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1 Inledning 

Vägen till att hitta en livspartner är inte alla gånger den rakaste och lättaste. På ett abstrakt plan 

så har det nu och genom historien funnits normer och sociala koder att förhålla sig till. Men 

också yttre faktorer kan göra sig synliga i området. Det kan handla om exempelvis ekonomiska, 

kulturella, traditionsenliga, religiösa, sociala, juridiska, moraliska, maktrelaterade eller yrkes-

mässiga faktorer. Dessa faktorers karaktär kan variera, försvinna och återkomma för olika män-

niskor under olika tider i det svenska samhället. Men de har en tendens att alltid finnas där.  

För att exemplifiera så har inte religiösa, moraliska och juridiska faktorer samma karaktär hos 

allmänheten som de en gång hade. Den allmänna uppfattningen i det gamla bondesamhället var 

att äktenskapet var heligt och instiftat av Gud. Efter reformationen så blev synen på sexualitet 

allt strängare och under 1600-talet pågick en sedlighetskampanj i landet. Den riktades särskilt 

mot för- och utomäktenskapliga förbindelser. Äktenskapets anseende upprätthölls genom bud 

och lagar, vilket bars upp av rättsväsendet där man menade att kärlek utanför äktenskapet också 

var förbjuden kärlek som resulterade i bestraffning där den hårdaste domen var döden. En för-

klaring till detta ligger i att enligt den protestantiska läran så har statsmakten lika stort ansvar 

för befolkningens salighet och andliga välfärd som för deras värdsliga.1 Man tog bibelns ord på 

största allvar. ”Du skall inte begå äktenskapsbrott.” (2 Mos 20:14). Det fanns helt enkelt ingen 

skillnad mellan synd och brott.2  

På 1800-talet kan vi tydligt se de sociala, ekonomiska och maktrelaterade faktorernas karaktär, 

för om en man och kvinna fattade tycke för varandra var det inte bara att slå slag i saken och 

gifta sig. Kom de ifrån olika kultur- och samhällsmiljöer kunde olika sociala eller praktiska 

hinder stå i vägen. Ofta hade föräldrarna en auktoritet och talan om vad som var lämpligt och 

inte när det kom till valet av partner.3 Äktenskapet var på denna tid ofta knutet till ekonomiska 

och sociala angelägenheter. Om familjen utgör en viktig ekonomisk konstellation påverkas 

även valet av partner i hänsyn till ekonomiska aspekter. Att gifta sig på en stabil ekonomisk 

grund ansågs ofta viktigare än det personliga tycket. Den som exempelvis var gårdens arvtagare 

kunde räkna med mindre att säga till om vad gäller valet av partner än sina syskon. Finns det 

även stora klasskillnader i samhället kan man se att äktenskapsbildningen grundar sig i att bi-

behålla eller avancera sin sociala position.4  

                                                           
1 Thunander, R. (1992) s.11f 
2 Thunander, R. (1992) s.12 
3 Frykman, J. (1977) s.181, 184f 
4 Frykman, J. (1977) s.25, 36 
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Hur träffades då pojkar och fickor för att få bästa möjliga utgångsläge i det gamla bondesam-

hället? Det fanns tillfällen som var organiserade för just dessa syften, det vill säga att hitta en 

partner. Ett tillvägagångssätt var frieriseden som kallas nattfrieri.  

Nattfrieriet brukades i Dalarna och är det geografiska området som denna studie kommer att 

undersöka. Anledningen till valet av detta landskap ligger i att det finns gott om tidigare forsk-

ning om nattfrieri i Dalarna, vilket möjliggör en bas som den kommande undersökningen kan 

ta avstamp ifrån. Den tidigare forskningen har även kommit fram till att nattfrieriet funnits i 

Dalarna sedan 1600-talet och möjligen ännu längre. Den huvudsakliga tidsperioden som under-

söks i föreliggande studie kommer att vara 1800-talet, trots att vi vid några tillfällen kommer 

att röra oss i sent 1700-tal och tidigt 1900-tal. Detta ger studien väl etablerade traditioner att ta 

fasta på.  

Den tidigare forskningen i ämnet har bidragit med kunskaper om hur denna sed var organiserad, 

vilka sedlighetsregler som var inblandade samt ett konstaterande i ungdomars självständighet 

och handlingsfrihet. Den tidigare forskningen om nattfrieriet befinner sig ofta på ett högre ab-

strakt plan än vad den föreliggande studien syftar till att göra. Man har tittat på vad seden och 

sedlighetsreglerna är sprungna ur och anledningen till sedens geografiska utspridning i Sverige 

m.m. Den går emellertid ner på detaljnivå när det kommer till jämförandet av traditioner, ål-

dersgruppsindelningar och hur nattfrieriet var organiserat, samt hur kopplingar mellan seden 

och sedlighet kunde se ut. Man diskuterar ofta social status i sammanhanget men då i en jäm-

förande kontext mellan södra och norra Sverige. För att bringa ny kunskap om nattfrieriet i 

Dalarna så ämnar denna studie att ta reda på svaret om hur statusrelationerna såg ut inom grup-

pen som brukade nattfrieriet och vilken funktion seden hade i förhållande till detta. Samt vilken 

mentalitet och vilka föreställningar brukarna och utomstående i Dalarna hade om seden. 

2 Syfte 

Syftet är att se hur nattfrieri tog sig uttryck i Dalarna samt vilken funktion det fyllde i förhål-

lande till social status runt 1800-talet. I detta ingår också att försöka se vilka faktorer som hade 

störst inverkan när det kom till valet av partner. En annan del av syftet är att finna vilken men-

talitet och vilka föreställningar som fanns kring seden bland brukarna och utomstående i Da-

larna under tidsperioden.  
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2.1 Frågeställningar 

Huvudfråga: 

 Vad fyllde nattfrieriet i Dalarna för funktion i förhållande till social status runt 1800-

talet?  

Underfrågor: 

 Hur kom nattfrieriet till uttryck i Dalarna under den aktuella tidsperioden? 

 Vilken/vilka faktorer värderades högst i valet av partner? 

 Hur såg mentaliteten och föreställningarna ut kring nattfrieriet i Dalarna? 

3 Bakgrund 

Nattfrieriet var en tradition där ungdomar som ännu inte gift sig styrde och organiserade äkten-

skapsbildningen i sina byar. De hade själva ansvaret för hela processen och hade självständighet 

och handlingsfrihet gentemot föräldrar och andra äldre i bygden. Traditionen var dock inte bara 

utbredd i Sverige, utan praktiserades på flera platser i Europa. Bland annat i Norge och Balti-

kum.5 

Nattfrieriet figurerade antingen som individuella eller kollektiva friarbesök. I den senare gick 

det till så att pojkarna i en by tillsammans vandrade omkring och besökte flickorna om kvällar 

och nätter. Dessa grupper omfattade vanligtvis 10-15 pojkar, men kunde vara fler. Man vand-

rade oftast runt i den egna byn, men kunde även besöka grannbyn. Det var efter konfirmationen 

som en pojke blev en del av ungdomslaget, eller ynglinglaget6 som det också kallades. Men det 

var inte förens man fyllt ca 18 år som man var med på nattfrieriet. Man var sedan en del av 

ungdomslaget tills det att man gift sig eller valde att lämna om man förblev ungkarl.7 

Vad gäller flickorna så fick de vanligtvis en separat sovplats i samband med att de blev tillräck-

ligt gamla för att få friarbesök och gifta sig. Med det sagt så var det stränga etikettsregler som 

gällde när pojkarna kom på besök. Skulle både flickan och pojken ligga i sängen så skulle klä-

derna behållas på och ingen fysisk aktivitet fick förekomma. Man skulle endast prata med 

varandra eller möjligtvis sova. Bröt man mot reglerna kunde man uteslutas ur ungdomslaget 

om man var en pojke eller få dåligt rykte om man var flicka.8  

                                                           
5 Lagerlöf-Génetay, B. (1990) s.164 
6 Detta är ett begrepp som lanserades av Sigurd Erixon och beskriver den sammanhållna gruppen av unga män i 
det förindustriella svenska samhällets byar. Ibland utfördes rituella prov för inträdet i laget och man hade se-
dan rätten att delta i bl.a. lekstugor. NE (2017) Ynglingalag 
7 Lagerlöf-Génetay, B. (1990) 164ff 
8 Lagerlöf-Génetay, B. (1990) 166 
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Pojkarnas vandring till byns flickor medförde en möjlighet för ungdomarna att prova sig fram, 

för att i sinom tid upprätta en regelbunden kontakt med en bestämd partner.9  

 

3.1 Tidigare forskning 

Lotta Vikström tar upp nattfrieriet i sin avhandling Gendered routes and courses. The Socio-

Spatial Mobility of Migrants in Nineteenth-Century Sundsvall, Sweden10. Här talar hon om 

oäkta barn och deras mödrars sociala påfrestningar i en del av undersökningen. Hon fortsätter 

sedan att tala om teorier som menar på att kvinnornas frigörelse under industrialiseringen kan 

ha medverkat till att allt fler oäkta födslar skett. Samt att migrationen tillät unga vuxna att bryta 

sig loss från föräldrars inflytande gällande valet av äktenskapspartners. Industrialiseringen 

skulle även tillåtit de unga att lägga mer vikt vid känslor än vad som tidigare gjorts, då man 

även la stor vikt vid ekonomiska aspekter vid denna tid. Detta problematiserar hon sedan genom 

att föra in nattfrieriet i diskussionen, eftersom migranter ofta tog med sig sina gamla traditioner. 

Kontentan är att unga som kom från en ort med nattfrieri redan hade stort handlingsutrymme 

vad gällde valet av partner.11 

I Birgitta Lagerlöf-Génetays avhandling De svenska häxprocessernas utbrottsskede 1668-1671. 

Bakgrund i Övre Dalarna. Social och ecklesiastik kontext12 diskuteras nattfrieriet i den miljö 

som titeln anger. Hon menar att hennes geografiska område kännetecknas som ett klassiskt 

område för nattfrieri enligt K. Rob. V. Wikman och hans avhandling Die Einleitung Der Ehe,13  

som är den första stora undersökningen om nattfrieri i Sverige. Wikmans avhandling har fallit 

bort från denna studies redogörelse av forskningsläget eftersom den är skriven på tyska, och en 

svensk eller engelsk översättning verkar dessvärre inte finnas. Lagerlöf-Génetay tar upp att det 

förkom två typer av nattfrieri och menar att det figurerade som antingen individuella friarbesök 

eller kollektiva. Det senare var traditionen i hennes undersökningsområde. Här ser man till dess 

lokala inflytande och konsekvenser, främst sammankopplat till den statusmarkör som nattfrie-

riet delvis utgjorde för de unga männen, men även kvinnorna i området. Även här handlar det 

om självständigheten och handlingsfriheten de unga hade. Hon diskuterar hur centralmaktens 

uttalanden och värderingar, både kyrkliga och politiska, kolliderar med lokala normer. I detta 

fall handlar det främst om föräktenskapliga förbindelser. Hon menar att det här finns en stark 

                                                           
9 Löfgren, O. (1969) s.29f 
10 Vikström, L. (2003) 
11 Vikström, L. (2003) s.220f 
12 Lagerlöf-Génetay, B. (1990) 
13 Wikman, R. (1937) 
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koppling till varför det var just Övre Dalarna med ett starkt ungdomslag och nattfrierised som 

blev området för häxprocessernas startpunkt.14 

Jonas Frykman skriver i sin avhandling Horan i bondesamhället15 om sambandet mellan moral, 

samhällsstruktur och födslar av oäkta barn. Hans ambition är att teckna bilden av den utomäkt-

enskapliga fruktsamheten från moderns perspektiv. I hans diskussion om nattfrieri så hänvisar 

även han till Wikman och menar att seden var tätt sammankopplat till fäbodväsendets16 omfång. 

Frykman menar att trolovning var ett viktigt statusbyte för ungdomarna, vilket tog sig uttryck i 

att de fick lov att tillbringa natten ihop. Men det var alltid föräldrarna som hade sista ordet när 

det kom till val av partner i södra Sverige, där frieriet hade en individuell prägel. I norr däremot, 

som hade ett kollektivt upplägg, var det ungdomslaget som hade den auktoriteten. Föräldrarna 

hade visserligen en talan, men inte en lika stark sådan som i söder. Frykman menar även att det 

var ungdomslaget som straffade dem som brutit mot reglerna, där flickan blev utesluten ur kret-

sen av de som fick ta emot besök och pojkarna uteslöts ur ungdomslaget. I söder var sexualiteten 

däremot förenad med äktenskap. Frykman menar att dessa olikheter i landsbygdskulturerna 

satte tydliga spår i statistiken över oäkta födslar under 1800-talet.17 

Orvar Löfgren som är professor emeritus i etnologi18 skriver i ett kapitel i Fataburen årg. 1969 

om nattfrieri och tonårskultur. Fataburen är en årsbok med kulturhistoriska artiklar, som ges ut 

av Skansen och Nordiska museet. Här diskuterar han svenska frierimönster under de senaste 

hundra åren. Han skildrar exempel från olika sociala miljöer, som bondesamhället och övre 

medelklass. Även hans återgivning av nattfrieriets utformning beskrivs med utgångspunkt från 

Wikman. Löfgren menar att den traditionella bondekulturen uppvisade stora regionala skillna-

der. Även han talar om nattfrieriet i norr som ett fenomen som talar för självständighet. Han 

menar att förloppet inom nattfrieriet i norr var aningen diffust, då det gick från nattbesök hos 

olika flickor till en mer regelbunden kontakt med en flicka. Han gör även jämförelser med 

Sydsverige där föräldrakontrollen var hårdare vad gällde valet av parter. Likt Vikström så talar 

han också om ekonomiska aspekter, men Löfgren belyser istället att den ekonomiska strukturen 

i norr såg annorlunda ut i jämförelse med den i söder och därför såg frierimönstren annorlunda 

                                                           
14 Lagerlöf-Génetay, B. (1990) s.164-170, 189f 
15 Frykman, J. (1977) 
16 Fäbodväsendet är ett system inom boskapsskötsel där djuren förs ut på bete på en plats längre ifrån den 
egentliga jordbruksbygden under sommarhalvåret. Fäbodväsendets kärnområde under de senare århundra-
dena utgjordes av bl.a. Dalarna. NE. (2017) Fäbodväsen.  
17 Frykman, J. (1977) s.180, 184ff 
18 Lunds Universitetet (u.å.) Orvar Löfgren 
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ut. Han menar att det i söder var mer formaliserat då familjerna började med inledande förhand-

lingar som följdes av ett officiellt frieri, ofta använde man sig av en böneman19 som hjälp. 

Föräldrakontrollen menar Löfgren var hårdare i söder för att det fanns starkare klasskillnader 

där som man ville upprätthålla. Men han menar dock att handlingsfriheten i norr inte får över-

drivas. Man ville ofta ha koll på vilka pojkar som kom på besök under nattfrieriet och den 

ekonomiska aspekten kunde göra sig synlig även här. Löfgren väver även in landsorter uppe i 

industrialiseringsprocessen, samt städer, där han menar att industrialiseringen påverkade natt-

frieriets karaktär och nedgång.20 

Etnologen Sigurd Erixon har i Fataburen årg. 1921 och i sitt verk Svenskt folkliv21 från 1938 

skrivit om nattfrieriet. Hans fokus ligger på att beskriva och förklara ynglingalag, vilket gör att 

nattfrieri blir en naturlig del i sammanhanget. I texten från 1921 börjar Erixon med att diskutera 

innebörden av begreppet ynglingalag, men även om samhörigheten och vilka regler som gällde 

när man var en del av denna grupp. Han drar även kopplingar till andra sociala samfund, som 

exempelvis studentorganisationers strukturer. Han går sedan över till att redogöra för seder och 

föreställningar hos den svenska allmogen och där belysa ynglingalagets organisation. Han pro-

blematiserar olika indelningar och åldersklasser hos män, så som ”dräng” ”ungkarl”, ”halv-

vuxen” och ”gubbe” m.m. Samt i vilken ålder eller vilken benämning som indikerar en mog-

nadsålder. Men även andra faktorer tas under konsideration, exempelvis konfirmationen eller 

vilka klädesplagg man bar. När han kommer in på nattfrieriet handlar det om att det var absolut 

förbjudet för okonfirmerade att ta del i aktiviteten.  Hans huvudfokus ligger alltså på att beskriva 

och förklara ynglingalag, eller ungdomslagen i Sverige. Det handlar mycket om olika eller lika 

övergångsriter och mandomsprov på diverse platser i landet, men han kopplar även samman 

detta med nattfrieriet vid ett flertal tillfällen. Han beskriver även att nattfrieriet finns represen-

terat i flera bröllopsseder. Det han slutligen kommer fram till är att ynglingalaget var en av-

gränsad grupp i samhället och att åldersklassorganisationens ställning och roll är en del av den 

svenska historien. De har emellertid fått en mindre betydande roll och stället få ge plats åt andra 

organisationsformer och föreningsrörelser.22 

                                                           
19 Detta var en person som förde en friares talan till flickans målsman. Dennes uppgift var att köpslå om flickans 
hemgift och på det senare 1800-talet tjänstgjorde bönemannen som en typ av professionell äktenskapsmäk-
lare. NE. (2016) Böneman 
20 Löfgren, O. (1969) s.52, 35f 
21 Erixon, S. (1938)  
22 Erixon, S. (1921) s.95-123 
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I Svenskt folkliv upprepar Erixon mycket av det han skrev redan 1921, men nu med infallsvin-

klar och resultat från Wikmans avhandling. I Svenskt folkliv framkommer det att det främst är 

män som bildar samfund och inom olika åldersklasser. Detta är heller inte bara en svensk före-

teelse, utan finns representerat på olika platser i världen och i historien. De olika åldersklasserna 

fungerar som olika etapper i både mäns och kvinnors liv och när man nått en viss ålder så stod 

man inte längre under direkt uppsikt av de vuxna. Med det sagt var det fortfarande lydnad och 

vördnad som gällde gentemot de äldre. Även här tar han upp signalement som visat att man nått 

en viss mognadsålder, så som exempelvis kläder. Han beskriver även att umgänget och de so-

ciala aktiviteterna bland de unga var en viktig del i det hela. När han vänder sig till Wikmans 

forskning så är det främst vad nattfrieriet kan vara sprunget ur och växelverkan mellan nattfri-

erierna och bostadsvanorna som ligger i fokus. Här skrivs det att Wikman menar att förstadierna 

till nattfrieriseden är sammankomster och ungdomsvakor som uppträder på traditionella platser 

i det nästan halvnomadiska livet som fanns i norra Sverige. Wikman menar också att förekom-

mandet av hor (d.v.s. sexuella förbindelser utanför äktenskapet) bör ha uppkommit redan under 

det Erixon kallar förhistorisk tid. Det finns här ett stort glapp mellan normerna i den religiösa 

moralen i det dagliga livet. Även då bör det funnits restriktioner kring detta, och Wikman menar 

att det är ur detta som olika typer av uppvaktning, signaler och ”sängetiketten” stammar från. 

Men han menar även att medeltiden med dess religiösa och rättsliga omorganisation influerade 

nattfrieriet. I och med detta fick släktband och egendom en mindre betydelse och istället lades 

fokus på att det handlade om en överenskommelse mellan man och kvinna. Vilket i sin tur gav 

kyrkan ett större inflytande och gav eftertryck till ett ridderligt kyskhetsideal.23  

Även i denna text kommer Erixon fram till att ynglingalaget är en avgränsad grupp i samhället 

samt att mentaliteten alltid varit sådan att åldersklassindelningen och ynglingalag kunnat fram-

träda och eventuellt fått en fast organisation. Den fortlevande traditionen har kunnat göra denna 

sociala gruppering till en levande realitet, menar han. Han menar även att medeltidens religiösa 

gillen, hantverksskrån och studentorganisationer i viss mån påverkat allmogens samfundsliv. 

Detta för att dessa umgängesformer ofta bottnar i samma förutsättningar som hos allmogen och 

därför blivit applicerbara och formbara även för dem.24 

Enligt den tidigare forskningen så kan man se att Dalarna är representativt som undersöknings-

område om nattfrieri, eftersom forskarna flera gånger exemplifierar från Dalarna i sina under-

sökningar. Vidare kan man redan här urskilja vissa mönster i form av olikheter mellan norra 

                                                           
23 Erixon, S. (1938) s.16-35 
24 Erixon, S. (1938) s.56 
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och södra Sverige vad gäller social status och moraltänkt. Men mentaliteten, funktionen och 

hur det kom i uttryck finns det inte lika mycket av. Det framgår också att ekonomi och social 

status var viktigare i södra Sverige. Men hur stor vikt lade man vid dessa i nattfrieriet och hade 

de samma innebörd i Dalarna? 

Det går också att utläsa att det fanns både en kollektiv och en individuell prägel. I den tidigare 

forskningen menar man att den individuella prägeln dominerande i söder och den kollektiva i 

norr. Det vill säga i förstadiet till själva trolovningen, när man bara träffas och lär känna 

varandra. Kollektivet i norr manifesterades i ungdomslaget som satte reglerna för hur det skulle 

gå till, samt i att man kunde träffa flera åt gången. Det fanns alltså olika typer av handlingsut-

rymmen för alla inblandade parter och en maktbalans som verkar aningen diffus. För när det 

kommer till brukarna och utomstående så talas det mycket om ungdomarnas stora handlingsut-

rymme i norr, men då kopplat till föräldrar. Det handlar om själva valet av partner, det vill säga 

i slutskedet, men hur den sociala hierarkin såg ut under nattfrieriets utspelande finns det lika 

mycket om. Löfgren menar att handlingsutrymmet gentemot föräldrar inte får överdrivas och 

att ekonomiska aspekter kunde bli relevanta även i norr. Hur såg egentligen handlingsutrymmet 

ut för parterna? Handlingsutrymmet ungdomar emellan eller gentemot utomstående under 

själva nattfrieriet ser man inte mycket exempel på. Lagerlöf-Génetay talar visserligen om 

centralmakten och att de lokala normerna i Dalarna krockade med kyrkliga och politiska vär-

deringar. Såg det likadant ut 200 år senare och vad sa brukarna själva om seden runt 1800-talet?    

4 Metod och teori 

Enligt den tidigare forskningen så kan man se sammanband mellan frieriseden och faktorer så 

som social status, ekonomi, makt samt rituella och moraliska fenomen. Detta blir alltså ut-

gångspunkter i denna studies metod och teoriansats. Det verkar även som att frieriseden var en 

stor del av det sociala mönstret och en företeelse som bara försiggick inom den egna sociala 

gruppen. Samt att det verkade finnas starka grupperingar och oskrivna regler när det kommer 

till dessa faktorers relevans, som till största del kretsar kring social status. Nattfrieriet ska alltså 

exponeras mot samhällets sociala statusrelationer. Huvudfrågan blir alltså: vilken funktion hade 

nattfrieriet i förhållande till social status?  

Genom att undersöka nattfrieriets koppling till dessa faktorer är ambitionen att få en bild av hur 

nattfrieriet tog sig i uttryck och vilken mentalitet det fanns kring fenomenet och därigenom 

kunna urskilja de sociala statusrelationerna och sedens funktion kopplat till detta. Dessa fak-
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torer kommer därför att fungera som analysverktyg i närläsningen av materialet. Analysverkty-

get delas in i de tre kategorierna moral, rituellt och makt. Inom kategorin rituellt söker jag efter 

handlingar som antingen utförs av tradition eller har ett symbolvärde i närläsningen av materi-

alet. Inom det som jag väljer att kalla moral söker jag efter ord, meningar, företeelser eller 

syften som har med sedlighet, etikettsregler, vördnad och artighet att göra. När vi kommer till 

makt handlar det främst om det som nämndes tidigare, nämligen social status och ekonomi. 

Men även företeelser kopplade till auktoritet, vilket kan handla om specifika personer, institut-

ioner eller seden själv. När materialet analyseras kommer det som uttryckligen sägs att ligga i 

fokus, men ambitionen är även att komma åt underliggande meningar, det vill säga outtalade 

idéföreställningar. Genom att studera det som uttryckligen sägs kan man komma åt retoriken 

kring hur man talade om frieriseden, men genom att införa en analys av underliggande meningar 

kan man spåra känslouttryck och komma djupare in i texterna. Angreppssättet blir således att 

analysera texten utifrån text, undertext och kontext.25 Studien blir således en kvalitativ under-

sökning. I detta sammanhang är det även viktigt att skilja mellan norm och verklighet. Även 

om materialet som kommer att användas i denna undersökning inte är lagar och förordningar 

(sådant historiskt källmaterial som fungerar normativt), det vill säga material som berättar hur 

verkligheten borde vara26, så anser jag att det är relevant att lyfta. Personerna som uttalar sig i 

källmaterialet kan haft intentionen att berätta om det normativa istället för hur verkligheten 

egentligen såg ut. En medvetenhet om detta finns i läsningen av materialet och strävan är att 

kunna utläsa vad som var norm och verklighet med hjälp av tidigare nämnda analysverktyg. 

Detta kommer även att underbyggas av ett rimlighetsresonemang där en komparativa aspekt 

mellan socknar kan belysa fenomenet genom att hänvisa till hur exempelvis orsaksförhållanden 

tedde sig på en annan plats.27 

I en undersökning som denna så finns det ofta en problematik i när det kommer till förförståelse 

och förståelse för undersökningstiden. Det vill säga att utifrån nutiden tolka och förstå dåtiden. 

Ambitionen inför föreliggande undersökning är att utgå från de existentiella hermeneutikernas 

metod och det Gadamer kallar för sammansmältande av horisonter. Enligt existentiell herme-

neutik hör vi oskiljaktigt samman med vår egen värld. Det gäller då att förstå den konkreta 

världen vi själva lever i, före abstraktioner, rationaliseringar och teorier. Varje förståelse är ett 

bidrag till en bättre självförståelse. Vidare gäller även detta i förståelsen av andra, när det kom-

mer till att tränga in andra individers meningsfält. Man menar att varje värld är en ”horisont” 

                                                           
25 Florén A. och Ågren, H. (2006) s.50ff 
26 Florén A. och Ågren, H. (2006) s.85f 
27 Florén A. och Ågren, H. (2006) s.91 
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av meningar. Gadamer menar att dessa horisonter, vilka bör ses som flexibla, kan förändras 

från en tidpunkt till en annan. Man kan sätt sig in i någon annans horisont och då sätta sig i 

dennes meningsfält. Men det räcker inte då man själv är präglad av sitt eget meningsfält. Pro-

blemet blir då att man aldrig är fri från förförståelse. Ingen är ett oskrivet blad. Detta blir således 

en annan version av den hermeneutiska cirkeln:28 ”att förstå förutsätter förförståelse, men för-

förståelsen är samtidigt ett hinder för förståelsen”.29 För att förhindra utvecklandet av en ond 

cirkel så menar man enligt existentiell hermeneutik att man kontinuerligt måste växla mellan 

analysen i den andra världen och det egna referenssystemet. På detta sätt kan man både förstå 

den andra världen bättre och samtidigt revidera och tillföra kunskaper i sitt eget referenssystem. 

Gadamer menar att man då sammansmälter horisonterna.30 

För att förstå syftet och metoden bättre skulle en kategorisering eller klassificering av studiens 

vetenskapliga område kunna vara relevant i sammanhanget. Klassificeringen av studien skulle 

kunna sägas bli en blandning mellan två indelningar, nämligen mentalitetshistoria och historisk 

antropologi. Det som talar för att den föreliggande studien är en mentalitetshistorisk undersök-

ning kopplar till diskussionen som just fördes kring text, undertext och kontext. Eftersom men-

talitetshistoria ofta handlar om former av allmänna uppfattningar och åsikter kring omvärlden, 

som kan röra mindre uttalade och medvetna föreställningar, vilka ägt rum under olika skeden i 

historien.  

Historisk antropologi kan vara svår att skilja från mentalitetshistoria, men handlar egentligen 

om hur människor fungerar i konkreta sociala samspel. Här handlar det inte om materiella för-

utsättningar för eller uppfattningar kring verkligheten som är i fokus. Det handlar främst om 

vad de hade för innebörd i kontakten människor emellan, trots att kopplingen till samhällsskik-

tet finns kvar.31 Dessa två kategorier eller klassificeringar ligger alltså nära den föreliggande 

studien som försöker att sila ut både föreställningar och allmänna uppfattningar kring materi-

alets syn på frieriseden. Men även undersöka hur det sociala samspelet såg ut på det geografiska 

området inom nattfrieriet. Något som man även kan tillägga är att ämnet även är tätt samman-

kopplat med etnologi, vilket går att utläsa på den tidigare forskningen. Där det är flertalet etno-

loger som vetenskapligt skrivit om allmogens yttringar och produkter av nattfrieri i materiell 

och sociokulturell kontext.32 

                                                           
28 Alvesson, M. och Sköldberg, K. (1994) s.132, 135f 
29 Alvesson, M. och Sköldberg, K. (1994) s.136 
30 Alvesson, M. och Sköldberg, K. (1994) s.136 
31 Florén A. och Ågren, H. (2006) s.27 
32 NE. (2016) Etnologi, Folklore.  
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Ett annat fack som denna undersökning hamnar i är det lokalhistoriska eller mikrohistoriska 

facket. Vilket kan belysa mindre, mänskliga detaljer och fungerar som ett komplement till kul-

turella och sociala förhållanden som annars ses som generaliseringar. Genom att fokusera på 

ett landskap, istället för att lägga studien på ett nationellt plan, bidrar det till att inte bara under-

söka frieriseden och de ovan nämnda faktorerna, utan även hur de upplevdes tillsammans.33 

Den mikrohistoriska metoden kopplar även till mentalitetshistoria, då man i debatten om detta 

menat att denna metod fungerar som ett sätt att undvika konstruktioner av normsystem. Genom 

att undersöka frieriseden på mikronivå kan man se hur mentaliteterna omsattes i handling och 

vilken nivå av frihet som individen hade inom ramen för normsystemet.34 Dock finns medve-

tenheten att generaliseringar kan förekomma, men dessa kommer att problematiseras i under-

sökningen.  

5 Material 

Materialet som undersöks är 49 olika källor som kommer från Nordiska Museets Folkminnes-

samlings excerptsamling. Dessa är avskrivningar av primärmaterialet. Det finns tillgång till pri-

märmaterialet vid Nordiska Museets arkiv, men eftersom det rör sig om en stor mängd material 

anser jag det för tidskrävande och överflödigt att gå tillbaka till primärkällorna. Särskilt när 

sekundärkällorna sannolikt är korrekt avskrivna. I dessa 49 källor är det ibland samma person 

eller källa som uttalar sig mer än en gång, men då om olika saker eller platser. Anledningen till 

att jag skriver 49 källor är för att de är nedskrivna på 49 separata blad eller häften som går att 

finna under olika kategoriseringar i Nordiska Museets Folkminnessamling. Antalet personer 

eller källor som uttalar sig i materialet är 34 unika personer/källor. Dagstidningen Dalpilen 

uppträder här tre gånger, men anses som en unik källa varje gång. Detta för att de tre tillfällena 

är nedskrivna vid olika tidpunkter, 1879, 1886 och 1889. Antal socknar i Dalarna som beskrivs 

i källorna är 27 stycken. Antal källor som beskriver ”Dalarna” utan att nämna en specifik socken 

är 5 stycken. 

Primärmaterialet sträcker sig mellan åren 1765 till 1953. Dock är tidsspannet som beskrivs i 

materialet mellan åren 1765 till troligtvis 1920-talet. Anledningen till ordvalet ”troligtvis” lig-

ger i att det är svårt att definiera tidsperioden som den senaste källan som uttalar sig kring. Det 

är en man som kort uttalar sig om fientlighet emellan byar, det handlar om två meningar.35 

Denna man är född 1920, men det framgår inte om han talar ur eget minne eller återberättar vad 

                                                           
33 Tosh, J. (2011) s.97f 
34 Florén A. och Ågren, H. (2006) s.153 
35 Siljansnäs sn 
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han själv har fått berättat för sig av exempelvis föräldrar eller mor- och farföräldrar. Det finns 

däremot en källa som konkret säger att ”Seden att göra nattbesök fortlever än; förr brukade 

man…”.36 Källan är dock ett manuskript, men nedtecknat år 1925. Det blir alltså svårt att sätta 

ett exakt årtal för när nattfrieriet uppträdde senast i källorna. Det som går att konstatera är att 

den tidigaste källan är nedskriven och upplevd år 1765, då det handlar om anteckningar från en 

resa till Dalarna år 1765. Det som också går att fastställa är ett en majoritet av materialet avser 

och beskriver nattfrieriet på 1800-talet.  

Det sekundärmaterial som denna studie använder är nedskrivet i skrivmaskinsform medan pri-

märmaterialet är i varierande form. Det består av brev, anteckningar från resor till Dalarna, 

manuskript, en dagstidning, en byundersökning och intervjuer eller samtal med människor som 

upplevt nattfrieriet och talar ur eget minne. Därför varierar också tidsspannet mellan upplevelse 

eller händelse och nedskrift. Breven, anteckningarna och dagstidningarna ligger nära i tid från 

det att en upplevelse eller händelse uppträtt. Utifrån texten verkar det handla om timmar eller 

dagar från det att en händelse uppträtt till nedskrivande. Medan de som talar från eget minne i 

intervjuer eller samtal i vissa fall är i 80-årsåldern när de uttalar sig om saker de upplevde i sin 

ungdom. De som talar ur eget minne med en nedtecknare är födda mellan 1820-tal till 1920-tal. 

Vilket gör att det finns en närhetsfaktor att ta hänsyn till. Dels kan trovärdigheten minska desto 

längre tid det är mellan händelse och nedtecknande, eftersom minnet kan svika och vissa detal-

jer kan bli felaktiga. Om man dessutom har hört berättelsen från en annan källa finns det en risk 

för missuppfattningar.37 Vissa källor återger händelser eller företeelser som de själva inte var 

delaktiga i. Ett övervägande av sanningshalten kommer därför att göras utifrån ett rimlighets-

resonemang. Som i sin tur underbyggs av stöd eller uteblivande av stöd från andra oberoende 

källor. Vid något tillfälle kan en källa möjligtvis uppfattas som tendensiös, då det finns anled-

ning att misstänka att källan har en anledning att överdriva eller ljuga. Sådana tillfällen kommer 

att problematiseras under studiens gång. Källorna är emellertid vägen till kunskap om det för-

flutna, trots att de kan ha skadats. Skriva källor erhåller emellertid en större möjlighet att beva-

ras oförändrade än muntliga budskap som har traderats. Materialet fungerar som avspeglingar 

av den förflutna verkligheten, dock kan man inte begära att de ska ge en fullständig bild. Ett 

                                                           
36 Äppelbo sn 
37 Florén A. och Ågren, H. (2006) s.74 
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sammanhang som var självklart för dem kan idag framstå som oklart och bli svårtolkat. Käl-

lorna kräver behandling och tolkning för att de ska kunna ge studien svar. Genom metoden och 

frågeställningarna kan materialet ge svaren vi söker.38  

Bibeln finns också med som källa i undersökningen, men fungerar här som ett förtydligande till 

ett uttalande. Det är en källa som nämner det fjärde budet och därför förtydligas uttalandet 

genom ett citerande av det fjärde budet. Det är Bibel 2000 som används. Trots att den versionen 

inte är samtida med källan, så används den för att syftet är att förtydliga. Vilket den gör genom 

att ha ett modernare språk.  

Något annat som bör nämnas vad gäller materialet är att ett par källor inte uttalar sig om just 

nattfrieri. Dessa källor har ändå ansetts användbara för att få ett bredare perspektiv, då de uttalar 

sig om aspekter som sammankopplar med undersökningen. Källorna kommer från samma geo-

grafiska område och tidsspann som övriga källor och behandlar frieri, trolovning samt maktre-

lationen mellan barn och föräldrar, men säger alltså inget om nattfrieriet i sig.  

Vad gäller personerna som uttalar sig i materialet så kommer de inte att nämnas vid namn. 

Många av dem uttalade sig under 1900-talets första årtionden och det finns en möjlighet att det 

finns nära släktingar vid liv idag. Av respekt för detta så kommer studiens källor att vara ano-

nyma. De namn som kommer att nämnas i undersökningen är personer som figurerar i specifika 

berättelser som (eller med största sannolikhet) utspelades innan år 1900. Det är också namn 

som källorna själva valt att delge vid nedtecknande. Anledningen till att de även kommer att 

nämnas här är för att göra berättelserna rättvisa genom att göra dem mer levande i enlighet med 

den mikrohistoriska metoden. Dessa personer kommer att nämnas vid enbart förnamn eller ef-

ternamn.  

5.1 Urval och avgränsning 

K. Rob. V. Wikmans avhandling Die Einleitung Der Ehe från 1937 är, som redan nämnts, den 

största undersökningen om nattfrieri i Sverige. Dessvärre är den skriven på tyska och verkar 

inte vara översatt till svenska eller engelska. Den har därför inte kunnat användas i forsknings-

läget inför föreliggande studie. Några av de verk som nämns i forskningsläget har haft med 

resultat från Wikman i sina undersökningar. De resultat som är av intresse för denna studie har 

därför nämnts där.  

                                                           
38 Florén A. och Ågren, H. (2006) s.71 
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Nattfrieriseden går att finna på många olika platser i landet, men denna studie kommer att fo-

kusera på ett landskap, Dalarna. Anledningen till denna geografiska avgränsning ligger i att vi 

utifrån tidigare forskning vet att nattfrieriseden var en väletablerad tradition i området och att 

det finns mycket forskning om seden i Dalarna. En majoritet av den tidigare forskningen skriver 

om, jämför med eller exemplifierar från Dalarna. Detta har möjliggjort en bas som den förelig-

gande undersökningen kan ta avstamp ifrån.  

Det finns också ett rikt material bevarat från Dalarna. Det material som dock fallit bort har varit 

sådant som ansetts överflödigt eller irrelevant för undersökningens syfte och frågeställningar. 

Anledningen till att allt material från Dalarna kommer från Nordiska museets Folkminnessam-

ling är för att det finns mycket material bevarat där. Att leta efter mer material från andra sam-

lingar eller institutioner har därför inte behövts för att uppnå studiens syfte.   

Vad gäller avgränsning i tidsspannet så grundar det sig i etableringen av nattfrieriet i Dalarna. 

Det är svårt att fastställa när nattfrieriet startade. Det nämns inte i den tidigare forskningen och 

jag har inte kommit över något material som nämner det. Utan det verkar istället råda konsensus 

hos forskarna om att det är en tradition som fortgått under ett långt tidsspann. Utifrån tidigare 

forskning kan man fastställa att det i alla fall pågått sedan 1600-talet. Lagerlöf-Génetays näm-

ner emellertid att det var en tradition, redan under hennes undersökningstid 1668-1671. Så man 

kan anta att det pågått längre än så. Det vi kan fastställa inför föreliggande undersökning är att 

nattfrieriet är en väl etablerad tradition på 1800-talet. Detta bör bidra till att analyseringen grun-

dar sig i väl etablerade ritualer, markrelationer och moralförhållanden. 

6 Undersökning 

Den föreliggande undersökningen är alltså indelad i kategorierna rituellt, moral och makt. Men 

vad som också kommer att framgå är att dessa kategorier ibland går in i varandra. Därför bör 

kategoriseringen ses som en grovindelning där karaktären av källorna sorteras efter den kategori 

som den lutar mest emot. De bör därför inte ses som isolerade uppdelningar, utan dessa kommer 

sedan att vidareutvecklas och sammanflätas med källorna i de övriga kategorierna.  

6.1 Rituellt 

Hur nattfrieriet kom till uttryck kommer vi att se löpande genom hela undersökningen, men för 

att få en så klar bild som möjligt så kommer denna undersökning att börja med de rituella eller 

traditionsenliga företeelserna i materialet. För att sedan behandla vissa aspekter av detta i de 

kommande två kategorierna. Anledningen till att vi börjar med rituella företeelser är för att få 

en tydligare bild av mentaliteten och vilka traditioner man valt att framhäva i källorna.  
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Vi kommer att titta på när man ansågs ha åldern inne för att nattfria och vilka dagar som var 

avsatta för seden. Men vi kommer även att ta del av pojkens entré in till flickan och skotradit-

ionen, som är några detaljrika och säregna ritualer, vilka också kan associeras med en makt- 

och moralaspekt, vilket kommer att diskuteras senare. Men låt oss ta avstamp i mognadsålder 

för att börja vid den tidpunkt då ungdomarna själva började bekanta sig med nattfrieriet. 

6.1.1 Mognadsålder 

För att kasta oss rakt in i nattfrieriet så berättar en person, född 1825, att flickorna brukade ligga 

i ladugården, högst upp under taket och vänta på friaren. Detta för att pojkar och flickor skulle 

träffas och bekanta sig med varandra.39 Man skulle alltså bekanta sig med varandra, under nat-

ten, på en plats avskild från huvudbyggnaden. I det kommande avsnittet ska vi få en kortare 

redogörelse över när man ansågs ha åldern inne för att göra detta.  

”Någon egentlig trolovning med kalas, annons eller kort förkom ej. De höra nutiden till” berät-

tar en källa från Älvdalen 1846. När källan kommer in på mognadsålder så berättas det att när 

en flicka hade blivit konfirmerad så fick hon vanligtvis en egen sängkammare, som under som-

marmånaderna oftast var belägen i en hölada eller i ett annat uthus.40 Anledningen till detta låg 

förmodligen i att hon då ansågs mogen nog att få nattfriare. Genom att ligga i ett uthus så bidrog 

det troligtvis till en mer privat atmosfär, avskilt från huvudbyggnaden där resten av familjen 

låg och sov så att flickan och pojken kunde tala ostört med varandra.   

En annan person som berättar om sina egna upplevelser om nattfrieriet på 1860- och 1870-talet 

i Mockfjärds socken menar att man på lördagarna slutade arbeta tidigare än vanligt. Så att poj-

karna skulle hinna tvätta och kamma sig, samt ta på sig sina helgdagskläder. Det var en själv-

klarhet att de skulle ut och fria, menar källan.41 Samma källa berättar också att det fanns en 

tydlig skiljelinje i avgörandet av pojkarnas mognadsålder i dennes trakter. Pojkar som var över 

15 år kallades ”storpojkar” och de yngre kallades ”småpojkar”. Dessa småpojkar fick inte lov 

att gå på danser eller liknande som hölls utanför bygränsen. Om de gjorde det så kunde de åka 

på stryk från en storpojke. Det var först när pojken blivit konfirmerad och bjudit byns pojkar 

på brännvin som han hade den rätten. Han hade då även rätten att gå och fria. Om man inte 

fullgjort dessa förpliktelser men ändå gick och friade, så blev man uppdragen ur sängen och 

utkastad om man blev påkommen.42 Även en annan källa, denna gång från Boda socken, menar 

                                                           
39 Nordiska museet. Folkminnessamlingen, låda nr. 201. (Uppt. 1912) 
40 Nordiska museet. Folkminnessamlingen, låda nr. 201. (1846) 
41 Nordiska museet. Folkminnessamlingen, låda nr. 201. (Uppt. 1930) 
42 Nordiska museet. Folkminnessamlingen, låda nr. 201. (Uppt. 1930) 
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att pojkarna blev ”storpojkar” efter konfirmationen. Denna indelning fanns även hos flickorna. 

De räknades som ”storkullor” efter konfirmationen och fick då ligga ute. Det vill säga flytta sin 

säng till ett uthus och invänta friare.43 

En annan källa menar att ”De äldre släppte inte ut vilka ungdomar som helst. Flickorna måste 

vara piga” det vill säga 18 år.44  Benämningen ”piga” avser inte yrket, utan var ett begrepp som 

användes när man avsåg en flicka i 18 årsåldern. Det verkade alltså finnas lite olika åsikter om 

när man ansågs mogen nog att nattfria. Innan talades det om konfirmationen, vilket man skulle 

kunna kalla en kyrklig hänvisning eller måttstock till mognadsålder. Medan man här endast 

talar om hur gammal man bör vara.  

En källa som var på genomresa i Gagnef socken 1765 berättar att de samtalade med sin skjuts-

bonde om hur gammal man brukade vara när man gifte sig. Han berättade att de flesta i bygden 

gifte sig mellan 18 och 23 års ålder och att det var väldigt sällsynt att vara ogift vid 30 års 

ålder.45 Det är svårt att avgöra ifall informationen är verklighetstrogen eller normativ för byg-

den och tidsperioden. Källan stammar från 1700-talet då det var norm att vara gift. Det man kan 

ha i åtanke är att det är en person från trakten som pratar med någon som inte är det. Det skulle 

kunna vara så att han överdriver för att trakten ska framstå på bästa sätt. En slutsats är i alla fall 

att det var norm att man helst skulle vara gift innan 30 års ålder.  

Som vi såg i tidigare forskning så talade Erixon en del om att kläder kunde indikera en mog-

nadsålder. Han menar att ungdomarna ofta haft fina och moderna plagg för att urskilja sig från 

barn och äldre.46 Från Malungs socken berättas det att pojken hade på sig sin helgdagsdräkt när 

han gick och friade. Detta hade också en praktisk funktion, eftersom han då kunde gå direkt 

från flickan till kyrkan på söndagen. Vidare låg flickan vanligtvis och väntade i sin vitsärk eller 

sin vackraste prydnad, berättar källan.47 Utifrån denna information och källan från Mockfjärd 

kan man se att de ansågs fint att gå på nattfrieri, eftersom de klädde upp sig. När man talar om 

helgdagskläder, vita särkar och vackra prydnader får man anta att det fanns någon form av 

stadig ekonomisk bas att förhålla sig till. Hur dyra kläderna i fråga var, framgår visserligen inte, 

men det förutsätts också att flickans föräldrar har både hus och uthus. Vilket kräver en nå-

gorlunda stadig ekonomi.  
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Innan pojken gick in i uthuset där flickan låg, så gör man rätt i att anta att han knackade på 

dörren först. Men det var inte alltid en helt vanlig knackning, den kunde också komma med ett 

budskap. 

6.1.2 Pojkens entré 

Det talas ofta i källorna om hemliga tecken som man kunde komma överens om. På vintern 

kunde en pojke och flicka bestämma att pojken skulle knacka på dörren på ett speciellt sätt för 

att visa att det var han. Kom det sedan en annan pojke som knackade på ett annorlunda sätt så 

släpptes han inte in, berättar en källa från Tranestrand socken som är född 1867.48 Varför det 

bara var på vintern man gjorde så framgår inte. En annan källa, denna gång från Grangärde 

socken, berättar också om denna hemliga knackning, men uttalar sig som att det var standard. 

Källan förklarar att pojken sökte upp flickan om natten, använde sin speciella dörrknackning 

för att visa vem han var och blev sedan insläppt.49 Man kan anta att denna ”uppgjorda knack-

ning” var mellan två personer som fattat tycke för varandra, där flickan hade avsikten att bara 

släppa in honom. Om varje pojke hade en speciell knackning skulle det visserligen hjälpa 

flickan att skilja dem från varandra ifall det fanns flera olika friare som hon var villig att släppa 

in. Det låter emellertid ganska omständligt och svårt att memorera exempelvis 20 olika knack-

ningar. Det skulle vara mer troligt att hon kom överens om en knackning med de hon ville 

släppa in, även om det var flera stycken. Dock finns det antydningar om att det var standard 

även i Norrbärke.  

En källa, född 1852, från Norrbärke socken berättar att det var vanligt att pojkarna knackade på 

dörren. Flickorna visste genast vem eller vilka det var som kom på besök genom deras uppträ-

dande (knackning?) och var det den rätta så var de inte sena med att öppna. Berättaren hänvisar 

också till en sång eller ramsa som pojken kunde använda sig av i dörren. ”Är du rätta vännen 

min, som faller i mitt sin, så sätt då på dig – och släpp mig genast in’”. När man väl fått komma 

in så menar berättaren att man först bara satt och talade med varandra. Var det så att det var en 

käresta så tog man av sig rocken och skorna, i annat fall behöll man alla kläderna på. Det kunde 

hända att det var två flickor med två friare, då kallades de ”kolare”.50 Vad detta egentligen 

innebär går inte källan vidare in på, men Frykman anger i sin avhandling att det innebar att man 

vände ryggen till medan de andra låg och pratade. Här syftar han emellertid på en flicka med 

två friare.51 En slutsats är i alla fall att man kunde vara flera stycken och fria tillsammans. Källan 
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berättar vidare att det hände att husbondfolket bjöd på mat. Han menar även att frierierna kunde 

pågå olika länge. Han vet ett fall som var avklarat på 14 dagar och ett annat som höll på i 20 år, 

men menar att det vanligaste var 3-4 år.52  

Den hemliga dörrknackningen som vi talade om verkar vanligtvis förekomma vid enstaka till-

fällen när man hade kommit överens om den. Något som styrker det är en källa från Älvdalen 

som tar upp inträdet som en del i sin beskrivning av nattfrieriet år 1846. Denna menar att det 

inte betydde något speciellt om dörren var öppen eller att flickan gick och öppnade när pojken 

knackade. Det var heller inget konstigt med att han fick sitta på sängkanten eller luta sig ner 

bredvid henne. Källan menar även att man skulle samtala tyst så att man inte störde andra so-

vande eller så att eventuella lyssnare inte skulle höra. Ett tecken på att pojken var välkommen 

som friare var ifall han fick ta av sig sin rock och ligga under täcket. Om flickan även frågade 

vad klockan var och bad om att få se på pojkens klocka så var detta en hint om att hon gärna 

ville få låna klockan som trohetspant. Denna skulle hon sedan behålla till dess att hon kunde 

byta ut den mot en lysningspresent i form av en damklocka. Så gick det till när källan själv blev 

tillsammans med sin fru. Han gick utan klocka en tid men visste att den var i gott förvar under 

hennes kudde. När andra kom och friade till henne lyfte de på kudden, eller så lade hon den 

synligt för dem. Då visste de vad som gällde och gav sig iväg. Dock visste de inte vem klockan 

egentligen tillhörde.53 Det finns inga andra källor i materialet som styrker traditionen med 

klockan. Dock nämner även Löfgren traditionen med att lämna en klocka hos flickan, men inte 

lika detaljerat som källan.54 Det som talar för att det var en tradition, i alla fall i Älvdalen, är att 

de andra pojkarna visste att hon hade fattat tycke för någon genom att göra klockan synlig. Det 

finns ingen poäng i att göra det om ingen förstår innebörden. Alltså bör det varit en etablerad 

företeelse i Älvdalen.  

Löfgren menar också att pojkarna oftast spelat huvudrollen, medan flickorna intog en mer pas-

siv attityd, samt att hopparningen antingen skedde på pojkarnas initiativ eller genom ett förstu-

let signalerande mellan en pojke och flickan som låg i sängen. Men man kunde också överlåta 

bestämmandet helt till flickan genom att pojkarna slängde sina mössor i sängen, varpå hon valde 

ut en.55 Men enligt våra källor så verkar flickorna i Dalarna ha lite mer att säga till om än så. 

Både dörrknackningen och traditionen med att lägga fram klockan verkar här figurera som en 
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slags gränsdragning, där flickan tyst kan markera vad hon vill. Framförallt om hon är ointres-

serad. Att inte öppna dörren verkade försätta pojkarna i en maktlös situation utan mycket att 

säga till om. De gånger han kunde göra det, utifrån den information vi har här, var att neka en 

flicka en hemlig dörrknackning eller att inte ge henne klockan. Ett tillfälle när pojkarna kunde 

uppvisa en typ av makt var när det kom till hur pojkarna betedde sig gentemot varandra. Vilket 

går att se i det jag valt att kalla ”skotraditionen”.  

6.1.3 Skotraditionen 

Detta var en tradition med en väldigt specifik prägel som uppträdde på flera olika platser i 

Dalarna och handlar om att stjäla skor i samband med nattfrieriet. I St. Skedvis socken berättas 

det att traditionen var vanlig, inte bara i socknen, utan av att döma från texten verkade det 

omfatta hela häradet. Det berättas att det var vanligt att pojkarna i en socken tog skorna från en 

pojke och flicka som blivit fästfolk. Skorna fick man sedan hämta ut mot en summa pengar. 

Om man inte lämnade ifrån sig skorna frivilligt så kunde de tas med våld. Ville de heller inte 

lösa ut skorna blev de utsatta för förföljelse. Ordet ”förföljelse” kan med dagens förförståelse 

låta mer destruktivt än vad som menas här. Idag är det förmodligen många som sammankopplar 

begreppet med hat mot en folkgrupp, då man ofta känner igen begreppet i samband med exem-

pelvis kristna i Romarriket eller förföljelsen av judar i historien. I detta sammanhang är det nog 

fel att se de som inte löste in skorna som en folkgrupp. Här handlar det troligtvis om att ställa 

till i vardagslivet för ungdomarna. Om det handlade om ren fientlighet eller bus i all välvilja är 

emellertid svårt att säga. För pengarna ställde man i alla fall till med kalas. Under senare tider 

har denna tradition försvunnit och pojken ger istället ett belopp ”skopengar”, berättar källan. 

Det var pojkarna som krävde denna summa, och betalade han inte blev han förföljd.56  

I ett annat exempel är det inte när en pojke och flicka blivit fästfolk som man utförde skotrad-

itionen. Här tog man heller inte flickans skor eller löste in dem för pengar. I Enviken socken 

var det så att första natten som en pojke sov hos en flicka så tog de andra pojkarna hans skor. 

De behöll sedan skorna till dess att pojken bjudit dem på förtäring. Han fick då tillbaka sina 

skor och kunde besöka sin flicka ifred.57 Samma tradition gällde i Garpenbergs socken enligt 

en källa född 1860.58 
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Källan från Äppelbo socken som diskuterades under ”Material” säger kort och gott att ”Seden 

att göra nattbesök fortlever än; förr brukade man stjäla skorna av friarna.”59 

Från Yttre Malung socken berättades det om en konkret historia om en pojke som blev utsatt 

för skotraditionen. Efter att man tagit hans skor blev han så arg att han tänkte ge dem stämning, 

men församlingens äldste tystade ner det, för det var en sådan gammal sed att det var tillåtet.60 

Här verkar traditionen ha fortgått i flera generationer och eftersom den får stöd från de äldre i 

byn så kan man också anta att inte bara skotraditionen, utan själva nattfrieriet, var accepterat 

och traditionsenligt. Här ser vi också att de äldre har makten att lägga sig i angelägenheter som 

rör nattfrieriet. Det var alltså inte en fullt isolerad företeelse som bara angick de unga, dock 

visar de unga också en slags maktdemonstration i sammanhanget. Man ansåg sig ha rätten att 

stjäla och utkräva en lösensumma. Eftersom begreppen ”våld” och ”förföljelse” finns med i 

beskrivningen så kan man heller inte anta att det alltid var en festlig tradition som skedde på 

lika villkor. Men heller inte att det alltid var blodigt allvar. I Malung socken förkom samma 

tradition, men man nämner inget om konsekvenser för de som inte betalade. Något som emel-

lertid verkade ske på lika villkor och vara allmänt accepterat var de utsatta dagarna för när man 

skulle nattfria.  

6.1.4 Friardagar 

Vad gäller dagarna som man brukade nattfrieriet så har vi redan sett att lördagarna och sönda-

garna har nämnts. Det kommer senare att urskiljas att det var lördagskvällarna som var det 

vanligaste, men här kommer några exempel på hur det kunde se ut.  

I Sollerö konstaterar man kort och gott att det var om lördags- och söndagskvällarna som poj-

karna kom och friade.61 Man hade alltså avsatt specifika dagar för när man skulle gå och fria, 

vilket talar för att det hela var organiserat och välplanerat. Från Malung berättas det att det var 

på lördagskvällarna som pojkarna gick i sällskap mellan gårdarna. Samt att på vissa ställen så 

stannade en pojke kvar över natten.62 Här gick man alltså i en samlad grupp till flickorna och 

det verkar inte vara en självklarhet att alla pojkar stannade hos någon flicka.  

I Älvdalen berättar man att friarna kom på lördagskvällarna, vilket var det som var mest prak-

tiskt i och med att det var vilodag på söndagen. På veckodagarna hade man annat att göra än att 

tala med män, menar källan. En källa från Tranestrand socken verkar inte hålla med om detta 
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utan berättar att man kunde hålla på ända till måndagen. Källan säger att det var 7-8 pojkar som 

kom med dragspel till fäboden på lördagskvällen. Ibland var de även fulla. De var där både 

söndagen och måndagen, och hade ibland dans båda nätterna. Det var emellertid inte alla sön-

dagar. Ibland gick de till en annan fäbodvall, berätta källan.63 Här ser vi ett exempel på att 

nattfrieriet kunde sträcka sig ända till måndagen. En annan källa talade tidigare om att man gick 

från flickan direkt till kyrkan på söndagen, men det verkar man inte tagit hänsyn till här. Något 

annat som visar sig är att de inte verkar ha en fast rutt som de gick varje gång. Utan det pendlade 

mellan olika platser.  

Vad gäller regionerna man rörde sig i kommer även det att te sig något annorlunda framöver i 

undersökningen än vad nästa källa säger. Han berättar att han brukade seden i sin ungdom, och 

tror att den lever kvar norröver (1926), speciellt i skogsbygden. Man samlades på lördagskväl-

len och började prata om vart man skulle gå, vilket oftast blev en annan by, det var ovanligt att 

man gick i hembyn. Gick man i hembyn så var det oftast till en käresta och i så fall gick man 

en och en, enligt källan som är från Norrbärke socken och född 1852.64 Det kommer att visa sig 

i nästa avsnitt att det var mer norm att röra sig inom den egna byn eller socknen. I Norrbärke 

framkommer det mer som en tradition utan förankring i någon annan aspekt eller företeelse, 

vilket det gör i kommande källor, då det ofta är förknippat med ett moraltänk. Om man inte höll 

sig inom den egna byn eller socknen så kunde det få konsekvenser.  

 

6.2 Moral 

I detta avsnitt kommer vi att titta på faktorer och aspekter som har med moral att göra i natt-

frieriet. Det kommer att handla om konflikter, sedlighet, bus, genanta händelser och vad som 

ansåg rätt och fel i sammanhangen. Vilka oskrivna regler fanns det kring moralen? Kunde 

man bete sig hur man ville i alla situationer som kunde uppstå? När satte man ner foten? Och 

när var det okej att skratta åt någon som hade gjort bort sig? Detta är aspekter och företeelser 

som också kan sammankopplas med tradition och makt. Man kan se ett traditionsmönster ef-

tersom det är just traditionella eller rituella former som situationen utspelar sig i, vilket också 

säger en hel del om hur nattfrieriet kom till uttryck. Men händelserna ligger under kategorin 

moral, för att det säger en hel del om mentaliteten om vad som var rätt och fel. Man finner 

också en maktbalans i sammanhangen, framförallt när det kommer till konflikter.  
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6.2.1 Konflikter  

Vi talade innan om vilka regioner man rörde sig i och just denna aspekt låg till grund för många 

konflikter. Att hålla sig inom den egna byn, eller socknen i vissa fall, verkar vara en oskriven 

regel som man tog väldigt hårt på. Anledningen kring detta verkar kretsa kring flickorna, och 

pojkarnas rätt till dem. Vi kommer här att ta del av hur argumentationen såg ut, hur man för-

svarade rätten och vilka konsekvenser det kunde leda till om man bröt emot den. 

Till att börja med så finns det en källa från Siljansnäs socken som säger att det var slagsmål om 

flickor emellan byar. Det gick inte att komma från en annan by och fria till en flicka konstaterar 

källan.65 Det låter som en självklarhet, något som alla visste och skulle förhålla sig till. Men 

eftersom det ändå talas om slagsmål så bör det inte vara en ovanlig företeelse. Hade alla verk-

ligen följt regeln så hade ju heller inga tvister uppstått.  

Inte heller i Boda socken såg man på detta med blida ögon, berättar en källa född 1868. Det 

berättas att man inte gick utanför sin egen socken för att hitta en flicka. Var det så att en utsock-

nes pojke kom till byn så var det inget som skedde utan konsekvenser. Han ansågs då ”inkräkta 

på deras fäderneärvda traditionella rättigheter, som i detta fall gällde flickorna i byn”.66 På 

1800-talets andra hälft var det en pojke från Boda som gjorde detta och pojkarna i byn började 

diskutera om hur de skulle gå till väga för att stoppa det. En av pojkarna föreslog (mot att de 

alla skulle lägga pengar på ett stop brännvin) att han skulle dra ut inkräktaren från flickans bädd, 

så skulle de allihop ge honom stryk utanför huset. Man kom överens om att det var så man 

skulle göra och följande lördagsnatt gick pojken in till flickan och inkräktaren. Men han kom 

snart ut igen, tomhänt. Han förklarade för de andra pojkarna att inkräktaren var för stor. Så stor 

att han hade tolv häktpar i västen.67 Pojkarna i den egna byn ansåg alltså att det var de själva 

som skulle ta tag i problemet på egen hand. Man blandade varken i föräldrar eller andra utom-

stående. I detta fall verkar det heller aldrig vara tal om en muntlig diskussion med den andra 

pojken. Någon kompromiss eller någon som ens sa emot verkar inte heller ha förekommit. Det 

skulle ske med fysiskt våld. Förmodligen med baktanken att de skulle sätta ett exempel om det 

kom andra objudna pojkar till deras by. Dock verkar det inte ha varit tal om konsekvenser för 

flickan. 

En källa från Malungs socken berättar att flickan fick större anseende ju fler friare hon hade 

och att vanligtvis gick nattfrieriet helt anständigt till. Men om man beblandade sig med någon 
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utanför socknen så behövde man inte ta lika mycket ansvar som man annars behövde. Det be-

rättas om en flicka som hade ett nattbesök av en soldat eller skinnare. Hans yrke var lite oklart 

enligt källan. Det hela slutade med att flickan blev gravid. Pojken hade sedan försvunnit, men 

eftersom han obetänksamt hade skrivit sina initialer i taket över sängen och glömt sitt bälte, så 

lyckades hon att hitta honom. Pojkens far blev missnöjd över att hon inte var från socknen men 

tyckte att pojken borde ta sitt ansvar. Han skickade därför iväg pojken för att hämta henne. 

Innan hon ens kom till byn hade hon ett dåligt rykte, men alla ändrade uppfattning när hon hade 

med sig en spinnrock.68 Det finns en del saker att ta fasta på i denna berättelse. För det första 

så anges det att nattfrieriet vanligtvis gick anständigt till. Det förkom alltså oanständigheter 

kring sedlighetsreglerna, vilket berättelsen i sig bekräftar. För det andra så blev pojkens far 

missnöjd över att hon inte var från samma socken som dem, inte det faktum att de hade haft 

samlag utan att vara gifta. Missnöjet går emellertid inte så långt att han inte är beredd att ta 

emot henne. För det tredje så verkar händelsen ha legat i hela socknens intresse, då de visste 

om det och hade en åsikt om det. Men även här är de beredda att ta emot henne, dock inte för 

hennes egen skull, utan det verkar snarare handla om att hon hade något att erbjuda i form av 

exempelvis arbetskraft i och med spinnrocken. Detta är något som skulle kunna kopplas till att 

pojken eventuellt jobbade som skinnare, vilket i sin tur skulle kunna syfta till att det blev mer 

legitimt för dem att vara tillsammans om de var inom samma yrkesgrupp. Men det var även tal 

om att han kanske var soldat och i så fall skulle omnämnandet av yrket kunna få en annan 

innebörd. För enligt en källa från Leksand socken, född 1825, så ville flickorna inte ligga med 

soldater. Dock är argumentet detta: ”för de bar långbyxor”.69 En närmare analys av detta kom-

mer inte att ske, då argumentet är allt för diffust och utan sammanhang.  

Även i Nås socken sågs det som oacceptabelt att träffa någon som var från en annan socken. 

Det berättas att om det kom någon från en annan plats så blev han ivägkörd. Inte heller fick en 

flicka dansa med en utomsocknes. Och skulle det gå så långt att hon gifte sig med någon som 

var utanför socknen blev hon stämplad som en dålig människa och alldeles utskämd.70 

Det oaccepterade fenomenet förekom även i Venjan socken på 1870-talet. ”Det var två kullor, 

som skulle gifta sig med värmlänningar. Det vart ett hallå i hela socknen. De trodde kullorna 

var tokiga, som skulle gifta sig med en utsocknes”.71 Vidare berättas det även om fenomenet 

från Särna socken. Det var aldrig så att källan gick till någon man, men de kom till henne. Var 

                                                           
68 Nordiska museet. Folkminnessamlingen, låda nr. 201. (1925) 
69 Nordiska museet. Folkminnessamlingen, låda nr. 201. (Uppt. 1912) 
70 Nordiska museet. Folkminnessamlingen, låda nr. 201. (1926) 
71 Nordiska museet. Folkminnessamlingen, låda nr. 201. (Uppt. 1931) 



26 
 

det så att en ny man kom till byn så kunde det bli slagsmål om flickorna. Det anges även att 

hon inte ville eller kunde ge närmare uppgifter.72 Varför så är fallet framgår inte. 

I Norrbärke socken berättas det, av en källa född 1852, att det kunde dyka upp ”mindre ärliga 

individer”73 för att besöka någon flicka. En sådan individ blev vanligtvis avvisad. De brukade 

också uppträda som att de var lite bättre än folket som bodde i byn. Var det dock någon flicka 

som inte avvisade honom, utan faktiskt tyckte om honom blev hon hatad av de övriga ungdo-

marna i byn.74 Enligt flertalet källor verkar det alltså vara norm att pojkar inte begav sig utanför 

socken för att besöka flickor. Men det förekom och de som bröt mot denna oskrivna regel ver-

kade tycka att det var acceptabelt att bege sig utsocknes. Den källa som tidigare menade att det 

var vanligt att gå till en annan by kan möjligtvis ha tillhört dem som bröt mot normen.  

Andra tillfällen när konflikter kunde uppstå var emellan pojkarna och gårdsfolket. I tidningen 

Dalapilen kunde man år 1886 läsa om ett sådant tillfälle. Tidningen beskriver att det var ett 

halvt dussin pojkar som begav sig ut på nattfrieri i Nås. De var muntra och trodde att flickorna 

tillfälligt låg i fäbodarna. Där flickor av ålder, generation efter generation, ”till enskild eller 

allmän förnöjelse pälgat exponerat sig, så tågade de förtröstansfullt dit; men ett oblidt öde i 

skepnad af ett polhems-lås stängde vägen till helgedomen”. Vanligtvis respekterade man sådana 

hinder, men nu skulle ägarnas vrånga attityd bestraffas tyckte man. ”Med till hands varande 

föremål bombaderades dörren, lås och merlor frånbrötes, och kreaturen, som blefvo på det 

högsta uppskrämda, fingo tillfälle hemta frisk vinterkalt nattluft. Gårdsfolket vågade sig ej ut, 

så länge attentatorerna voro sysselsatta. Under kattmusik anträdde dessa omsider återtåget, och 

folk och fä fingo ro igen”.75 Att händelsen ens nämns i tidningen tyder på att den är av intresse 

och att det måste ha varit en ovanlig situation. Att bråk och konflikter uppträdde verkar enligt 

tidigare källor inte vara så ovanliga, men om egendom förstörs så måste händelsen ha ansetts 

allvarligare. Det kan också vara så att ungdomarna inte ville att det skulle komma ut när de 

bråkade med varandra. Vi såg tidigare ett exempel på när man ansåg problemet ligga inom den 

egna intresse- och handlingsfären. Men ger man sig på gårdsfolk och byggnader så inkluderar 

inte det bara utomstående, utan man lämnar också fysiska bevis efter sig.  

Det finns fler exempel på hur konflikter kunde uppstå mellan pojkar och gårdsfolk, men dessa 

kommer senare att behandlas under kategorin ”makt”, för att de uppvisar drag av vem som hade 
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auktoritet i olika lägen. Exemplet som vi just gått igenom förtjänar ändå en plats under ”moral”, 

då det även exemplifierar vad som ansågs rätt och fel och vilken rätt till ett destruktivt beteende 

man kunde anse sig rätten att ha. Ett annat beteende, som kanske inte är så destruktivt, men som 

det finns olika outtalade regler kring, är beteenden som har med sedlighet och etikettsregler att 

göra.  

6.2.2 Sedlighet och etikettsregler 

Vi såg innan ett exempel på hur det kunde gå till om sedlighetsreglerna inte följdes, då en flicka 

blev gravid och fick flytta till en annan by. I sammanhanget finns det också olika etikettsregler 

som man skulle förhålla sig till, vilket kommer att exemplifieras. Det handlar exempelvis om 

hur mycket, eller rättare sagt lite, kläder som man fick ha på sig i sängen. Men också hur fysisk 

man fick vara, samt vilka konsekvenser det kunde leda till om man inte höll sig till etikettsreg-

lerna. I kommande berättelser kommer vi även att få ta del av etikettsregler mellan ungdomar 

och föräldrar. Där kunde det förkomma symboliska handlingar från flickans föräldrar som vi-

sade vad man tyckte om pojken i fråga.  

Vi ska nu gå vidare till en källa som berättar om sina erfarenheter gällande nattfrieriet på 1860-

talet och 1870-talet i Mockfjärd socken. Under lördags- och söndagskvällar samlades byns, och 

ibland de närliggande byarnas storpojkar, hos en av de äldre ungkarlarna. Fast bara om det inte 

pågick någon danstillställning i trakten, i så fall gick man dit istället. Hemma hos ungkarlen 

spelade man kort, drack brännvin, sjöng och spelade dragspel. Vid midnatt började pojkarna 

lämna huset för att gå och fria. Några gick ensamma, medan andra gick i grupp. De som hade 

gjort upp om äktenskap gick till sina fästmör, medan de andra gick till flickor som inte hade 

fästmän. Efter att pojken och flickan samtalat en stund så frågade pojken om han fick ligga hos 

henne. Fick han det så tog han av sig skinnpälsen, västen, mössan, skorna samt halsduken, och 

lade sig sedan i sängen. Om paret hade gjort upp om äktenskap så tog pojken även av sig byx-

orna och strumporna. Kalsonger hade man inte på den tiden, förklarar källan. Flickan låg van-

ligtvis i ett linne och hade hon menstruation så behöll hon underkjolen på. Oanständigt prat 

eller handling fick inte förkomma. En gammal oskriven regel var att pojken måste ha delat säng 

med flickan under minst tre friarnätter innan han fick röra vid hennes bröst. Pojken fick inte 

göra bort sig och dra skam över flickans rykte, vilket hon var väldigt mån om. Källan menar att 

blygsamheten spelade här en viktig roll. Några få undantag kunde dock förekomma, men oftast 

var prästens misstankar och tillrättavisningar gällande nattfrieriet överdrivna, menar källan. Var 

det så att pojken hade ett gott rykte var det vanligt att han fick en sup på morgonen från bränn-

vinsflaskan som flickan hade i sin gömma. Allmogen i denna bygd använde sig inte av kaffe. 
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Blev pojken även inbjuden till flickans föräldrar så var det ett gott tecken på att man ville ha 

honom till svärson. Källan berättar också att om en pojke hade druckit för mycket vid ett bröllop 

så kunde en flicka ta med sig honom hem till friare. Det kallades att ”dra” en pojke. Frieriet 

som det här är beskrivet skedde i skymundan. Pojkens väg till en flicka var hemlighetsfull och 

intim, men det var också den viktigaste nyheten i början på veckan, menar källan. Vem hade 

legat hos vem och vilken flicka hade den pojken som friare?76 Här får vi ta del av en väldigt 

detaljerad och oblyg beskrivning om mentaliteten kring sedlighet och etikettsregler. Vad som 

var acceptabelt att göra, prata om, eller vad man kunde ha på sig när man friade och hur föräd-

larna kunde bjuda in pojken eller inte. Det som kanske sticker ut mest i detta sammanhang är 

att det var tillåtet med någon form av fysisk aktivitet. Dock inte utan vidare, utan inom ramen 

för att fast regelverk. Det sistnämnda exemplet som kallades att ”dra” en pojke ger källan ingen 

direkt åsikt om. Å ena sidan så skulle det kunna ses som en omoralisk handling att en flicka 

utnyttjade en pojke för att sedan kunna påstå att de friat. Å andra sidan kanske det var helt 

acceptabelt som visar på auktoritet hos flickorna.   

Från Grangärde socken berättas det att om pojken och flickan var väl bekanta och hade ett 

förtroende för varandra så fick pojken ligga i sängen med henne efter att han tagit av sig rocken 

och skorna. Källan berättar att detta var vanligt och inte väckte något uppseende. På slutet av 

1800-talet var ungdomarna förmodligen starkt disciplinerade i sexuellt hänseende, menar käl-

lan. Könsumgänge fick inte förekomma förens efter lysning till äktenskap. Vanligtvis gick man 

till prästen och beställde lysning utan att någon visste om det så att det sedan blev en överrask-

ning för människorna i trakten.77 Även här ser vi regler för klädseln och sedligheten. Dock inte 

lika detaljerat som innan, så det är svårt att avgöra om någon typ an fysisk aktivitet fick för-

komma. Men källan nämner också att sexuella förbindelser fick förekomma efter lysningen, 

inte vigseln. Löfgren menar att det går att anta att en fast nattfrieriförbindelse ofta ledde till 

föräktenskapligt samlag. Samt att man även i södra Sverige kunde se ett accepterande av för-

äktenskapliga förbindelser, för att trolovningen sågs som den äktenskapsstiftande handlingen. 

Han menar att det är viktigt att göra en åtskillnad mellan utom- och föräktenskapliga förbindel-

ser.78  

Att försvara sin sedlighet när man talar om nattfrieri finns det flera exempel på. Bland annat så 

var det en kulla från Leksand som jobbade hos en klockare i Västmanland på 1850-talet som 
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nämner detta när hon berättade om lördagsfrierier. Den första som kom och knackade på var 

också den som fick stanna kvar, menade hon. Sedan friade de. Hon berättade att de lade armarna 

om varandra, men att de bara friade, de fick inga barn. För i så fall kunde hon ha fått hundra 

stycken.79 

Andra konsekvenser, än att bli föräldrar, kunde också följa om man hade otillåtet könsumgänge. 

Från Nås socken berättas det att trolovning inte förkom där, men nattfrieriet var vanligt. Om 

det ledde till utomäktenskaplig förbindelse som i sin tur ledde till en födsel av ett oäkta barn så 

var det en stor skam för de båda parterna. Vid lysning brukade man i sådana fall utlämna det 

sedvanliga ”hederlige och ärlige drängen”80 och flickan blev allmänt föraktad, berättar källan. 

Om det var så att pojken gjorde osedliga försök med en flicka så spreds också detta vidare till 

resten av flickorna och pojken vågade knappt visa sig bland folk, berättar källan. Gifte man sig 

sedan så ”togs skadan ofta igen”81, men parternas trohet till varandra brukade inte hålla i sig, 

menar källan.82 Här kan man tolka det som att giftermålet var lika med att allt var glöm och 

förlåtet. Men det måste i sådana fall vara efter själva vigseln eftersom det inte verkar vara glömt 

och förlåtet vid lysningen. Det räcket alltså inte alltid med ett löfte om att man skulle gifta sig, 

utan det var efter vigseln som utomstående kunde acceptera dem. Men utifrån källans uttalande 

om att sådana giftermål inte brukade vara lyckade, då källan verkar anspela på att parterna ofta 

var otrogna, är frågan om så är fallet. Det verkar finnas en negativ inställning till sådana gifter-

mål och är de verkligen accepterade fullt ut då?  

Vi har redan sett att det fanns olika regler för hur man skulle bete sig på nattfrieriet om man var 

ett par eller inte. Men vad hände om någon annan kom in i bilden? Skulle det vara så att en 

annan pojke låg hos hans flicka så blev pojken inte svartsjuk, utan gick helt enkelt till en annan 

flicka, berättar en källa från Malung 1765. Han kunde gå tillbaka till sin käresta senare. Ju fler 

pojkar en flicka hade, desto mer självbelåten blev hon, och kunde sedan skryta för de andra, 

berättar källan. Frieriet kunde vara i upp till 12 år och ibland blev det inte ens ett giftermål i 

slutändan, avslutar källan.83 Vad som går att utläsa från denna källa är en hel del. Det var tro-

ligtvis inte så att svartsjuka inte förkom alls, med tanke på att det är en mänsklig känsla och 

reaktion. Men det verkade inte vara konstigt att besöka, eller få besök av någon som redan hade 
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en fast partner som man träffade regelbundet. Eftersom det även verkar som att flickans besö-

karantal erhöll någon form av status, så kanske en pojke rent av var stolt över att hans käresta 

fick många besökare. Frieriet kunde ju emellertid pågå ganska länge utan att det blev något 

giftermål. För att det skulle bli av så gällde det att man hade ”gjort visst”. När en pojke hade 

legat hos en flicka och det var gott emellan dem så sa man att de hade ”gjort visst”84. Det betyder 

”att de kommit överens om att bli ett par i all ära och redighet – det var heliga löften utan 

förlovnings- eller trolovningsring, ty sådant brukades aldrig. Ett ord var ett ord och det var 

nog.”85 Men det kunde hända att en tredje part närvarade, men vad syftet med det var är något 

oklart. I enlighet med dåtidens anda fanns det inget anstötligt eller ohederligt i det hela. Det var 

helt enkelt en första uppgörelse om en sammanslutning som skulle hålla tiden ut, i nöd och 

lust.86 ”I helgden över ett hem, som en gång skulle bli deras”.87 Att ”göra visst” verkar här vara 

ett löfte som accepterades av alla. Det anges att det till och med var ett heligt löfte. Tidigare 

talades det om att ett löfte om giftermål inte räckte till, men då i en kontext där otillåtet umgänge 

hade förekommit. Om ett löfte räckte till verkar alltså vara en värderingsfråga vars utgång be-

stäms av parternas beteende. Det är flera källor som hittills uttalat sig om att det inte förkom 

någon trolovning, men detta löfte verkar vara det närmaste man kan komma det vi känner ingen 

som trolovning.  

En annan källa säger att ”gå och fria” inte betydde att man gick till en flicka och begärde hennes 

hand i äktenskap. Man började fria i 15-årsåldern och fortsatte sedan i många år, menar källan. 

Syftet var att dela säng med henne. Pojken behövde inte ha för avsikt att hon skulle bli hans 

fästmö, utan man kunde dela säng med många olika flickor utan att det uppstod ett närmare 

förhållande. Ofta var det en ren tillfällighet att pojken låg hos flickan. Det kunde vara så att han 

arbetat, varit på dans eller druckit brännvin och spelat kort med de andra pojkarna och därefter 

behövde någonstans att sova.88 Denna källa talar om seden som att syftet med att hitta en partner 

inte alls behövde uppnås. Samt att det i själva verket i vissa fall kunde handla om utnyttjandet 

av en sovplats.  

En källa från Norrbärke, född 1852, menar att också att trolovning på den tiden var också en 

okänd sak. Källan menar även att sedligheten var större på den tiden än nu (1926). Syskonbädd 
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kunde nog förekomma, då det bäddades på hela golvet; hvilan blev därefter”89.  Man sov alla 

tillsammans utan att det var speciellt anmärkningsvärt. Det låg alltså inget oanständigt i att sova 

tillsammans med andra, men ytterligare aktiviteter fick inte förekomma. Vissa hade emellertid 

vissa metoder för att vara intima, utan att egentligen bryta mot reglerna.  

En källa från Mockfjärd berättar lite om sovarrangemanget och ett knep som flickan kunde 

använda sig av för att hålla sedligheten under kontroll. Under vintern låg flickorna i ladugår-

darna, och på sommaren i uthus. Man placerade alltid sängen så att flickan hade sin plats längst 

in mot väggen och pojken hade henne på sin högra sida, förklarar källan. Om flickan var ruti-

nerad så gjorde hon en fördjupning tvärs över sängen, så att pojken kunde lägga sin arm under 

hennes midja utan att känna trycket från hennes kropp.90  

Det verkar också finnas en medvetenhet hos de som brukade nattfrieriet om att utomstående 

kunde misstolka deras sed. En källa från Älvdalen vädjar till den som ska läsa texten och för-

svarar sin sedlighet, vilket tyder på att ryktet kring nattfrieriet inte varit det mest positiva. ”Du, 

som läser detta, döm oss ej för hårt! Visst var jag tjänstgörande folkskollärare men ändock ett 

barn av min tid och mitt folk. Saken är långt oskyldigare än man kunde föreställa sig. Vi sovo 

som snälla barn, till dess svärmor in spe på morgonen kom med kaffebrickan. Vår förstfödde 

kom elva månader efter vigseln, så det så”.91  

Även en annan källa talar om sov arrangemanget och berättar att flickan på kvällen gick och 

lade sig i sängen som man placerat vid taket i ladugården. Sedan kom en pojke som hon tyckte 

om och gjorde henne sällskap i ära och redighet. Det kallades att fria, förklarar källan och det 

skulle göra pojken till en hedersman. Vilket så också skedde med var och en som var mån om 

sin värdighet.92 Nattfrieriet fungerade alltså inte bara som en statusmarkör för flickor, utan här 

påvisas det att desamma gällde pojkarna.  

På den senare halvan av 1800-talet ansågs det också mycket opassande för en flicka att lämna 

hemmet en lördagskväll.93 Om hon lämnade hemmet skulle man kunna ana att det var något 

som sänkte hennes sociala status. Hon skulle bädda sin säng, ta på sig rena kläder (dock inte 
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helgdagskläder) och sedan invänta sina friare.94 Vilken klädsel man skulle ha verkar också va-

riera, med tanke på att en tidigare källa sagt att man hade finkläder på sig.  

Vi har tidigare talat om traditioner vad gäller pojkens entré in till flickan. Men man skulle också 

kunna sätta in det i sammanhanget om etikettsregler, i kontexten om vad som var acceptabelt 

och inte. I Idre socken gick pojkarna tillsammans och knackade på flickans fönster, berättar en 

källa. Tyckte hon om en pojke så öppnade hon, annars lät hon det vara stängt.95 Men en källa 

från Sollerö socken menar att det inte hjälpte att stänga dörren om sig, för pojkarna hade dyrkar 

med sig vid nattfrieriet.96 På sommaren låg flickorna i fäbodarna, då fick man gå långt, menar 

källan från Idre. Ibland bjöds man på kaffe och ibland sprit. Sedan låg man kvar tills på morgo-

nen, men man ville inte att folk skulle se när man gick därifrån. Frierierna pågick från en månad 

eller längre. I vissa fall slutade det i förlovning, menar källan.97 Här nämns faktiskt förlovning. 

Det skulle emellertid kunna handla om att göra visst, bara det att källan benämner det som 

förlovning för att förtydliga. Men det skulle lika gärna kunna handla om en faktisk förlovning 

med ringar. Något som framgår är också att man inte ville bli sedd när man gick från flickan. 

Varför det är så framgår inte, men det har också funnits källor som påpekar att frierierna var 

menade att ske i smyg. Det var alltså inte så att flickorna av ren artighet var tvungna att öppna 

dörren. Vad pojkarna sedan ansåg om att de inte blev insläppta är svårt att säga. Några kanske 

inte tog det så hårt, medan andra till och med bröt sig in. Det kan för vissa ha varit ett nederlag 

och kanske rent av förödmjukande och generande. 

6.2.3 Humoristiskt och genant 

Det finns också berättelser som tar upp händelser som kan tolkas som genanta för de inblandade 

personerna. Detta bör också belysas med tanke på att det säger något om mentaliteten om vad 

som var accepterat att anse som humoristiskt i sammanhanget. Ett kort citat som visar en genant 

och humoristisk händelse är att ”det berättas om en pojke som försov sig hos en piga i Kalvsund 

tills man på morgonen började baka i huset och han blev alldeles utskrattad”.98 Det fanns alltså 

situationer där man kunde skratta på någon annans bekostnad. Det tyder på att allt inte handlade 

om att vara trogen traditioner och strikta regler. Även Lagerlöf-Génetay nämner i sin avhand-
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ling, att nattfrieriet redan under 1600-talets andra hälft var starkt sammankopplat med ungdo-

marnas nöjesliv, så som skämt, dans, upptåg och spratt.99 Det är just det senare vi ska börja 

med. 

Det fanns de som brukade spela ett och annat spratt under nattfrierierna. En källa berättar att 

det fanns pojkar som mest ville ställa till med bus i gårdarna under nätterna. Ibland vände man 

en sele i stallslidret bakochfram, ställde om korna i båsen eller stoppade upp en halmgubbe. 

Halmgubben brukade då stå med kvasten i högst hugg och peka på bondmoran som kom in på 

morgonen. Det var naturligtvis ett nöje för pojkarna, men möttes förmodligen med blandade 

känslor från gårdsfolket. Gick man dock för långt i sina bus så kunde man åka på stryk, förklarar 

källan. Ibland kunde det hända att pojkarna satte för dörren för den pojke som var inne och 

friade hos en flicka. Det kunde i sådana fall bli svårt att ta sig ut och Gud nåde friaren om han 

var en oönskad besökare och fick släppas ut av fadern på morgonen, menar källan.100 Här fram-

går det att dessa spratt inte alltid var accepterade av alla och att det kunde leda till konsekvenser 

om gårdsfolket eller föräldrarna inte fann det roande. Det finns åter igen en maktbalans som 

utspelar sig. Där pojkarna anser sig kunna utföra busen, men där föräldrarna också anser sig 

kunna säga emot.  

Det var inte bara gårdsfolket man kunde skoja med. En annan berättelse handlar om en pojke 

vid namn Ärtbergs Kalle, som verkade gilla att spela spratt med flickorna och de andra poj-

karna. När han gick och friade i Äppelbo socken så brukade han släppa ut kreaturen. Detta för 

att flickorna skulle gå ut ur uthuset och släppa in korna. När de sedan skulle gå in igen så hade 

han gömt sig bakom förstudörren. En gång råkade han dock kliva på ett ”påsspel”, vilket ledde 

till att det blev ett högt oljud. Han blev så rädd att han sprang hem. Andra gånger kunde han gå 

in och gillra fällor för de andra friarna genom att lägga en kloss under dörren.101  

En genant händelse utsattes en pojke i Mora socken för. Det berättas att man gick i en stor grupp 

och friade. En pojke som hette Dante var en gång full och somnade på en stol, och de andra 

gick sedan därifrån. När han vaknade så trodde han att han var hemma. Så han klädde av sig 

och lade sig på halmen, men denna saknade botten så han ramlande ner på ”kallen och 

kalingen”. Detta medan flickan låg i sin säng i vrån.102 Denna berättelse behöver inte bara vittna 

om en genant situation utan säger också något om moralen, då han beter sig på ett sätt som 
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skulle kunna anses ohyfsat. Samtidigt vet vi inte om flickan och de andra inte tog det så allvar-

ligt, för vi har tidigare sett att det hände att man drack alkohol i samband med nattfrieriet. Men 

att man drack så mycket att man hade svårt att orientera sig vittnar också om att man kanske 

inte alltid tog själva frieriet på största allvar.  

Att alla inte fann bus och spratt roande har vi redan kommit fram till. Men det fanns också de 

som inte fann själva nattfrieriet roande, eller ens acceptabelt. I ett brev från Orsa konstateras 

det att byn Stachmora nu fungerade som mötesplats. Där talade man bland annat om nattfrieriet, 

vilket är en osed som förekommer i Orsa socken, men också i andra socknar. De närvarande 

”nattlöparna” och deras flickor fick sig här en rejäl utskällning.103 Men det finns också en källa 

som menar att de äldre som kom ihåg sin egen ungdom inte var allt för hårda i sina omdömen.104 

Det verkar alltså som att det fanns en del meningsskiljaktigheter hos de vuxna vad gäller natt-

frieriet.  

6.3 Makt 

Vi har tidigare sett exempel på hur förhållandet mellan vuxna och ungdomar kunde te sig, men 

också vilka olika auktoritetspositioner som kunde finnas, där gränsen inte alltid är helt klar. Det 

har då handlat om situationer som utspelat sig i direkt koppling till när man nattfriade. Vi kom-

mer nu att se vad föräldrar har att säga vad gäller ungdomarnas val av partner. Hade ungdo-

marna full handlingsfrihet när det kom till vem man skulle gifta sig med i slutändan? En annan 

aspekt som kommer att tas upp är kyrkans syn på det hela. Genom historien har kyrkan ofta 

haft en hög auktoritetsposition. Vad sa de om nattfrieriet och hur förhöll man sig till det? En 

annan aspekt som kommer att tas upp är klasskillnader, vilket dels kommer att visa sig i relat-

ionen mellan chef och anställd, men också i språkbruk och åsikter kring vilka som deltog i 

nattfrieriet.  

6.3.1 Föräldrar och ungdomar 

Något som framgår av kommande material om föräldrar är att det fanns fler sätt att träffa någon 

än att bara nattfria. Källorna uttalar sig om händelser som utspelat sig från 1845 fram till om-

kring sekelskiftet i Dalarna. Eftersom det handlar om partnerval inom det valda området och 

under samma tidsperiod som nattfrieriet, så kan man ändå anta att detta var en del av mentali-

teten. Vi har hittills mest pratat om vad som hände under själva nattfrieriet, här får vi en inblick 
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i vad som kunde hända i frieriets slutskede. Dock kommer händelser och erfarenheter om natt-

frieriet under dess skeende tas upp även här, men då belysa relationen mellan ungdom och 

föräldrar. 

En källa från Frändefors socken menar att första bekantskapen mellan en pojke och flicka oftast 

gjordes på en marknad. Sedan brukade pojken besöka flickan på kvällarna. Gick han dock till 

henne redan på eftermiddagen så visste folk att de snart skulle gifta sig, menar källan. Flickan 

kunde visa honom vad hon gjort i form av vävnader m.m. och hennes mor kunde tala om att 

flickan fick en bra hemgift. Vidare så tog flickans far hand om pojken och dessa började att tala 

om giftermål. Man kallade sedan dit flickan som då blev tillfrågad.105 Själva förhandlingarna 

var här mellan pojken och flickans föräldrar, främst fadern. Dock fanns även modern represen-

terad, då det var hon som talade om hemgiften. Med det sagt så verkar det inte som att det 

handlade om ett arrangemang där flickan inte hade något att säga till om, eftersom hon blev 

tillfrågad. Dock måste pojken och hennes far vara överens. Det var alltså inte en angelägenhet 

som bara rörde flickan och pojken. En källa från Laxarby socken berättar också att det kunde 

hända att man använde sig av en böneman när man skulle fria.106 Det framgår emellertid inte 

om man använde en böneman när man hade inlett förhållandet genom att nattfria, men genom 

kunskapen att även de fanns i Dalarna på 1800-talet så vittnar det om att man kunde gå tillväga 

på flera olika sätt.  

En del källor vittnar emellertid om att det inte alltid var så att ungdomar hade något att säga till 

om när det kom till valet av partner. En källa från Boda socken berättar att när en fader lovat 

bort sin dotter till en äldre man kunde hennes besvikelse ta sig i uttryck i en visa.107 Visan är 

lång och reciteras inte då den inte ger mycket mer information än vad som redan berättats om 

den. Men det är en klagovisa som vittnar om flickans sorg, vilket tyder på att det fanns tillfällen 

då man gifte sig mot sin vilja.  

En annan källa menar att det på den gamla goda tiden inte var ovanligt att föräldrar gjorde upp 

med varandra om barnens äktenskap. Även om barnen inte hade fattat tycke för varandra så fick 

man finna sig i det, menar källan. De äldre hade förståndiga uträkningar och när mororna sagt 

”ja” och ”amen” fanns det inget att göra utan låta det ha sin gång.108 ”Vördnaden för fjärde 

budet hölls starkt i helgd och hade sin naturliga tillämpning även i sådana fall”.109 De äldre 
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menade att kärleken kommer sedan. Något som var säkert var att det sällan, om ens någonsin, 

slutade i skilsmässa.110 ”Till skillnad mot moderna förbindelser, där många gånger den s.k. kär-

leken kommer först och trätorna sedan”.111 För att förtydliga vad som menas med ”vördnaden 

för fjärde budet” så är det De tio budorden som avses. Där det fjärde budet lyder: ”Visa aktning 

för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig”. (2 Mos 

20:12). Som en första reaktion är det lätt att anta att källan inte tror på kärlek genom ordvalen 

”den s.k. kärleken”, men påpekar ändå att kärleken kommer sedan. Detta skulle kunna tolkas 

som att kärleken som kommer efter hand är en kärlek som växer fram ur tillit och trohet, i 

byggandet av hem och familj. Den snabbare förälskelsen verkar här vara en sorts kärlek som 

man inte har lika stort förtroende för. Det finns också två bibliska referenser hos källan. Modern 

som ska säga ”amen” och det fjärde budet tyder på en stor föräldraauktoritet, förankrat i reli-

giösa grunder.   

En källa från Norrbärke socken säger emellertid: ”Att börja följa de större kom aldrig på fråga 

förr än de gått fram till prästen. Flickorna fick inte ligga ute, ensamma förr än 16-17 års ål-

dern”.112 Vad källan menar med ”följa de större” är lite oklart. Det skulle kunna avse följa de 

vuxnas regler, men också något annat. Men det går i alla fall att konstatera att flickorna måste 

ha nått en viss mognadsålder innan de hade tillåtelse att nattfria. Vi har tidigare sett att flickor 

fick ligga ute efter konfirmationen, men den nämns inte här, utan fokus ligger på hur gammal 

hon bör vara.  

Även i Nås talar man om att känslornas betydelse inte alltid kom i först hand. Källan menar på 

att det förmodligen inte endast eller främst var en fråga om kärlek. Vid bröllop brukade de äldre 

inte göra annat än att arrangera nya giftermål, menar källan. Speciellt i Heden brukade de äldre 

männen besluta om sådana saker inom byn, så att man kunde slå ihop egendomarna.113 Här 

framgår det alltså tydligt att det finns ett syfte med att föräldrarna lade sig deras barns val av 

partner. Det finns en ekonomisk aspekt i sammanhanget.  

En annan källa menar att föräldrarna kunde diskutera ämnet, men vanligtvis var det de unga 

som börjat att ta upp frågan. Pojkarna med sina besök om lördagskvällarna och flickorna med 

sina val gentemot de besökande. I Älvdalen, med sina små ägolotter, spelade ekonomiska be-

gränsningar inte så stor roll, menar källan. Ett exempel på detta är när en flicka från Näset 
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trodde att hon skulle förbli ogift och bad sin vän att fråga sin bror om han ville ha henne. Vännen 

lovade att göra detta och någon vecka senare sade vännen att hennes bror ville.114 ”Så var den 

saken klar”.115 

Vi har tidigare talat om konflikter, men då i förhållande till moral. En konflikt är förmodligen 

alltid kopplad till moral i någon mån. Men det kan även handla om makt och auktoritet. Vem 

hade rätt eller auktoritet att göra vad? Vi ska därför gå vidare och titta på några konflikter mellan 

ungdomar, samt ungdomar och föräldrar.  

En källa menar att man inte bara nattfriade när höet kommit in, som källan uttrycker det, utan 

annars också när flickorna släppte in pojkarna. Samma källa menar att det var värre, men tole-

rerades av de äldre. Ungdomarna gick tillsammans men var ändå indelade i lag och det var 

stränga regler om att inte inkräkta på andras lag. Snikås och en del av Kalvsund bildade två lag 

och Tvene ett, berättar källan. Samt att det fanns fientlighet mellan de två sista byarna. Ett lag 

från Snixås kom till en gård där flickorna låg inne med ett annat lag pojkar från Snixås, men 

det visste de inte om, utan började bråka och kasta en stor klubba över huset. Det framgår inte 

tydligt i källan, men man får anta att de började bråka när de fick vetskap om de andra pojkarna. 

Då kom gubben ut och svor åt dem, som källan utrycker det.116 Här uppstår det alltså en konflikt 

med gårdsfolken, men källan vittnar även om bråk emellan pojkar från samma socken. Vi har 

tidigare sett exempel på både förstörelse av egendom och bråk emellan byar och socknar. I det 

tidigare fallet med förstörelse av egendom, så vågade gårdsfolket inte ge sig ut. Här är ett ex-

empel på när ungdomarna ansåg sig ha auktoritet att göra detta då man prioriterade att hävda 

sin rätt hos flickorna, men där de ändå blev konfronterade av gårdsfolket. Om det i detta fall 

handlar om att ”inkräkta på deras fäderneärvda traditionella rättigheter” vad gäller flickorna i 

byn, framgår inte. De är ändå från samma socken så här måste det varit fientlighet mellan byar, 

men det var detta som var argumentet i Boda, som vi gick igenom innan. Även Löfgren talar 

om att byns egna flickor varit en tillgång för pojkarna som skulle försvaras mot konkurrens 

utifrån. Samt att pojkarna figurerade som en fastare gruppering i de bykonflikter som var van-

liga på 1800-talet.117 Själva fenomenet vad gäller fientligheten mellan byar och socknar vittar 

om ett maktsystem, där de bofasta hade rätten och auktoriteten att ta till medel när inkräktare 

gått över gränsen, både bildligt och bokstavligt talat.  

                                                           
114   Nordiska museet. Folkminnessamlingen, låda nr. 201. (1845) 
115 Nordiska museet. Folkminnessamlingen, låda nr. 201. (1845) 
116 Nordiska museet. Folkminnessamlingen, låda nr. 201. (Uppt. 1927) 
117 Löfgren, O. (1969) s.27f 



38 
 

Om man blev avvisad så togs det ofta med resignation, men det kunde även sluta olyckligt, 

berättar en källa från Norrbärke socken. De äldre ville förmodligen ha kontroll över sina barn, 

men även de unga kontrollerade varandra. Det var för att inget fusk fick förekomma.118 Vad 

källan menar med fusk framgår inte, men skulle kunna handla om avvisandet som källan börjar 

berätta om, eller om reglerna vad gäller både sedlighet och besök av utsocknes. Men det faktum 

att man skulle kontrollera varandra tyder även här på ett reglerat maktsystem.  

Det finns även ett slags maktsystem i de rituella företeelserna. Ibland kunde en pojke bli tvingad 

av de andra pojkarna att ligga hos en flicka, berättar en källa från Idre socken. Vid vissa frierier, 

när han legat hos flickan under natten, så skulle han bjuda alla på kaffe. Om han inte gjorde det 

kunde han dras omkring på marken eller golvet till dess att han lovade att göra det.119 Om det 

handlar om en hierarki inom ungdomslaget eller om alla kunde tvinga vem som helst att ligga 

hos en flicka framgår emellertid inte, men det är tydligt att personen som tvingar eller blir släpad 

på golvet befinner sig i ett underläge.  

En källa från Norrbärke menar att i andra byar, där en pojke hade en flicka som skulle vara 

hans, så fick man oftast vara i fred. Dock kunde det hända att han skulle bjuda på kalas först, 

sedan fick han ha sin flicka för sig själv. Fast det var inte så att man ”betalade” för sin fästmö, 

menar källan.120 ”’Det kom aldrig på fråga’ (att man försedde i byn gästande flickor med fäst-

man), utan fick hon en fästman fick han följa henne tillvägs och även hem, om hon önskade 

det”.121  

Frykman menar att det föräldrastyrda äktenskapet inte var okänt i norra Sverige, men att det 

hade störst utbredning i Sydsverige. Där hade föräldrarna auktoritet som inte var ifrågasatt och 

det var de som kom överens om lämpligheten av giftermålsalliansen. Han konstaterar att det 

var ett auktoritärt sammanparningssystem i landets södra delar, då det var en för viktig angelä-

genhet rent socialt för att låta ungdomar själva bestämma. Men det var annorlunda i de nord-

svenska frierisederna, menar Frykman. Där fyllde ungdomslaget den funktion som föräldrarna 

fyllde i söder.122  

”Byns pojkar utgjorde en fast konturerad grupp med egen ledare och med klart 

uttalade normer för samvaron. (…) Flickan var tvungen att ta emot den pojke som 

laget valt ut och pojken var likaså tvungen att stanna hos den han blivit anvisad. 
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Denna sammanparning syftade till umgänge men inte till omedelbara fasta förbin-

delser och avgjort inte till sexuella närmanden.”123  

Vidare berättar Frykman att när ungdomar började fatta tycke för varandra så skiljdes de ut från 

gruppen. Hela byn visste i så fall om detta. Viktigaste var emellertid att de hade ungdomslagets 

sanktion. Ungdomarna stod även starka gentemot föräldrar, som visserligen hade ett stort infly-

tande i deras val av partner, men inte såsom i syd.124 Vi kan alltså konstatera att det var föräld-

rastyrt i norr, men ungdomslagen i Dalarna verkade inte ha den auktoritet som Frykman näm-

ner. Vi har tidigare sett ett flertal exempel på att flickan inte alls behövde släppa in en pojke om 

hon inte ville. Ungdomslaget verkar haft makt, men inte så till den grad att man behövde deras 

sanktion för att bli ett par. Det verkar alltså inte ha funnits någon makt hos de andra ungdomarna 

när det kom till att välja partner i slutändan. Antingen så bör auktoriteten legat hos föräldrarna 

eller så bestämde man själva vem man ville gå med fram till altaret. 

6.3.2 Kyrkan 

Vad hade då kyrkan att säga om nattfrierierna? Vi har sett att det fanns tydliga sedlighetsregler, 

vilket logiskt sätt bör härstamma från kyrkans påbud. Vi har även tagit del av att konfirmationen 

var den viktig del i avgörandet gällande mognadsålder. Men seden i sig, att man träffades och 

agerade på det sättet man gjorde har det hittills inte varit så många yttringar om.  

På 1870-talet fanns det en präst vid namn Hallsten som bekämpade nattfrieriet från sin predik-

stol, vilket man menar var mycket vanligt.125 Och i Dalapilen 1889 skrivs det om hur kyrkan i 

Bjursås försökte komma på sätt att avstyra nattfrieriet. De röstberättigade medlemmarna kalla-

des till en kyrkostämma efter gudstjänsten för att bestämma om åtgärder för att sätta stopp för 

nattfrieriet. Det var många som kom till stämman som öppnades av ordförande kyrkoherde 

Johansson. Han höll ett långt anförande där församlingsborna fick ta emot många tillrättanvis-

anden. Ett beslut fattades, efter nästan fyra timmar, att nattfrieriet skulle betraktas som en 

skam.126 Man verkar alltså inte ha kommit fram till någon åtgärd, utan bara hur nattfrieriets bör 

betraktas av människorna i bygden.  

En källa från 1765 i Malung socken berättar om sina åsikter kring nattfrieriet och nämner här 

kyrkans inställning. Källan menar att det är en egendomlig sed, för att sedan ändra sig till ”eller 

rättare sagt osed”127 vid frieri då pojkar och flickor ligger på gällen under helgdagsaftnar. För 
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värmens skull använde man fähuskullar, trots överhetens och kyrkans stränga förbud. Ingenting 

kunde få pojkarna att inte ligga hos flickorna under kvällen. Varken dåligt väder eller hårt arbete 

under dagen stod i vägen för dem. Föräldrarna motarbetade inte seden och kyrkans tillrättavis-

ning gav inget resultat, menar källan.128 Här får vi ta del av att överheten och kyrkan proklame-

rade förbud mot nattfrieriet, men också att dessa var verkningslösa. Det verkar alltså finnas en 

tydlig skiljelinje mellan vad man anammande från kyrkans påbud och inte. Vi har redan sett att 

det fanns stränga sedlighetsregler som man skulle hålla sig till, i vilka det bör ligga en kyrklig 

grund i. Men när kyrkan kallade nattfrieriet för skamligt och något som borde förbjudas så var 

ungdomarna ändå beredda att gå emot dessa påbud. Det pekar på att kyrkan borde haft en auk-

toritet, men bara till en viss gräns.  

Denna konflikt mellan kyrkan och nattfrieriet verkar även ha pågått under lång tid. För att 

nämna några exempel så har Lagerlöf-Génetay beskrivit att överheten 1648 menade att det be-

drevs hemligt hor inom nattfrieriet i Mora. Vidare uppmanar Olaus Laurelius 1651 ungdomen 

i Mora att komma på gudstjänst istället för att ränna omkring på frieri om söndagarna. Och i 

Nusnäs 1662, bestäms det att den dräng som ertappas med att nattfria ska straffas som bolare. 

Hon menar att dessa uttalanden bör mottagits som en stor förolämpning av ungdomen, då det 

var de som stod för reglerna inom nattfrieriet. Lagerlöf-Génetay sammanfattar det genom att 

säga att man egentligen krävde samma sak, det vill säga ordning och redan i sedligheten, men 

menar att de ovanstående uttalandena vittnar om en total okunnighet om nattfrieriinstitut-

ionen.129 Att sedlighet eftersträvades från ungdomarnas sida kan vi se i materialet från Dalarna, 

men vi har också sett exempel på att det inte alltid efterlevdes.  

6.3.3 Klasskillnader  

Vi ska nu gå vidare och titta på källor som benämner klasskillnader. Dessa kommer här i form 

av yrken, åsikter och uppfattningar. Hur var synen på nattfrieriet i förhållandet mellan yrkes-

grupper och klasser? Var det något man var stolt eller skämdes över? Vad framkommer av 

åsikterna om nattfrieriet hos de som inte brukade det?  

En källa berättar om en händelse som involverande en fru och hennes pigor. På 1880-talet hade 

en fru i Gävle två pigor som var från Husby. I Husby var det av gammal sed vanligt med natt-

frieri på lördagsnatten. Den ena pigan hette Johanna och hon skötte sig exemplariskt, menar 

källan. En söndagsförmiddag klagade Johanna på att hon hade sovit dåligt. Det hade varit trångt 
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och hårt sade hon. Det framgick sedan att hon helt naturligt och otvunget sovit i en annan pigas 

soffa. Detta för att hon varit tvungen att lämna sin sovplats i fållbänken åt en man som skulle 

sova hos en annan piga. Hon fick då starka uppmaningar mot denna slapphet mot detta dåliga 

uppförande från frun. Då berättade Johanna att alla flickor i deras hemby skulle ha sina nattfri-

are. Fast man fick absolut inte låta honom komma för nära, då skulle flickan förlora sitt anse-

ende. Johanna själv hade en fästman som bodde på en annan ort och tog därför själv inte emot 

nattfriare.130 Uppenbarligen var inte frun medveten om friarseden och bemötte den skeptiskt. 

Det som är anmärkningsvärt är att Johanna ändå försvarade företeelsen och förklarade för frun 

vad det hela handlade om. Vad frun hade att säga om nattfrieriet efter att Johanna hade förklarat 

villkoren framgår inte. Gävle ligger inte i Dalarna, utan i det angränsande Gästrikland där man 

till övervägande del verkade använda sig av individuella nattfrieriformer. Vilket går att utläsa i 

den karta som finns i Lagerlöf-Génetays avhandling över kollektiva och individuella nattfrieri-

former, vilken Wikman har utformat.131 Så nattfrieriet fanns i Gästrikland, men med en annan 

prägel. Anledningen till att frun inte kände till seden kan därför dels bero på att de befann sig i 

en stad. Det är inga uppgifter i det övriga materialet som tyder på att man brukade nattfrieriet i 

städerna. Eller så kan det bero på att hon var från en högre social klass, vilket hon borde varit 

då hon var en fru medtjänstefolk i en stad. Här får man förövrigt ana att ”piga” avser yrket och 

inte mognadsålder. Vad gäller pigorna så verkade de anse att de hade rätten att ta dit friare, trots 

att de varken var på sina egna ägor eller i hembygden. Det tyder på att man varken skämdes 

över det eller såg det som något avvikande.  

En källa född på 1840-talet från Valbo Ryrs socken berättar att det förr i tiden var vanligt att 

pojkarna och flickorna sov ute i ladorna på sommaren. Seden förkom mest bland löst folk, så 

som drängar och pigor. Men något riktigt frieri var det i de flest fall inte, pojkarna smög till och 

från flickorna, förklarar källan.132 Här talas det om ”löst folk”, vilket man får anta avser män-

niskor i längre sociala klasser. Det framgår inte vilken social klass källan själv tillhör, men 

förmodligen är det en högre klass än pigor och drängar, för vi får här anta att källan avser yrken 

i det här fallet. Att källan också säger att det inte var något ”riktigt” frieri och att man smög till 

och från varandra tyder på en negativ inställning till seden.  

En annan källa från Grangärde socken berättar att i sin ungdom såg inte förlovningen ut som 

den gör idag bland jordbrukare och kroppsarbetare. Förlovning var ”herrskapsseder” som källan 

                                                           
130 Nordiska museet. Folkminnessamlingen, låda nr. 201. 
131 Lagerlöf-Génetays. (1990) s.165 
132 Nordiska museet. Folkminnessamlingen, låda nr. 201. 
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kallar det. När ungdomar ur arbetarklassen fattade tycke för varandra visade man heller inte det 

offentligt, utan man träffades i smyg, menar källan.133 Varför människor ur arbetarklassen träf-

fades i smyg framgår inte, men det finns den tydlig skiljelinje mellan herrskap och arbetarklas-

sen och hur dessa förhöll sig och agerade i valet av partner.  

Löfgren menar att dåtidens ståndspersoner såg situationen, där en flicka och pojke delade säng, 

som erotiskt laddad. I bondemiljön var man emellertid van vid offentligheten i privatlivet, då 

pojkar och flickor ofta delade både rum och säng.134 Vilket vi också såg i källan som talade om 

att det kunde förkomma syskonbädd, vilket inte förkom som oanständigt.  

Det verkar som att nattfrieriet inte pågick i de högre klasserna, men å andra sidan så fanns det 

heller inte lika stora klassklyftor i Dalarna som i södra Sverige. Frykman menar att nattfrieriet 

var rotat i homogena nordsvenska byar, där en relativ frihet kunde existera för att alla tillhörde 

en liknande social klassificering.135 Frykman talar emellertid om Nordsverige i allmänhet, men 

vi kan se att detta inte stämmer helt överens med Dalarna utifrån de källor vi har. Utifrån det 

tidigare materialet har det funnits faktorer och företeelser som pekar på att nattfrieriet främst 

brukats hos bondebefolkningen. Det är därför värt att nämna de yrken som vissa av källorna 

som berättat om sina erfarenheter haft. Alla har inte delgivit sitt yrke i materialet, med de som 

omnämns har varit: f.d. hemmansägare, skräddare, målare, timmardrivare och en folkskollära-

rinna. Ingen av källorna i ovanstående berättelser under ”klasskillnader” berättar vad de själva 

hade för yrke.  

7 Diskussion och slutsatser 

En hel del diskussioner och slutsatser har redan framförts i undersökningen, men nu är tanken 

att vi ska knyta samman dem. Hur nattfrieriet uttryckligen gick till har vi sett genom undersök-

ningens gång i form av traditioner och regler. Anledningen till varför det såg ut som det gjorde 

kommer att diskuteras senare i avsnittet i samband med nattfrieriets funktion kopplat till social 

status. Inledningsvis kommer handling och mentalitet att diskuteras. För när dessa möts så ver-

kar det som att det fanns olika sidor av det hela.  

I undersökningens första sidor ger källorna ett intryck av att nattfrieriet var välorganiserat med 

ett tydligt regelverk, men också propert, fint och något man var stolta över. Källorna talar om 
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134 Löfgren, O. (1969) s.32 
135 Frykman, J. (1977) s.188 
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att det var en självklarhet att man skulle ut och fria. Man avsatte speciella dagar för det, ungdo-

marna klädde upp sig och det fanns tydliga sedlighetsregler, men ju fler källor man läser så 

förekom det också bråk och våld, tvång, rykten och osedlighet. Det verkade också finnas en 

tendens till att inte alltid hålla så hårt på reglerna, samt en medvetenhet om att utomstående såg 

på seden som skamfull och omoralisk. Kyrkan var uppenbarligen emot nattfrierier, men deras 

förmaningar verkade inte haft så stor inverkan, förutom när det kom till sedlighetsreglerna och 

att man använde konfirmationen som en indikator för mognadsålder.  

En annan sida av nattfrieriet var att ungdomarna tog väldigt lätt på det hela. Seden var en del 

av underhållningen i det sociala samspelet bland de unga. Detta manifesterade sig i bus, fester, 

dans, spel och alkohol. Det går egentligen inte att säga att nattfrieriet hade den ena eller den 

andra karaktären, utan detta påverkades av mänskliga faktorer som antingen var i samklang 

eller krockade med rådande traditioner. Det som kan konstateras är att om man var en del av 

nattfrieriseden så var den en sådan självklarhet att den inte ifrågasattes. Trots utomståendes 

åsikter. Det negativa nattfrieriutövarna har att säga om den egna gruppen handlar mestadels om 

de som bröt mot reglerna, framförallt sedlighetsreglerna.  

Social status fanns representerad i en föräldrapåverkan, ekonomi, rykte och lokalpatriotism. Vi 

har sett exempel på att ekonomiska faktorer gjort sig synliga och då i samband med en föräld-

rapåverkan. När det kommer till maktbalansen mellan ungdomar och föräldrar så verkar det 

vara ett ganska komplext förhållande. Det verkar inte finns en tydlig hierarki i sammanhanget, 

utan om det är ungdomarna eller föräldrarna som erhåller maktpositionen verkar snarare bero 

på situationen. Exempelvis så verkade föräldrarna ha en auktoritet när det började luta mot 

äktenskapsplaner. Ungdomarna framstår dock som auktoriteter när det kom till hur själva natt-

frieriet utspelades. Här framträder även flickorna i en maktposition gentemot pojkarna, ef-

tersom det är de som bestämmer vem som släpps in och inte. Visserligen har vi sett exempel på 

att pojkarna kunde bryta sig in, men det verkar inte tillhört vanligheterna. Hos pojkarna verkar 

det finns ett maktsystem i den egna gruppen, vilket går att urskilja i deras riter och traditioner, 

bl.a. skotraditionen, men också gentemot utsocknes. När det kommer till social status som 

sprungit ur rykten så har vi redan sett att en flickas rykte kunde påverkas av hur många friare 

hon hade eller om hon hade utomäktenskapliga förbindelser, vilket i sin tur påverkade hennes 

sociala status. Det sistnämnda gällde även för pojkarna. Lokalpatriotismen manifesterar sig i 

att det oftast ansågs fel, omoraliskt och pinsamt att träffa någon från en annan socken. Man 

gifte ner sig och fick dåligt rykte. Det är även här som nattfrieriets funktion börjar att urskiljas. 
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Funktionen verkar ligga i att gifta sig med någon inom gränserna för den egna byn eller sock-

nen. Anledningen till detta ser ut att ligga i sociala och ekonomiska faktorer. Detta tar sig i 

uttryck på ett organiserat och uträknat handlingsmönster. Att exempelvis gå tillsammans i grupp 

verkar inte vara en tillfällighet, utan skulle kunna ses som ett sätt för byn att skydda sig ifrån 

människor från andra byar och socknar. Kringvandringen i grupp verkar fungera som en slags 

grannverkan som kontrollerar att deras rätt till byns urval av potentiella partners inte blir kränkt. 

Speciellt då vissa nattfrierier inte ens slutade i giftermål, men kunde hålla på under lång tid. 

Uppvakningens utformning och funktion i sig skulle kunna ligga i att hålla utsocknes borta. 

Samma sak gäller när man kunde gå till en annan flicka ifall det redan fanns en pojke hos hans 

käresta. Pojken gick inte hem, utan till en annan flicka. Kan det vara så att han gjorde det för 

att hålla henne ”upptagen” från utsocknes? En annan funktion som nattfrieriet verkade ha, i 

förhållande till detta kan man se i deras traditioner i form av att man gjorde saker på ett visst 

sätt och seden i vissa fall kombinerades med underhållning. Konceptet verkar ge byn en stark 

sammanhållning som gör lokalpatriotismen än starkare, vilket skulle kunna styrkas av det som 

Löfgren anger som nattfrieriets nedgång. Han menar att grundförutsättningen för seden var ett 

homogent och avgränsat samhälle där alla kände alla, vilket gick i kras i samband med indust-

rialiseringen och människors rörlighet som följde med denna. Rörliga yrkesgrupper som skogs-

huggare och säsongsarbetare gjorde ett nytt inslag i tidigare isolerade områden. De nya konkur-

renterna gick inte obemärkt förbi pojkarna i byn, och det kom ofta till öppen konflikt. I isolerade 

områden levde nattfrieriet kvar in på 1900-talet, men kom ofta att ändra karaktär där den ge-

mensamma kringgången ersattes av individuella friarbesök liknande de i söder. 

När det kommer till förändring och kontinuitet i undersökningens tidsspann är det svårt att peka 

på ett specifikt mönster från ett årtionde till ett annat, eftersom många av källorna inte anger 

vilket år eller ens årtionde som deras berättelse eller redogörelse stammar från. Man kan göra 

antaganden utifrån vilket år de berättande är födda och året för nedtecknandet. Men eftersom 

man kunde vara en del av ungdomslaget och nattfrieriet i många år om man förblev ogift, så 

blir antagandet baserat på en större eller mindre sannolikhet. De flesta källor är emellertid till 

största del överens vad gäller de allmänna dragen i nattfrieriets uttryck och funktion, dess kopp-

ling till social status, högst värderade faktorer i valet av partner samt mentaliteten, vilket gör 

att det lutar åt en kontinuitet kring dessa aspekter runt 1800-talet.     
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7.1 Avslutning 

Sammanfattningsvis så menar jag att det egna samhället och den lokalpatriotism som verkar 

funnits där är nattfrieriets kärna. Dess utformning och funktion bidrar till att upprätthålla denna 

norm. Mentaliteten hos utövarna kretsar kring självklarheten i seden, trots utomståendes tycke. 

Den sociala statusen var beroende av hur man agerade eller hur många besök man fick under 

nattfrieriet. Vem som hade legat hos vem, handlade i själva verket inte bara om nyfiket skvaller, 

utan var en angelägenhet som låg i de flestas intresse.  
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