omyndig och mellan omyndig och förmyndare.3 Ighes 

utgångspunkter är att förändringarna inom samhällsekonomi, genus och rätt är de som påverkade 

förmyndarinstitutionen mest. Viktigt att påpeka är att dessa tre ständigt interagerar. De påverkar 

alltså varandra kontinuerligt och utgör samtidigt varandras förutsättningar.4

    Med genus menas genusordning som ett slags aggregat av olika typer av formella och informella 

restriktioner som refererar till könstillhörighet i ett samhälle. 

  

    Med ekonomiska förändringar menas ändringar i ekonomiska relationer mellan människor. De 

ekonomiska och juridiska relationer vilka framförallt berör och är starkt knutna till förmyndarskapet 

är relationer kring egendom och egendomsrätt.  

    Egendom och egendomsrätt ses av Ighe som en maktbas för individen eller för gruppen – t ex 

familjen – vilken ofta förr var representerad av en individ. Ighe ser ett samband mellan 

individualiseringen av egendom i det protoindustriella och industriella samhället och förändringen 

av förmyndarinstitutionen. Dessutom kan ses en utveckling från stor förfoganderätt för förmyndaren 

till en förfoganderätt där större hänsyn tas till de omyndigas intressen och där förmyndaren besatt 

egendomen å den omyndiges vägnar med återbetalningsplikt.5 Ighe tar sina slutsatser från 

riksdagsdebatterna där förmyndarskap behandlats.6

   1811 tillsattes civillagskommittén för att urskilja den ekonomiska lagstiftningen från den övriga 

samt för att föreslå en ny civillag vilken skulle vara vägledande med fasta principer för individers 

förhållanden.

 Hon sammanfattar dessa debatter i två 

perspektiv: 1) De ogifta kvinnornas myndighet, 2) Det manliga förmyndarskapets problem. 

7 Kommittén lade fram sitt civillagsförslag 1826. Myndighetsfrågan i detta förslag 

innehöll klara tendenser till jämställande, men de kvarvarande ojämlika förfoganderätterna inom 

äktenskapet kan enligt Ighe tolkas som rättens ”asymmetriska modernisering”. Det var ett utslag av 

dragkampen mellan en liberalare lagsyn där lagen blir mer och mer formaliserad och en äldre 

konservativ särlagstiftning och sedvanerätt.8

    När det gäller den andra delen av debatten så var den indelad i två delar. Den ena behandlar 

frågor angående kreditrelationer med förmyndare och den andra behandlar frågor kring registrering 

av förmyndare och omyndiga. För den första delen och frågan om kreditrelationer så kom detta att 

 

                                                 
3 Ighe, s.23 
4 Ighe, s.31 
5 Ighe, s.58 
6 Ighe, s.116 Riksdagar vilka behandlade frågor om myndighet hölls 1817-18, 1844-45, 1847-48, 1853-54, 1859 samt 
1862-63. 
7 Ighe, s.98f 
8 Ighe, s.106ff 
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spela en allt viktigare roll i debatten pga. att den institutionella kreditgivningen (t.ex. bankutlåning) 

började öka under 1830- och 1840 talen.9

    Samtidigt så ökade den sociala och geografiska rörligheten vilket innebar att 

informationskostnaderna – kostnaderna att skaffa information om i detta fall gäldenären – ökade 

och informationen var asymmetrisk – d v s ena parten (gäldenären) visste mer om sin situation (som 

t ex att han var förmyndare) än vad andra parten (borgenären) gjorde. Det var när dessa ”glapp” i 

kostnader och i information ökade som ett tryck skapades på förändring av lagen angående 

förmyndares informationsskyldighet.

 

10

    Ighe sammanfattar den rättsliga utvecklingen på följande sätt; på lång sikt var förändringen kring 

förmyndarskapet sådan att den uppvisade drag vilka kan tolkas som förenliga med den allmänna 

utvecklingen av egendomsrättigheter. I bägge fallen – förmyndarskap och egendomsrätt - skedde en 

inskränkning av släktintressen, gruppspecifika intressen och privilegier. I stället stärktes en högre 

grad av individualisering av rättigheter. Ighe följer Karl Polyanis teori angående ”inbäddade 

egendomsrelationer” och anser som han att dessa blev ”avbäddade”, alltså lösgjorda då ekonomiska 

relationer och transaktioner frilades från tidigare verksamma sociala restriktioner.

 

11 På kort sikt så 

var det främst det manliga förmyndarskapets problem inom systemet som framträdde i debatten, 

problem inte enbart skapade pga. ogifta kvinnors omyndighet, utan i hög grad relaterade till 

kreditväsendets förändring under Ighes undersökningsperiod. Förmyndarinstitutionen ansågs alltså 

hämmande för kreditrelationer och ekonomisk utveckling. Det var det manliga förmyndarskapets 

ekonomiska problem snarare än kvinnornas underordnade situation som stod i centrum för 

förmyndarskapsinstitutionens förändring anser Ighe.12

 

  

Ighes lokala undersökning av förmyndarskap i Göteborg är tvådelad. Den första delen är en 

undersökning av folkmängd och folks förmögenheter i Göteborg för hela undersökningsperioden.13 

Hennes slutsatser för denna del är att det var vanligt att personer blev föräldralösa innan de nått 

vuxen ålder och att allt fler kvinnor förblev ogifta. Demografiskt tryck i städer och förändrade 

sociala och ekonomiska mönster gjorde dessa ogifta kvinnor till ”omyndighetsproblem”, framförallt 

ur legitimitetssynpunkt. Med detta menas att allt fler ogifta kvinnor stod utan förmyndare, något 

som enligt lagen inte var tillåtet, följderna blev att allt fler män behövde bli förmyndare.14

                                                 
9 Ighe, s.124 

 

10 Ighe, s.128ff 
11 Ighe, s.242ff 
12 Ighe, s.243 
13 Ighe, kap.5  
14 Ighe, s.179-180 
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En reflektion angående detta resultat är att Ighe inte behandlar – i någon större utsträckning – frågan 

om varför kvinnor förblev ogifta i allt större grad, trots att kvinnoöverskottet minskade från 1130 

kvinnor per 1000 år 1749 till 1056 per 1000 män år 1865.15

    Den andra delen av undersökningen baserar Ighe på förmyndarskapsprotokoll från Göteborgs 

rådhusrätt.

 Ighe antar att giftermålsmönstret i 

Sverige följde ett så kallat ”europeiskt giftermålsmönster” där hög giftermålsålder var vanligt. 

16

    Resultaten av undersökningen visade att den medborgerliga plikten – fler män utan släktskap 

med de omyndiga utsågs till förmyndare – liksom egendomsrelationer av inbäddat slag – kontrollen 

av förmyndarens ekonomi – utgjorde större inslag i det tidigare tvärsnittet än i det senare. 

Uteslutande män utsågs till förmyndare i det tidigare tvärsnittet och större vikt lades på förmyndares 

ekonomiska och sociala ställning än i det senare tvärsnittet. När det gäller änkor så framkom det att 

en del av dem i det senare tvärsnittet blev utsedda till förmyndare för sina barn. När änkorna hade 

egna förslag på förmyndare åt sina barn så var det oftast en man som hade samma eller liknande 

yrke som deras döda män. Antalet förmyndarskapsärenden ökade drastiskt under den senare 

perioden jämfört med den tidigare, från ca: 25 per år till ca: 170 per år. Antalet omyndiga som 

initierade förmyndarskapsärenden minskade från 15 % i det tidigare tvärsnittet till 9 % i det senare. 

Samtidigt skedde en minskning av andelen omyndiga kvinnor/flickor från 67 % till 60 %.

 Hon tar två tvärsnitt; ett från 1777-1782 och ett från 1852-1857. Ur dessa protokoll 

sammanställdes ett flertal statistiska tabeller baserade på frågeställningarna; vilka var förmyndare, 

dvs. deras yrken, släktskap med de omyndiga, om änkor blev förmyndare, hur många ärenden som 

inkom och vilka initierade frågan om förmyndarskap.  

17

    Ighes slutsats av resultaten är att de institutionella positionernas innehåll ändrades. Under den 

tidiga perioden var den patriarkala rådigheten fungerande .  

 

    I den senare delen så formaliserades hanteringen av förmyndarskap och medborgarskapets 

karaktär hade ändrats. Änkors behörighet att på egen hand agera för sina barn ökade i det senare 

tvärsnittet medan släktens makt begränsades i förmyndarskapsärenden.  

    Vad gäller egendomsrelationer så utgår Ighe i sin analys av resultaten från arvskapitalet position. 

I den tidigare perioden förvaltades ärvda förmögenheter av förmyndare och avsaknaden av 

institutionell kapitalförvaltning gjorde så att skulder och kapital förvaltades av privatpersoner. I den 

senare perioden så föreligger en avsaknad av beskrivna egendomsrelationer vilket Ighe tolkar som 

att det allmänna kreditväsendets utveckling gett resultat och färre ekonomiska relationer sker 

emellan privatpersoner. Detta ledde till att förmyndare inte längre behövde i lika stor utsträckning 

                                                 
15 Ighe, s.147 Siffrorna har Ighe fått ur Sten Carlssons studie Ogifta kvinnor i det svenska ståndssamhället. 
16 Ighe, kap.6 
17 Ighe, s.231ff 
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förvalta tillgångar, snarare placera dem. Det fanns i och med detta utrymme att förändra 

förmyndarinstitutionens innehåll. Dels behövde inte längre bara manliga släktingar inte utses till 

förmyndare och förmyndarna behövde inte längre ha en stabil ekonomi då kreditinstitutionen stod 

för säkerheten . Således skapades alltså utrymme för att änkor kunde få vara förmyndare över sina 

egna barn.18

    Ighes slutsats bygger, anses det i denna uppsats, på att manligt förknippades med hög status och 

kvinnligt med låg status. Det var inte lika hög status att vara förmyndare i den senare 

undersökningsperioden som i den tidigare och därför kunde änkor få tillgång till 

förmyndarskapspositionen. Detta är också en av Ighes grundläggande antaganden, att genus och 

äganderätt/egendomsrätt (och därmed makt över det ägda) är knutna till varandra.  

 

 

Den litteratur som behandlar förmyndarskapet mer generellt är social-, juridisk samt 

kvinnohistorisk. En bok som kombinerar alla dessa tre är Karin Widebergs Kvinnor, klasser och 

lagar 1750-1980. Syftet med boken är att behandla frågan om vad förändringar i kvinnans rättsliga 

ställning har betytt och kan betyda för kvinnans sociala ställning.19

    Wideberg anger två orsaker till kvinnors ställning i samhället från tidig medeltid. Först anser hon 

att det fanns en uppfattning att mannen var överlägsen kvinnan, fysiskt som andligt. Det fanns alltså 

ett intresse i att skydda kvinnan på grund av hennes underordnade ställning. För det andra så pekar 

hon på att kvinnoförtrycket även har materiella orsaker från långt bak i tiden (patriarkatets 

uppkomst). Effekten av dessa var den rättsliga ställning som kvinnor hade då 1734 års lag trädde i 

kraft. Vilket i sin tur kom att förstärka denna underordning i minst 150 år till.

 Här är framförallt avsnittet 

1850-1930 aktuellt för denna uppsats. Wideberg beskriver i detta avsnitt kvinnors ställning i det 

ändrade produktionssamhället, hur detta påverkade deras ställning i familjen samt, hur kvinnors 

juridiska ställning ändrade sig med det ändrade samhällsstrukturerna.  

20

    Mellan 1750 och 1850 anser Wideberg att reformer angående kvinnors sociala och rättsliga 

ställning hade sina grunder i den kapitalistiska utvecklingen och därmed i borgarklassens behov. 

Det var borgarklassens kvinnoproblem man avsåg att lösa, inte några andra klassers.

 

21

    Wideberg menar att 1858 års beslut att ogift kvinna kunde bli myndig från 25 års ålder om hon 

lämnade in en anmälan till domstol får betraktas som en kompromiss mellan parterna i riksdagen. 

1863 togs anmälningsskyldigheten bort. Omyndighetsfrågan var, menar Wideberg, en fråga som 

hängde ihop med det kapitalistiska produktionssystemet och den maskinella utvecklingen, vilken 

 

                                                 
18 Ighe, s.235ff 
19 Wideberg, Karin, Kvinnor, klasser och lagar 1750-1980, Helsingborg 1980 s.11 
20 Wideberg, s.34  
21 Wideberg, s.52 
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gav möjlighet för kvinnor att skaffa arbete på liknande villkor som män.22 Trots täta diskussioner i 

riksdagen under 1800-talet så kom endast smärre förändringar i ”omyndighetsfrågan”, beroende på 

att det var en kvinnofråga och inte en klassfråga.23Det var inte social skäl eller jämlikhetsskäl som 

ledde till lagförändringarna, snarare så var de ett uttryck för förändringar i den ekonomiska 

samhällsstrukturen.24

    Även Wideberg utgår från, liksom Ighe, att det var ändringar i materiella förhållanden, i detta fall 

övergången till industrialiseringen som ett uttryck för produktionsförhållanden, som lade grunden 

till att förmyndarskapsinstitutionen ändrades. Wideberg utgår ifrån att lagar berörande kvinnor 

ändrades på grund av samhällsstrukturella ändringar och utesluter ideologiska förklaringar till 

lagförändringarna. Widebergs undersökning är begränsad till den juridiska effekten på kvinnors 

sociala ställning och bör endast ses ur detta perspektiv. Någon jämförelse om hur lagarna slog i 

praxis finns inte. 

  

 

I antologin Kvinnohistoria beskrivs förmyndarskapet ur den omyndiga kvinnans synvinkel i 

avsnittet vid namn ”Från släkt till marknad” skrivet av Anita Göransson. Hon skriver om 

äganderätt, rätt till arbete och om äktenskap under 1800-talet och hur den förändrade 

samhällsstrukturen gav kvinnor möjligheter att förändra sin situation. Göransson skriver att det var 

marknadsekonomin som blivit så betydelsefull att det fick skapas nya institutionella former som var 

anpassade till det nya systemet.25

    Det Göransson pekar på är att fler kvinnor fick möjlighet att bli självförsörjande genom bl. a. den 

generella näringsfriheten för kvinnor som infördes 1846.

 

26

    Göransson anser också att de äldre egendomsrelationerna inte längre var tillräckliga för det 

marknadsekonomiska systemet. Detta ledde till att aktiebolagsformen infördes 1848 och medförde 

att man inte längre var beroende av större sociala nätverk för investeringar. Denna förändring samt 

att marknadsekonomin krävde att kapitalet var rörligt – vilket det inte var, då det krävdes 

förmyndares godkännande för ogifta kvinnors transaktioner – utgjorde anledningar till förändringar 

i förmyndarskapsinstitutionen.

 

27

    Göransson lägger stor vikt på genus i detta avsnitt och utgår ifrån, som Ighe, att genusordningen 

var tagen för given.  

 

 
                                                 
22 Wideberg, s.45 och s.64 
23 Wideberg, s.69ff 
24 Wideberg, s.70 
25Göransson A, Från släkt till marknad, i Kvinnohistoria, Oskarshamn 2004. s.110. 
26 Göransson. s.106 
27 Göransson. s.110 
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Einar Stenbeck som under slutet på 1800-talet och början på 1900 var revisionssekreterare, ledamot 

i lagberedningen och senare lagråd, skrev i samband med införandet av 1924 års förmyndarskapslag 

en handledning för förmyndare och gode män; Förmyndare och gode män enligt nya 

förmyndarskapslagen, där en historisk utveckling av förmyndarskapet diskuteras. Stenbeck 

behandlar utvecklingen ur en synvinkel där den omyndiges rättsliga skydd är i fokus. Han drar 

slutsatsen att det saknades skyddsregler för en alltför hård exploatering av fattiga och påpekar att de 

få reglerna i lagen, inte var ägnade att bereda erforderlig trygghet åt de omyndiga och att detta 

under hela 1800-talet ledde till att det framställdes reformkrav.28

    Enligt Stenbeck så följde reformförslagen två linjer. Dels framställdes förslag på ändrade 

bestämmelser rörande förmyndarens redovisningsskyldighet och tillsynen däröver, dels om 

förvaltningens överflyttande till förmyndarkamrar. Det första förslaget vann gehör medan det andra 

inte blev verklighet. Det var näst intill omöjligt för gode männen att kontrollera förmyndarens 

förehavanden med den omyndiges egendom under det gångna året. Vidare hade det sedan gammalt 

varit den rådande uppfattningen att en förmyndare som använt en myndlings tillgångar, var vid 

bristande redovisning att betrakta som en vanlig gäldenär. Denna uppfattning ansågs undergräva 

förmyndarnas ansvarskänsla. Stenbeck anser att just denna uppfattning ledde till att kontrollen blev 

striktare och det blev svårare för förmyndare att sko sig på bekostnad av den omyndige.

  

29

 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att förmyndarskapet från de tidigaste lagarna till 1900-talets början 

kännetecknas, enligt författarna, som en maktinstitution för män, framförallt fäder och gifta män. 

Det var en bekräftelse i lag av tankarna om att mannen var den överlägsne i familjen och i 

samhället. Detta förändrades i takt med mekaniseringen av jordbruket och industrialiseringen av 

samhället. Anledningen till att det tog lång tid beror i mångt och mycket på trögheten i att ändra 

vane- och tankemönster. Ighe beskriver denna förändringströghet i synen på manlighet och 

kvinnlighet. Dessa anser hon är sociala konstruktioner oberoende av fysiskt/biologiskt kön. Under 

industrialiseringen förändrades innehållet i dessa konstruktioner och det blev inte längre lika 

prestigefullt att vara den som kontrollerade hushållet eller hushållsekonomin. Den ekonomiska 

marknaden blev istället en viktigare maktbas inom ”manlighetskonstruktionen”.30

                                                 
28 Stenbeck, E, Förmyndare och gode män enligt nya förmyndarskapslagen, Stockholm 1924, s.1 

 Parallellt med 

och på grund av denna omlokalisering av makten utanför familjen så ”individualiserades” 

egendomsrätten. Från slutet på 1700-talet fram till mitten på 1800- talet, fick den sitt genomslag och 

fortsatte omlokaliseras under denna uppsats undersökningsperiod och innebar stora förändringar i 

29 Stenbeck., s.2 
30 Ighe, s.36ff 
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framförallt förfoganderätt och dispositionsrätt av egendom. Genomgående så anser författarna att 

det var förändringarna i samhällsstrukturerna som lade grunden till förändringen av 

förmyndarinstitutionen snarare än jämlikhetstänkande. Det sociala skyddsnätstänkandet runt 

förmyndarskapet utvecklades inte förrän efter 1920-talet utan det var snarare de ekonomiska 

aspekterna som skyndade på förändringarna. 

    De ovanstående författarna har genomgående en ekonomisk/materiell utgångspunkt i sina 

resonemang kring förmyndarinstitutionen och förmyndarskap. Det som anses saknas i deras 

resonemang är hur de ideologiska aspekterna kan ha påverkat förmyndarinstitutionen samt ett 

resonerande om legitimeringsfunktionen kring de ekonomiska förhållandena.  

5. Bakgrund 

5.1 Förändringens Sverige 

Slutet på 1800-talet var en tid av stora förändringar i det svenska samhället. Politiskt så förändrades 

riksdagens struktur med införande av tvåkammarriksdag 1866 och en begränsad införd rösträtt. De 

konservativa och de liberala fick en ny konkurrent i socialdemokraterna 1889 som bildats ur de 

fackliga rörelserna under denna period. En kraftig befolkningsökning skedde, trots emigration och 

svält vilket ledde till att fler behövde sysselsättas. Industrialiseringen började göra sig gällande på 

allvar från 1890-talet mycket pga. järnvägens utbyggnation från och med 1870-talet och därmed 

möjliggjordes en koncentration av industrier i städer, varpå urbaniseringen tog fart. Detta var även 

folkrörelsernas tid. Frikyrkorna och nykterhetsföreningarna växte snabbt i antal. 1900 var cirka 

300000 personer medlemmar i någon av dessa rörelser.31

    Kort sagt var det en tid av sociala förändringar. Nya ekonomiska strukturer skakade om 

institutioner som familjen och synen på arbete. Otrygghet och oro för framtiden och överlevnad var 

inte ovanligt då folk i större utsträckning övergick till att bo i städer istället för att bruka jorden för 

sin försörjning. Detta innebar förändrande ekonomiska och sociala mönster, vilket ledde till 

otrygghet. Filantropi blev en viktig del av samhället. I takt med dessa förändringar skapades ett 

tryck på lagförändringar. Människor ville vara lagligen skyddade i dessa nya ekonomiska och 

sociala tider. Trycket ledde till flera lagförändringar, men när det gäller förmyndarskapet så 

motarbetades förändring av olika orsaker vilka diskuterats en del ovan. Dock, vilket kommer att 

visas nedan, så tillkom under den undersökta perioden tillägg och förändringar vad gäller 

förmyndarskapet. 

 

 

                                                 
31 Nilsson, Roddy, Kontroll, makt och omsorg: Sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780-1940, Lund 2003, 
s.157 
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5.2 Förmyndarinstitutionens historiska utveckling 

Innan utvecklingen för förmyndarinstitutionen mer detaljerat presenteras, bör begreppet definieras. 

Denna uppsats utgår ifrån den definition Ighe antar i sin avhandling (se forskningsläge, ovan). 

Egendom och egendomsrätt är centrala företeelser – eller kanske bättre, konstruktioner – för 

förmyndarskapet. Det var trots allt så att när någon var omyndig så hade denna person inte rätt att 

förfoga över sin egendom hur som helst. Detta blev förmyndarens centrala uppgift. 

Förmyndarskapet var alltså främst av ekonomisk betydelse, vilket även kan ses i dåtidens lagar (se 

nedan). Förmyndarskapet övergick mer och mer till att bli en social institution – i den meningen att 

själva omhändertagandet av myndlingen alltmer framhävdes – mot slutet på 1800-talet.  

    Förmyndarskapet var även en familjeangelägenhet, men med de samhälleliga förändringarna så 

kom den att bli en samhällsangelägenhet. 

    Förmyndarinstitutionen, innan denna uppsats undersökningsperiod, var ett 

maktbegränsningsinstrument mot kvinnor pga. de föreställningar som fanns kring manligt och 

kvinnligt. Denna uppsats kommer inte att fördjupa sig i detalj vad dessa föreställningar innehöll 

utan kommer endast ytligt beskriva att förändringar har skett historiskt pga. dem. 32

 

 

Förmyndarskapets historia i Sverige börjar, juridiskt sett, med Kristoffers landslag från 1442. Den 

gällde för landsbygden ända fram till 1736. Denna lag omfattade bestämmelser rörande 

målsmanskap och förmyndarskap. Målsmanskapet betydde från början att män talade för kvinnor i 

rätten. Förmyndarskapet betydde att en förmyndare skötte och bevarade minderårigas – pojkars och 

flickors – och ogift kvinnas arvejord tills dessa blivit myndiga eller gift sig.33

    En första sammanfattande rättskälla trädde i kraft genom 1669 förmyndareordning.

 Förmyndarskapet 

behandlades alltså nästan uteslutande i arvslagarna och gällde mer eller mindre förvaltning av 

egendom, framförallt jord.  
34 Mycket av 

det som stadgades i denna fanns redan i olika äldre lagsamlingar. En del hade föreslagits vid 

tidigare tillfällen under 1600-talet, annat fanns som etablerad praxis.35

                                                 
32 För de intresserade rekommenderas Frykman Jonas och Löfgren Orvar Den kultiverade människan, Lund 1979. 

 Förmynadreordningen antogs 

med förhoppningar att det missbruk som skedde inom förmyndarskap nu kunde bestraffas och att en 

god ordning skulle uppstå. Man ville få bukt på problemet med att förmyndarna skrev ned tillgångar 

som tillhörde den omyndige och skrev upp tillgångar som tillhörde förmyndaren samt med 

problemet att förmyndarna helt enkelt använde de omyndigas tillgångar för egna ändamål. 

Kontrollen var sporadisk, så det var svårt att komma åt de fuskande förmyndarna. 

33 Florin, Göransson m.fl., s.57 
34 Ighe, s.59 
35 Ighe, s.60  
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    1734 års lag, vilken trädde i kraft 1736, innebar inga större nyheter jämfört med 

förmyndareordningen, den snarare stärkte mannens makt över hushållet genom att stadga: ”Sedan 

man och qwinna sammanvigde äro, tå är han hennes rätte målsman och äger söka och swara för 

henne.” Historiskt sträcker sig denna form av ”husbondevälde” till den germanska rätten och ännu 

längre bak till den romerska rättens ”pater familias”. Detta innebar att mannen var den som 

bestämde över allt och alla i hushållet. Han var alltså förmyndare över sin fru och sina barn. 

Männen var omyndiga tills de var 21. Kvinnorna var omyndiga genom hela livet vilket reglerades i 

lagen på följande sätt: ”Mö, af whad ålder hon vara må, stånde under förmyndarskap”.36

    Fadern var den ogifta kvinnans förmyndare, dog han så blev ”moder med skyldaste fränders råd” 

förmyndare över sina henne och sina andra barn.

 

37

    Detta var alltså inte en helt oinskränkt rätt för änkor att var förmyndare över sina barn. Dock fick 

änkor råda över sig själva och sin egen egendom enligt denna lag.  

 

    För de flesta så innebar förmyndarskapsreglerna inga större förändringar i praktiken. De två 

nyheter som infördes och senare fick betydelse för både omyndiga och förmyndare var att man från 

1734 kunde bli omyndigförklarade pga. vansinne – eller sinnesjukdom – samt att så kallade ”tysta” 

förmånsrätter för omyndiga infördes i handelsbalken. 

    De tysta förmånsrätterna innebar att de omyndiga hade företrädesrätt som borgenär. Den 

omyndige, eller förmyndaren i dennas ställe hade alltså rätt att få ut pengar från en gäldenär före 

andra borgenärer. Detta skapade senare problem för kreditorer och banker i mer än ett sekel, pga. 

denna förmånsrätt och de bristfälliga reglerna för redovisning från förmyndarna. 

Informationsbristen om förmyndarna skapade svårigheter för kreditorer att veta om låntagaren var 

förmyndare och om han därmed lånade åt sig själv eller åt sin myndling. 

    Det som sker för förmyndarskapet rent kvalitativt är att förmyndarna får mer skyldigheter och 

åtaganden samt att man nu mer definitionsmässigt kunde visa vem som var omyndig. 

 

Från mitten på 1800-talet så började marknadsekonomin att sätta sin prägel i Sverige och detta 

påverkade synen på förmyndarskapet. Det ansågs vara en trög institution vilken hindrade tillgångars 

rörlighet och var villkorad av äldre egendomsrelationer (se ovan). Detta ledde till en hel del 

reformkrav för att förenkla för framförallt förmyndare samt för näringslivet. 

    Civillagskommitténs förslag (se ovan) blev klart 1826 och detta förslag remmiterades till Högsta 

domstolen och hovrätterna. Då svaren dröjde från dessa instanser, tog det lång tid innan beslut om 

                                                 
36 Wideberg, s.31 
37 Wideberg, s.31 
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den nya civillagen kunde tas i riksdagen, 1858 närmare bestämt. Detta motiverades av lagutskottet 

med följande ord:  

 
 Det gives nära nog, ingen lag af den djupa och genomgripande 

 betydelse för samhället, som den civila. Den berör det sociala 

 lifvet i alla dess skiftningar [...] den liksom nedtränger till 

 samhällets rötter, för att derifrån uppspira i ordning, säkerhet 

 och trefnad; och den kräfver i följd deraf, den noggrannaste 

 pröfning.38

 
 

    Lagförslaget innehöll ett generellt myndighetsförklarande av ogifta kvinnor från och med 25 års 

ålder. Lagkommittén motiverade detta förslag med att det var fullt möjligt att sätta en objektiv 

åldersgräns där man kunde anta en generell erfarenhet och förmåga – när det gäller yttre 

angelägenheter och egendomsdisposition – hos kvinnor. Kommittén hävdar också i sin motivering 

att kvinnan föds till ett slags beroende av mannen men att detta beroende skulle förlora sitt syfte om 

beroendet var tvångsmässigt istället för frivilligt.39

    Lagutskottet avfärdade dock alla argument för kvinnors myndighet vid 25 års ålder, ända fram 

tills Kgl Maj:t lade en proposition 1856, vilket ledde till att civillagsförslaget godtogs 1859 med 

ändringen att en anmälan till domstol skulle göras för att ogifta kvinnor från 25 års ålder skulle bli 

myndiga.

 

40

    Under perioden 1800-1850 kom en rad förslag om upphävandet av de så kallade tysta 

förmånsrätterna. Detta problem löstes inte förrän 1861.

  

41

    Det var två politiska ideologier som stod emot varandra i denna fråga. Liberalerna ville ha 

förändringar då de ansåg att förmyndarskapsinstitutionen var kringgärdad av bestämmelser och att 

handlingsfriheten gällande placeringen av en myndlings tillgångar var relativt begränsad. De 

konservativa däremot ansåg att det skulle leda till en finansiell kris om kvinnornas sparmedel 

plötsligt flyttades från förmyndare till banker.

  

42

    De kvalitativa förändringarna som inte skedde i föregående period kommer istället under denna 

period. Det var fler och fler förmyndare som inte var släktingar till myndlingen och detta krävde att 

samhället ställde upp striktare regler så att de omyndiga fick ett större skydd gentemot ”okända” 

förmyndare. 

 

                                                 
38 Citatet har Ighe hämtat ur lagutskottets berättelse: Bihang 1853-1854, Samling. 7:1, nr 5. 
39 Ighe, s.102f 
40 Ighe, s.118ff 
41 Ighe, s.72ff 
42 Wideberg, s.46 
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    Reformkraven fortsatte efter 1863 då det i riksdagen framhölls vidare brister i 

förmyndarkontrollen. Nu gällde det frågan om förmyndarens redovisning. Ett system av gode män 

skapades redan 1845, vilka skulle kontrollera förmyndarens räkenskaper. Dessa gode män utsågs av 

härads-, sockenstugs- och rådstugerätter uti landet. Från 1861 blev detta ett kommunalt åtagande. I 

och med detta blev skrivningarna om förmyndarnas rapporteringsskyldighet tydligare och mer 

detaljerade.43

    Trots att det nu i lagen medgavs kontroll så behövde inte de gode män som granskade själva 

årsräkningarna kontrollera att de tillgångar och egendom som skrivits upp på räkningen verkligen 

fanns. Ett andra lagändringsförlag angående tillsyn av förmyndares förvaltning ledde till förändring 

av lagen den 18 april 1884.

 

44

    Under senare delen av 1800-talet dök det upp reformkrav från nya och gamla partier i riksdagen 

samt även från de kvinnoförbund som började organisera sig under denna period; Fredrika Bremer 

förbundet, 1884, ett borgerligt kvinnoförbund som drev frågor om utbildning, 

egendomsförhållanden mellan makar och uppfostran; Kvinnliga Arbetarförbundet, 1888 och 

Stockholms Allmänna Kvinnoklubb, 1892, bägge socialdemokratiska kvinnoförbund, drev frågor 

om skyddslagsstiftning för kvinnor, hemarbetsfrågan, krav på lika lön m.m.

 Nu skulle räkning ställas upp varje år och lämnas in till rådstugerätten.  

45

   Den kvinnoförening som drev förmyndarskapsfrågan hårdast var den år 1873 bildade Förening 

för gift kvinnas äganderätt. De skickade in flera motioner, initierade flera lagförslag och bearbetade 

enskilda riksdagsmän. Från 1/1 1885 blev ogifta kvinnor myndiga från 21 års ålder och från 1874 

fick gifta kvinnor disponera över sin egen arbetsinkomst samt den egendom som undantagits 

mannens förvaltning genom äktenskapsförord, genom gåva eller genom testamente. Rent praktiskt 

så kom denna lag dock sällan till användning. Det var inte förrän 1921, genom införandet av den 

nya Giftermålsbalken, som gifta kvinnor blev i stort sett jämställda – vad gäller myndighet och 

ekonomisk kapacitet – med mannen. 1924 års förmyndarskapslag jämställde även den, kvinnor och 

män.  

 

5.3 Lagarna 1875-1891 
 
De lagrum som användes av för förordnande av förmyndare samt förmyndares och myndlings 

skyldigheter och rättigheter reglerades i 19-23 kap. Ärvdabalken. Kap. 19 beskrev vilka samhället 

betraktade som omyndiga, kap. 20 beskrev vem som var förmyndare i familjen och vilka som inte 

fick vara förmyndare. Kap 21 beskrev vilka laga hinder som fanns mot att åtaga sig ett 

förmyndarskap. Det lagrum som framförallt explicit användes i nedanstående källmaterial var kap. 

                                                 
43 Ighe, s.135 
44 Stenbeck s.1 
45 Wideberg s.60ff 
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22-23 ÄB. Dessa kapitel beskriver förmyndares plikter och skyldigheter samt hur förmyndaren ska 

redogöra och uppställa räkning för sitt förmyndarskap. Förmyndaren skall se till att den omyndige 

upptuktas i rätta evangeliska läran, gudsfruktan, dygd och ära ”och till sådana öfningar och 

handteringar hålla, som dess stånd, vilkor och ämne kräfva.”.46Det är det senare kapitlet, hur 

förmyndaren skall redovisa för sitt förmyndarskap, som utsatts för flest förändringar under 

undersökningsperioden. Till och med 1884 skulle förmyndare uppställa årsräkning varje år och en 

god man, utsedd av rådstugerätten eller kommunen skall granska räkenskaperna. Efter 1884 skulle 

även förmyndaren till räkenskaperna bifoga nödvändiga anteckningar om förmyndarskapets 

utförande.47

 

 

5.4 Trosa stad 1875 – 1891 

Trosa är en liten stad belägen vid kusten cirka 70 km söder om Stockholm. I dagens kommun finns 

även två andra mindre tätorter, Vagnhärad och Västerljung. Under denna tid fanns det ingen industri 

i staden, de som bodde där var lantarbetare, tjänstefolk, borgare och skärborgare. Skärborgarna var 

en sorts säsongsarbetande fiskare som bodde ute i skärgården när det var fiskesäsong och flyttade in 

till Trosa under vinterhalvåret. Fram till 1870-talet var de även stadens största inkomstkälla när det 

gällde skatter. Under den period som undersökningen täcker så började de minska i antal pga. ny 

uppfinningar som båtmotorer. Deras gamla fiskemetoder blev helt enkelt ineffektiva. Som en följd 

av detta så minskade stadens inkomster vilket ledde till viss oro för stadens invånare. Läkaren 

Mortimer Haerén såg andra möjligheter med skärgården än bara fiske och med initiativrikedom och 

utnyttjande av kontakter så bidrog han starkt till att förvandla Trosa till en sommarbadort. Det var 

inte utan svårigheter dock. För att locka hit borgarstockholmare – det var de som hade pengar – så 

föreslog Haerén 1890 att man skulle bygga en ett societetshus som samlingslokal för den anlända 

badsociteten. Detta orsakade rabalder och halva stadsfullmäktige avgick i protest då de ville ha en 

ny rådstuga istället. 1902 var denna byggnad uppställd. Under 1890-talet så började kommunen få 

lön för mödan och år 1900, då första förteckningen över sommarbadgästerna finns, visar att 300 st. 

besökare hyrde stugor på öarna.  Trosa stad hade ett invånarantal på 471 personer 1850 och 600 

personer 1891.48

                                                 
46 Sveriges Rikes Lag 1734, upptill 1874, Ärvdabalken Kap. 22-23. 

  Ungefär hälften av invånarna i Trosa stads var skärborgare och borgare och en del 

av dem såg möjligheter i den nya turismen och öppnade hotell och restauranger. Det var från och 

med denna period som skillnaden mellan Trosaborna och övriga invånarna i Trosa kommun började 

47 Sveriges Rikes Lag 1734, upptill 1912, Ärvdabalken Kap 23. 
48http://www2.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/stad/trosa/befolkning.htm#3 2010-02-22 

http://www2.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/stad/trosa/befolkning.htm#3�
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urskiljas. ”Bönderna” bodde i Vagnhärad och Västerljung medan ”borgarna” bodde i Trosa. Än 

idag – trots att det inte finns någon reell skillnad – så kan man höra detta, framförallt av äldre.49

6. Förmyndarskapet i Trosa 1875 – 1891  

 

 

En tydlig signal som fåtts vid läsandet av förmyndarskapsmaterialet är att rådstugerätten tog 

förmyndarskapsärendena på stort allvar. De inkomna ärendena behövde sällan vänta längre än en 

vecka innan de behandlades i rätten.  

    När det gäller själva protokollen så finns det en skillnad mellan antalet inkomna ärenden och 

antalet ärenden behandlade i materialet. Ungefär 60 % av de inkomna ärendena motsvaras av de 

behandlade ärendena. De övriga 40 % saknas helt enkelt i de arkiv i vilka materialet har sökts.  

    När det gäller antalet ”rena” förmyndarskapsärenden, där endast förordnande och entledigande av 

förmyndare samt omyndigförklarande behandlas så uppgår dessa till ungefär 90 % av protokollen.  

     

 
6.1 Antal omyndiga, andelen barn och orsaker till omyndighet och förordnande av 

förmyndare 

 
Tabell 1.1 Antal omyndiga 1875 – 1883 
Årtal: 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 
                    
Pojkar 5 5 10 8 8 7 7 7 7 
                    
Antal pojkar de facto  
förordnade förmyndare 1 2 7 1 2 3 1 0 ? 
          
Flickor 12 12 18 14 14 15 16 16 15 
          
Antal flickor de facto  
förordnade förmyndare 2 1 6 3 2 1 1 0 ? 
                    
Omyndighetsförklarade män 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
                    
Omyndighetsförklarade kvinnor 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

Källa: Trosa drätselkammare; Förmyndarskapshandlingar 1872-1891 F1.1.6, Trosa rådstugerätt och magistrat A1:64, 
A1:65, A2B:1, A2B:2, A2B:3 
 
 
 

                                                 
49 Egen erfarenhet. 
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Tabell 1.2 Antalet omyndiga 1884 - 1891 
Årtal: 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 
                  
Pojkar 7 8 7 7 6 4 3 3 
         
Antal pojkar de facto  
förordnade förmyndare  5  5  1  4  2  2  1  1 
         
Flickor 12 6 5 5 5 6 3 3 
                  
Antal flickor de facto  
förordnade förmyndare 3 1 3 2 2 5 1 1 
         
Omyndighetsförklarade män 2 3 2 3 2 3 3 3 
                  
Omyndighetsförklarade kvinnor 1 1 1 1 1 1 1 1 

Källa: Trosa drätselkammare; Förmyndarskapshandlingar 1872-1891 F1.1.6, Trosa rådstugerätt och magistrat A1:64, 
A1:65, A2B:1, A2B:2, A2B:3 
 
Antalen omyndiga i tabellerna ovan visar det totala antalet barn och vuxna som förordnats 

förmyndare, alltså både från tidigare år samt tillkomna. De låga siffrorna de första två åren beror på 

bristande information innan 1875. Detta gäller alla tabellerna i denna uppsats. Då 

förmyndarförteckningarna endast visar vilka som blivit inskrivna vilket år så har det varit tvunget 

att utgå ifrån att barnen var omyndiga tills de var 21 för män och 25 för kvinnor fram till och med 

1884, därefter även 21 för kvinnor. Samt så har informationen från förmyndarförteckningarna 

korsreferats med de förmyndarskapsräkningar som funnits tillgängliga för att se om kvinnorna varit 

under förmyndarskap eller gift sig, vilket visade när de försvann från det användna källmaterialet. 

För att veta hur många som varit omyndiga vid ingångsåret, och även senare, har använts 

förmyndarskapsförteckning från de äldsta tillgängliga förteckningarna från år 1865 och framåt.  

    Det är tydligt att gällande regler för myndighet för ogift kvinna har ett genomslag då antalet 

flickor som förordnats förmyndare halveras 1884. Andelen barn, vilka blivit försatta under 

förmyndarskap, utgör fram till 1885 en majoritet, ca: 90 % av de omyndiga med förordnad 

förmyndare. Andelen vuxna omyndiga ligger stadigt i antal på 3-4 stycken under hela 

undersökningsperioden. En fråga som uppstår är varför andelen förordnade förmyndare för barn 

minskade från 1884. En annan möjlig orsak till minskningen är att både män och kvinnor gifte sig 
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tidigare i Trosa stad under slutet på 1880-talet än tidigare. En undersökning av lysnings- och 

vigeselböckerna för perioden 1875-91 visar att det sker en marginell ökning av antalet gifta i åldern 

15-21 – från 4 till 6 personer – 1885-81 jämfört med 1875-84.50

    En rimlig förklaring kan finnas i funktionen förmyndare och den förändring som skedde i denna 

funktion under denna tid. Änkor blev accepterade som förmyndare åt sina barn utan att behöva göra 

formella anspråk på förmyndarskap. Denna funktionella förklaring och orsaksförklaringen att 

kvinnor blev myndiga tidigare anses i denna uppsats som rimliga antagande till minskningen av 

förordnade förmyndare i Trosa stad under slutet av 1880-talet. 

 Detta kan endast anses som en 

marginell förklaring för minskningen av förordnade förmyndare.  

 

Tabell 2.1 Orsaker till förmyndarskap 1875 - 1883 
Årtal: 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 
                    
Avlidna föräldrar 5 5 17 12 13 13 16 16 14 
                    
Avliden far, änkan ej 
ansedd som kapabel 
till förmyndarskap. 8 8 7 7 7 4 4 4 6 
                    
Omyndiga föräldrar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
                    
Orsak okänd 4 4 4 4 3 6 5 5 3 
Källa: Trosa drätselkammare; Förmyndarskapshandlingar 1872-1891 F1.1.6, Trosa rådstugerätt och magistrat A1:64, 
A1:65, A2B:1, A2B:2, A2B:3 
 
Tabell 2.2 Orsaker till förmyndarskap 1884 - 1891 
Årtal: 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 
                  
Avlidna föräldrar 12 9 8 8 8 7 6 5 
                  
Avliden far, änkan ej ansedd 
som kapabel till 
förmyndarskap. 7 4 2 2 1 1 1 1 
                  
Omyndiga föräldrar 1  0  0 0  0   0  0 0  
                  
Orsak okänd 1 1 1 1 0 0 0 0 

                                                 
50 Trosa stadsförsamling födelse- lysnings- vigsel- och dödböcker 1861- 1885 C1:4, 1886-1894 C1:5 
 



19 
 

Källa: Trosa drätselkammare; Förmyndarskapshandlingar 1872-1891 F1.1.6, Trosa rådstugerätt och magistrat A1:64, 
A1:65, A2B:1, A2B:2, A2B:3 
 
Ovanstående tabeller visar varför de omyndiga var omyndiga under denna period. Samma 

utgångspunkter som för tabellerna 1.1 och 1.2 har använts. 

    Som synes så beror majoriteten till förmyndarskapet att barn blivit föräldralösa; antingen har 

bägge föräldrarna eller fadern gått bort. Orsak okänd innebär att det är antingen oläsligt vad orsaken 

till förordnandet varit eller att det helt enkelt saknas orsak. Tydligt är att det är färre änkor som med 

tiden får förmyndare utsedda åt sina barn. Detta kan tyda på att lagen mer och mer tolkades till 

änkornas fördel. Samtidigt med de förändringar som skedde kring reglerna för ogifta kvinnor är det 

troligt att även änkor gavs mer och mer förtroende som kapabla företrädare för sina barn. Exemplet 

som användes i inledningen är undantaget som bekräftar regeln. Ett barn, en flicka, blev år 1874 

förordnad en förmyndare, pga. att hennes far förklarades omyndig – på grund av ”vanvett”. Dock 

dog denna vanvettige far 1877 och flickan fortsatte vara omyndig tills 1884. 51

    Det var två kvinnor och tre män som blev omyndighetsförklarade under denna period. En av 

dessa män, Ernest Vincent Skogberg begärde sig själv omyndighetsförklarad och satt under sin 

fader, grosshandlaren L. F Skogbergs förmyndarskap, dock framgår det inte av det bifogade 

dokumentet varför han ville göra detta

 

52. En kvinna, Emma Charlotta Åblad, förklarades av 

rådstugerätten omyndig den 12 januari 1880 pga. ”att döfstumma frisörskan Emma Charlotta Åblad 

vore oförmögen att sköta sig själv”.53Den andra kvinnan, Brita Gustava Ljungström begärde sig 

själv försatt under förmyndarskap, tyvärr finns ingen orsak antecknad.54Den andra mannen som 

blev omyndigförklarad var lantbrukaren Gustav Richert pga. ”sinnesslöhet”.55

    Den tredje mannen som blev omyndigförklarade var Carl Otto Tellander – pga. sinnesjukdom.

 Med detta menas 

med att mannen var mentalt efterbliven. 
56

Även de omyndiga hade rätt att begära att bli myndiga igen. Ett sådant fall finns dokumenterat. Det 

är Otto Philemon Flodberg som begär att få ”härmed anhålla vördsammast hos Rådstuge Rätten det 

Rådstuge Rätten ville befria mig från det förmynderskap under hvilket jag hittills varit satt”.

 

57

 

 

                                                 
51 Trosa rådstugerätt och magistrat A1:65 
52 Trosa rådstugerätt och magistrat A1:64 
53 Trosa rådstugerätt och magistrat A2B:1 
54 Trosa rådstugerätt och magistrat A1:65 
55 Trosa rådstugerätt och magistrat A2B:2 
56 Trosa rådstugerätt och magistrat A1:65 
57 Trosa rådstugerätt och magistrat A1:64 
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6.2 De förordnade förmyndarna 

De protokoll och bifogade dokument från rådstugerätten som funnits att undersöka täcker åren 

1875-1882 samt 1884-1890. Orsaken till att 1883 inte finns tillgängligt kan bero på olika orsaker. 

Kanske finns detta dokument inte längre kvar i något allmänt arkiv, eller att det inte har skrivits 

några förmyndarskapsprotokoll detta år. 

    I protokollen står det beskrivet vem som rådstugerätten har utsett till förmyndare och för vem. 

Men att utse förmyndare var endast en av uppgifterna, den skulle även; utse gode män för 

bevakning av myndlings intresse i dödsbo – fem stycken för denna period; entlediga förmyndare; 

omyndigförklara vuxna; lösa tvister angående förmyndarskapsfrågor. Protokollen sammanställdes 

till de förmyndarförteckningar som gjorts statistiskt undersökning på. De bifogade dokumenten är 

själva ansökningarna och där står oftast att finna informationen om t ex. orsaker till begäran om 

entledigande eller rekommendationer av förmyndare.  

    När det gäller vilka personer som blev utsedda till förmyndare så förordnade rådstugerätten den 

ansåg vara lämplig för uppgiften. Men vid skriftlig begäran av en speciell person och intyg på detta 

så utsågs den rekommenderade till förmyndare. Få av de rekommenderade eller de vilka rätten 

utsåg var släktingar till de omyndiga. Nedanstående tabeller visar en sådan kategorisk fördelning. 

 

De nedanstående kategorierna är som följer: 

• Till kategorin A hör högre tjänstemän, hantverksmästare, fabrikanter, lantbrukare, 

gårdsägare, handlare samt högt rankade militärer 

• Till kategorin B hör fiskare, fiskeriidkare, sjömän, styrmän och lägre tjänstemän 

• Till kategorin C hör hantverkare 

• Till kategorin D hör arbetare, hemmansbrukare och torpare 

 

    Med högre tjänstemän menas här: rådmän, ingenjör, stadsfiskal och statspedagog. Med lägre 

tjänstemän menas här: bokförare och skollärare. Den ovanstående klassificeringen bygger på en 

antagen social skiktning med hänsyn tagen till yrkesstatus och ekonomiskt välstånd.  

    Ser man på tabell 3.2 så syns det tydligt att personer inom kategori A aldrig rekommenderade 

personer ur någon annan kategori till förmyndare. Kategori B inkluderas av det som nämnts som 

skärborgare i Trosa. Dessa var med stor sannolikhet knutna via handel och affärer med personer ur 

kategori A och därför har dessa rekommenderats till förmyndare. En annan rimligt förklaring kan 

vara att det var ekonomiskt mer fördelaktigt att ha förmyndare ur kategori A, för sina barn. 
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    Ett rimligt antagande till denna fördelning är att detta visar att yrkesrelationer och nätverk av mer 

informell karaktär spelade stor roll vid val av förmyndare, vilket även kan vara ett resultat av de 

sociala och ekonomiska förändringarna i Sverige. Resultat stämmer väl överrens med Ighes slutsats 

för den senare delen av hennes lokala undersökning.  

    Till gruppen övriga hör förmyndarna som varken var rekommenderade av ansökanden eller 

uttalade släktingar till de omyndiga. Dessa förmyndare var oftast, men inte alltid, män ur högre 

samhällsskikt som framgår av tabell 3.3. En rimlig förklaring till detta är att rätten, med stor 

sannolikhet, litade mer på dessa personers rådighet än personer från lägre samhällsklasser, d v s att 

rätten ansåg att myndlingen skulle få ett bättre skydd mot moraliskt dubiösa personers eventuella 

utnyttjande av deras resurser. Det kunde också vara ekonomiskt betungande att vara förmyndare, 

vilket skulle kunna leda till ökad belastning för personer med redan svag ekonomi.  

 

Tabell 3.1 Fördelning av förmyndare 1875-1891 

 

Kategori 

 

Rekommenderade 

 

Släkting 

 

Övriga 

 

Antal 

 

                      32 

 

10 

 

26 
Källa: Trosa rådstugerätt och magistrat A1:64, A1:65, A2B:1, A2B:2, A2B:3 
 

 

Tabell 3.2 Fördelning av rekommenderade förmyndare 

Kategori  A B C D 

A 13 5 1  

B  7 1  

C   1 2 

D    2 
Källa: Trosa rådstugerätt och magistrat A1:64, A1:65, A2B:1, A2B:2, A2B:3 
 

Tabell 3.3 Fördelning av övriga förmyndare 

Kategori A B C D 

Antal 19 0 5 2 
Källa: Trosa rådstugerätt och magistrat A1:64, A1:65, A2B:1, A2B:2, A2B:3 
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7. Sammanfattande diskussion 

Syftet med denna uppsats var att studera förmyndarskapet i Trosa stad under perioden 1875 – 1891. 

De slutsatserna som dragits ovan kan jämföras med den utveckling som skedde i landet. Den stora 

minskningen i antalet omyndiga från 1885 beror med stor sannolikhet på att även kvinnor blev 

myndiga vid 21 års ålder. Vad gäller orsakerna till förmyndarskap så kan det läsas mellan raderna 

att änkor fick mer och mer förtroende efter 1884 att vara förmyndare för sina barn. Att kvinnor fick 

myndighet enklare och tidigare var rimligen en kompromiss mellan de olika politiska fraktionerna i 

landet. Ekonomiska förändringar urholkade de patriarkaliska lagarna så att de var tvungna att 

anpassas till nya strukturer.  Noterbart är även att ingen av förmyndarna var kvinna, men med all 

säkerhet så blev änkor förmyndare mer per automatik efter 1884 än via ansökningar.  

    Jämfört med Ighes undersökning i Göteborg så kan detta ses som en fortsättning på de resultat 

hon presenterar. Från mitten på 1800-talet så börjar änkor formellt sätt blir förmyndare över sina 

barn, även om det sker i liten skala.  

    Reglerna för vilka som fick vara förmyndare var relativt strikta och sökte förhindra dubiösa 

personer från att utnyttja myndlingar. Rådstugerätten föredrog – då ingen var rekommenderad – att 

utse tjänstemän eller borgare med stabil ekonomi som förmyndare framför släktingar om dessa var 

fattiga – vilket även kan vara ett utslag av den ”asymmetriska moderniseringen” av rätten som Ighe 

nämnde. Det blev mer ett samhällsansvar att vara förmyndare och mindre en familjeangelägenhet. 

Detta kan vara en orsak till att det var många som rekommenderade en ”yrkesbroder” till sina döda 

män snarare än att förlita på någon yttre person. Det var även denna övergång som skapade en 

situation där förmyndaren mer och mer sågs som en ren förvaltare. Det var alltså stort fokus på de 

ekonomiska aspekterna av förmyndarskapet som visats ovan. Att den ekonomiska aspekten var 

viktig följer även den allmänna utvecklingen för förmyndarskapet då det var ekonomi och marknad 

som var det stora påtryckningsmedlen för förändring av förmyndarinstitutionen, vilket också Ighe 

visade i sin lokala undersökning och vilket de andra författarna upptagna i forskningsläget även 

trycker på. 

    Den sociala aspekten på förmyndarskapet under denna period anses i denna uppsats vara att 

förmyndaren sågs som en sorts lärare/yttre uppfostrare. Relationen mellan förmyndare och 

myndling kan ha socialt förbättrats med tanke på att allt fler personer fick de förmyndare de ville ha 

för sina barn. Barnen kunde då känna sig tryggare då de fick en välbekant person att relatera till. 

    Naturligtvis förde även det ekonomiska skyddet med sig ett socialt skydd då den omyndige, när 

denna gick ut i myndighet, hade en egendom som var vårdad och omskött. Det blev onekligen 

lättare för honom/henne med en sådan start i vuxenlivet. 
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    Här måste nämnas att i de förordnanden som beskrivs i förmyndarprotokollen så skall 

förmyndaren ”omhändertaga den omyndige i enlighet med [...] Lagen” eller att ”utöva sin 

befattning i enlighet med [...] Lagen” eller att ”ställa sig till noggrann efterrättelse hvad 

förordningar och lag föreskriver angående tillsynen av omyndig och dess egendom”58

    Det var i 1924 års förmyndarskapslag den sociala aspekten utvecklades vidare till att 

förmyndaren skall vårda och ha hand om den omyndige som sitt eget barn om bägge föräldrarna var 

döda. 

. Hur 

förmyndarna såg på sina myndlingar är för denna uppsats okänt. 

 

Utifrån den frågeställning som ställts upp så har visats; antal omyndiga och förmyndare; orsaker till 

förmyndarskapet; vilka förmyndarna var; fördjupningar i vissa förmyndarskapsärenden samt så har 

slutsatserna knutits med den tidigare utvecklingen i Göteborg.  

Med detta är nu inte sagt att undersökningen av förmyndarskapet i Trosa under denna period helt är 

utforskad. Tvärtom så finns mycket kvar att undersöka, framförallt när det gäller de personliga 

förhållandena mellan förmyndarna och de omyndiga.  

    Det går även att fördjupa sig i om aspekter som sekularisering och ideologiska förändringar i 

samhället hade någon påverkan på förmyndarskapet nationellt och lokalt.  

    Om förmyndarskapet i Trosa skiljde sig från andra kommuner och städer i landet är även det till 

stor del fortfarande okänt för denna period och det vore intressant att undersöka vidare för att få ett 

bredare perspektiv på lokala och regionala skillnader. 

                                                 
58 Trosa rådstugerätt och magistrat A1:64, A1:65, A2B:1, A2B:2, A2B:3 
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