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1 

indledning 

idet lutherske norden var uægteskabelig seksualitet, dvs. seksuelle forhold 
mellem ugifte personer og mellem personer gift til anden side, en kri-
minel handling frem til begyndelsen af det 19. århundrede. opfattelsen 

af uægteskabelig seksualitet som et strafbart forhold er udgangspunktet for 
denne bog, der beskæftiger sig med regulering af uægteskabelig seksualitet 
og den uægteskabelige seksualitets konsekvenser i form af ugifte forældre og 
uægte børn. undersøgelsen er afgrænset til at omhandle kongeriget danmark 
i perioden mellem 1683 og 1812 – det lange 18. århundrede.1 det overordnede 
formål er at afdække, hvorfor uægteskabelig seksualitet blev reguleret, hvordan 
reguleringen fandt sted, og hvilken udvikling, der var i denne regulering over 
den valgte tidsperiode.

Centralt er spørgsmålet om, hvorfor det overhovedet var interessant at 
regulere uægteskabelig seksualitet, et område, der i dag regnes som en del af 
privatsfæren. Hvilken samfundsideologi nødvendiggjorde denne regulering,
hvordan blev lovgivningen argumenteret og legitimeret politisk? og ikke 
mindst, hvilke ændringer fandt der sted i loven og i den politiske legitime-
ring? i starten af det 19. århundrede blev især førægteskabelig seksualitet ikke 
længere betragtet som en strafbar handling, der havde offentlighedens bevå-
genhed. Hvad var baggrunden for denne afkriminalisering over en 100-årig 
periode? en integreret del af reguleringen af uægteskabelig seksualitet er 
synet på de uægte børn og deres forældre. Hvad var deres samfundsposition 
og funktion? Hvordan ændrede synet på den uægteskabelige seksualitets 
konsekvenser sig, i takt med at selve den førægteskabelige seksualitet blev 
afkriminaliseret? 

denne periodebetegnelse benyttes, fordi den indikerer, at de væsentligste ud-
viklingslinier i det 18. årh. har en afgørende forhistorie i slutningen af det 17. årh. og 
trækker linier op i begyndelsen af det 19. årh. 
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det er tesen, at den proces af afkriminalisering, der kan lokaliseres via 
lovgivningen, hang sammen med en generel sekularisering af samfundet.
ved danske lovs udstedelse i 1683 var der en tæt sammenkobling af det 
verdslige og det religiøse element i samfundet, personificeret i den ene-
vældige konge, der både var kirkens overhoved og religionens beskytter.
den tætte kobling mellem gud og kongen blev løsnet i løbet af det 18.
århundrede, hvilket gav mulighed for, at lovgivningen kunne indrettes 
efter andre kriterier end overholdelsen af guds lov. undersøgelsen vil vise 
denne sammenhæng mellem afkriminalisering af uægteskabelig seksualitet,
etableringen af andre politiske mål og sekulariseringen af den enevældige 
konges politiske legitimering.

et andet kardinalpunkt er ideen om retlig dialektik. det er her tesen,
at den enevældige lovgivning i betragteligt omfang var inspireret af lokale 
embedsmænd og enkeltpersoner blandt kongens undersåtter. undersøgelsen 
vil vise en tæt forbindelse mellem de lovgivningsmæssige tiltag, der blev ta-
get i centraladministrationen, og den holdning, der var til disse spørgsmål i 
befolkningen – både forstået som, at holdningen blandt kongens undersåtter 
var kendt i den centrale administration, og at et hensyn til disse holdninger 
indgik i overvejelserne omkring lovgivning. spørgsmålet om befolkningens 
indflydelse på central lov og administration danner baggrund for en diskus-
sion af begrebet ‘opinionsstyret enevælde’, og i hvilket omfang det giver 
mening at brede dette begreb mere ud både tidsmæssigt og i forhold til 
socialgrupper.

undersøgelsens mål er med andre ord ikke bare at tage udgangspunkt i 
den statslige regulering af uægteskabelig seksualitet og udviklingen i denne,
men i nok så høj grad at analysere, hvordan denne regulering opstod i et 
krydsfelt mellem staten, kirken og befolkningen. staten og kirken var tæt 
knyttet sammen både ideologisk og organisatorisk i periodens begyndelse, en 
kobling, der efterhånden blev svækket. Befolkningen ses som en medspiller 
i den ideologiske udvikling, der løb gennem perioden, som en faktor der 
prægede lovgivningen om den uægteskabelige seksualitet. 

danmark var i det 18. århundrede en del af et dobbeltmonarki, men udgjorde 
samtidig en retlig enhed i kraft af Christian v’s danske lov fra 1683. derfor 
er undersøgelsens geografiske udgangspunkt kongeriget danmark, dvs. den 

indledning 

Nina Javette Koefoed: Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre. Køn, ret og sædelighed i 1700-tallets Danmark 
E-bog :: © Museum Tusculanums Forlag 2010 :: ISBN 978 87 635 3397 3 

http://www.mtp.hum.ku.dk/details.asp?eln=203036 

10 



58839_besovede_.indd   11 22-10-2007   14:37:49

 
 

 

  
 

  

   
  

  

  
 

 
  

 
  

   

  

 
  

   
 

  
 

© Museum Tusculanums Forlag :: Københavns Universitet :: www.mtp.dk :: info@mtp.dk

geografiske enhed som danske lov var dækkende for.2 danmark var imid-
lertid også en del af en større retlig kulturkreds. den luthersk inspirerede 
regulering af uægteskabelig seksualitet i verdslig lovgivning var et kendetegn 
ved alle de nordiske lande på dette tidspunkt. derfor vil diskussionen af den 
eksisterende forskning indeholde et komparativt blik på både norge og sve-
rige for derigennem at vise små forskelle i lovgivningen og legitimeringen af 
loven, der kan pege på større nationale, mentale og kulturelle forskelle.

undersøgelsen tager sit udgangspunkt med udstedelsen af danske lov i 
1683, hvor uægteskabelig seksualitet var stærkt kriminaliseret. reguleringen 
af den uægteskabelige seksualitet var med reformationen flyttet fra gejstlig 
jurisdiktion3 til verdslig, en udvikling, der kulminerede og blev stadfæstet med 
udstedelsen af danske lov. ved udstedelsen af danske lov var reguleringen,
rent normativt, på sit højeste, hvilket gør danske lov til et godt udgangs-
punkt for en analyse af den retlige afkriminalisering af uægteskabelig seksua-
litet i det 18. århundrede.4 den endelige afkriminalisering af uægteskabelige 
forhold fandt først sted med straffeloven af 1866, hvor det offentlige søgsmål 
for ægteskabsbrud og gentagne forhold mellem ugifte blev gjort afhængig 
af det private søgsmål. Jeg har valgt at slutte med afkriminalisering af første 
og andet forhold mellem ugifte i 1812, fordi jeg vurderer, at det afgørende 
brud mellem uægteskabelig seksualitet som en kriminel eller legal handling 
lå her. 

Bogen indledes med en kort introduktion til danmark i det lange 18. århund-
rede, hvor de hovedstrømninger og samfundsmæssige udviklinger, som vil 

2 dele af kildematerialet er begrænset til Jylland, se kildegennemgang, s. 49. 
3 Begrebet jurisdiktion bruges i afhandlingen om rets- og myndighedsudøvelse 
i både et geografisk og et tematisk område, fx verdslig, gejstlig og militær jurisdik-
tion. 
4 overvejelser om prostitution indgår ikke i min behandling af seksualitet uden for 
ægteskab. danske lovs paragraffer for løsagtighed omfattede også kvinder, der tog 
imod betaling, dvs. at alle blev dømt efter samme bestemmelser. Jeg har ikke fundet 
det relevant at skelne mellem løsagtighed med og uden betaling involveret. løsagtig 
og løs var begreber, der blev koblet på enhver kvinde, der havde et uægteskabeligt 
seksuelt forhold, og ikke kun den prostituerede. 
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være relevante for problemstillingen, fremdrages. derefter præsenteres de 
vigtigste forskningsdiskussioner inden for feltet og det anvendte kildemate-
riale med dertil knyttede kildekritiske og metodiske overvejelser.

i andet kapitel præsenteres og diskuteres de teorier og forklaringsmodeller,
der ligger til grund for analyserne. først og fremmest bliver begrebet seku-
larisering defineret nærmere, ligesom der er en introduktion til de anvendte 
rets- og statsteorier samt det kønsteoretiske perspektiv, som præger en del 
af analyserne.

Tredje og fjerde kapitel, der udgør de empiriske hoveddele i bogen, er 
bygget dels kronologisk, dels tematisk op. i tredje kapitel præsenteres forhi-
storien til danske lov, udviklingen i det 17. århundrede, hvor kvinden blev 
gjort ansvarlig for sine seksuelle forseelser via religionens syndsopfattelse.
dernæst følger et afsnit om danske lovs bestemmelser om regulering af 
uægteskabelig seksualitet. afsnittet tager udgangspunkt i problemstillingen 
om køn og ret i danske lov og spillet om kvindens ære i forhold til hendes 
seksuelle integritet. Mænd var via deres tilknytning til militæret ofte und-
taget for straf i forbindelse med førægteskabelig seksualitet og andre gange 
underlagt streng militærlovgivning; de spørgsmål, denne særlovgivning rejser,
behandles efter afsnittet om danske lovs regler. derefter behandles spørgs-
målet om, hvad der udgjorde et gyldigt ægteskabsløfte med udgangspunkt 
i en forordning fra 1734, der ændrede kvindens retsstilling på dette område.
uægteskabelig seksualitet som en krænkelse af gud tages op til behand-
ling med udgangspunkt i forordninger fra 1735 og 1745. endelig diskuteres 
spørgsmålet om straffens form, om straffeideologi og formål ud fra en række 
forordninger, der udstedes i perioden mellem 1714 og 1767.

fjerde kapitel beskæftiger sig med de uægte børn og deres forældre, en 
problemstilling, der blev relevant i anden halvdel af det 18. århundrede. første 
afsnit diskuterer udviklingen i konstruktionen af moderskab og faderskab,
dvs. ændringerne i det indhold som lægges i kategorierne. i forlængelse heraf 
behandles spørgsmålet om fødsler i dølgsmål som en mulig konsekvens af 
den hårde regulering. kapitlet sluttes af med et afsnit om afkriminalisering 
og privatisering af den uægteskabelige seksualitet i perioden frem til 1812.

Tredje og fjerde kapitel beskriver dermed gennemgående udviklingen i 
reguleringens mål og midler. Herunder analyseres samspillet mellem lovgiv-
ning og befolkning, dvs. forholdet mellem lokal praksis og central regulering 
af og syn på uægteskabelig seksualitet. undervejs gives konkrete eksempler på, 
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hvordan reguleringen blev håndteret lokalt, og hvordan retsplejen i praksis 
udviklede sig i samspil med loven. 

1.1 Danmark i det lange 18. århundrede 
danmark var ved enevældens indførelse i 1660 et land på fallittens rand. de 
foregående års krige med sverige havde kostet dyrt på alle samfundsniveauer.
Befolkningstallet var lavt som en følge af krigen, og priserne på de danske 
landbrugsvarer fortsatte med at falde helt frem til 1730’erne. i perioden fra 
1709 til 1720 oplevede danmark med den store nordiske krig sin sidste 
krigsdeltagelse i det 18. århundrede, en krig, som dog kun i begrænset omfang 
blev udkæmpet på dansk territorium.5 

efter den store nordiske krig var danmark i en ubrudt fredsperiode 
frem til deltagelsen i napoleonskrigene fra 1807 til afslutningen i 1814, med 
afståelsen af norge. den mellemliggende periode bød på optræk til udenrigs-
politiske kriser og militær konfrontation, men ingen regulære krigshandlin-
ger. fredsperioden betød velstandsfremgang. Befolkningstallet var stigende,
befolkningstilvæksten var i perioden mellem de to krige på omkring 40 %;
fra 700.000 til godt en million.6 specielt i anden halvdel af 1700-tallet tog 
befolkningstilvæksten fart, hvilket også resulterede i en øget proletarisering:
det var i samfundets nedre sociale lag, at tilvæksten blev synlig. efter 1740 
begyndte priserne på de danske landbrugsvarer igen at stige som led i en 
generel europæisk højkonjunktur.7 dansk neutralitet under de europæiske 
krige i slutningen af århundredet gav gode handelsmuligheder, hvilket var 
med til at skabe et københavnsk borgerskab, som efterhånden blev en politisk 
magtfaktor.8 deltagelsen i napoleonskrigene betød ikke kun tab af norge; 
frederik vi’s krigseventyr satte også en stopper for den økonomiske fremgang 
i landet, med en betydelig inflation ved krigsudbruddet og pengeombytningen 
eller statsbankerotten i 1813.9 

5 Jespersen 1989, s. 93f og 262f. 
6 feldbæk 1989, s. 120. 
7 feldbæk 1989, s. 160. 
8 feldbæk 1989, s. 220. 
9 feldbæk 1989, s. 298-300. 
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Magt og administration
gennem hele perioden var den enevældige administration præget af en øget 
professionalisering og vækst i den centrale administration. adelens tidligere 
automatiske besættelse af embeder blev gradvist erstattet af en prioritering 
af faglig ekspertise. i 1736 indførte man ved københavns universitet den 
første embedseksamen for jurister. de uddannede jurister kom efterhånden 
til at fortrænge teologerne som embedsmænd og blev i løbet af 1770’erne og 
1780’erne almindelige i centraladministrationen.10 også i den lokale admini-
stration kom de eksaminerede jurister gradvist, om end langsommere end i 
centraladministrationen, til at betyde en professionalisering.11 

den enevældige konge var omgivet af administrative, institutionelle orga-
ner og embedsmænd.Tættest på kongen var dels det formelle geheimekonseil,
der relativt hurtigt efter enevældens indførelse voksede frem til erstatning 
for det adelige rigsråd, og dels mere uformelt hoffet og kongens kammer 
eller kabinet. under dette niveau af personlige og direkte kongelige råd-
givere befandt den egentlige centrale administration sig, opdelt i en række 
såkaldte kollegier. det drejede sig først og fremmest om danske kancelli,
det tilsvarende Tyske kancelli, rentekammeret og krigskancelliet. alle sager 
blev administrativt behandlet i de respektive kollegier, der efter diskussion af 
sagen traf en beslutning og eventuelt fremlagde den for kongen til endelig 
afgørelse.12 flere betydningsfylde mænd spillede i tidens løb en afgørende 
rolle for den politik, der blev ført af de enevældige konger. enkeltpersoner 
i den kongelige centraladministration, der var grebet af forskellige af tidens 
tankestrømninger, optrådte som talsmænd for politiske tiltag præget af disse 
retninger. i det omfang disse personer har spillet en afgørende rolle for det 
behandlede materiale, vil de blive præsenteret i sammenhængen.

under det centrale niveau i administrationen befandt den lokale admi-
nistration sig. det umiddelbare bindeled mellem den centrale og den lokale 
administration var syv stiftamtmænd i byerne og en række amtmænd på 
landet. På de godser, hvor godsejerens jordbesiddelser var store nok til, at der 
var tale om et grevskab eller et baroni, var godsejeren selv amtmand og havde 

10 gøbel 2000, s. 133 og 155. 
11 knudsen 2001, s. 221-224 og 51-84. 
12 lind 2000, s. 164-168. 
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birkeret, dvs. ret til at udpege dommeren til sit eget birketing. i funktion af 
amtmand havde godsejeren en stor myndighed over for sine bønder, men 
han havde også det administrative arbejde, der fulgte med og det økono-
miske ansvar for sine bønder over for staten.13 og ikke mindst havde han 
tiltaleret og -pligt, dvs. at han skulle sikre, at kongens love blev overholdt på 
hans jord ved at rejse tiltale og føre sag ved lovovertrædelser.14 det verdslige,
administrative system bestående af stiftamt- og amtmænd var modsvaret af 
et gejstligt system bestående af biskopper og provster. den mest lokale af 
kongens embedsmænd, både gejstligt og verdsligt, var præsten. Han sikrede,
at kirkebøgerne blev ført, og at uregelmæssigheder i sognet blev indberettet 
til en højere lokal øvrighed, dvs. en foged, borgmester eller amtmand. 

i byerne var den laveste retsinstans bytinget, hvor magistrat eller byfoged age-
rede dommer, eller rådstueretten, hvor borgmesteren var dommer.15 På landet 
var laveste retsinstans enten herredstinget eller birketinget. fra birketinget var 
der direkte appel til Højesteret, mens sager fra både byting og herredstinget 
først skulle igennem landstinget. retssystemet i 1700-tallet var præget af 
den såkaldte akkusatoriske procesform, som indebar, at sagerne blev ført af 
parterne selv. det gjaldt ikke kun civilretlige sager, men også kriminalsager,
hvor en lovovertrædelse kun blev påtalt, hvis nogen ønskede at føre sagen. i
starten af århundredet var det sjældent, at staten anså en forbrydelse for så 
graverende, at byfogeden var nødt til at agere offentlig anklager, men stats-
magten følte i løbet af århundredet en større forpligtelse til at retsforfølge 
lovovertrædere.16 derfor var det af betydning, at de, der havde ret til at ind-
kræve bøder for visse typer af forseelser, som fx godsejerne, også havde pligt 
til generelt at rejse tiltale. den akkusatoriske procesform indebar desuden, at 
det udelukkende var parterne selv, der tilvejebragte bevismaterialet, foretog 
vidneafhøring og fremførte sagens synspunkter. dommerens rolle var ganske 
passivt at dømme ud fra det fremlagte. 

13 Hvilket bl.a. betød, at når fæstebønderne ikke kunne betale deres skat, skulle 

godsejeren svare for dem.

14 lind 2000, s. 174-176.
 
15 feldbæk 1989, s. 94.
 
16 knudsen 2001, s. 285.
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