
Svensk retshistorie: 
 
Midt i 1200-tallet indføres Kvindefreden ved kongelig lovgivning. Den gælder både kvinderov ( 
at man stjal kvinder) og voldtægt. Her ses voldtægt ( = tvinge en kvinde til samleje med vold) som 
en forbrydelse, der udøves mod ægteskabsinstitutionen, der blev styret af slægterne. Straffen er 
døden, hvis man(d) gribes i den. Voldtægt ses altså som en forbrydelse mod det slægtssystem, 
samfundet hvilede på. Kvindefreden indføres for at begrænse fejder i samfundet og har ikke noget 
at gøre med kvindens seksualitet. 
 
Omkring 1000 får kirkens ret (kanonisk ret) mere indflydelse på opfattelsen af ægteskabet i hele 
Europa. Kirken skærper kravet om monogami og ønsker individuelt samtykke til ægteskab og at 
den kirkelige vielse skal betragtes som afgørende for ægteskabets gyldighed. Opfattelsen trænger 
langsom igennem, men lovgrundlaget for voldtægtssager er i middelalderen landskabslovene. 
 
I disse, som i Sverige er Magnus Eriksens Bylov fra ca. 1350, og Kristoffers Landslov, 1442, ses 
samme opfattelse af voldtægten som tidligere: en forbrydelse, hvorved der udøves vold. Kvinden 
skulle skrige, råbe på hjælp, protestere, have blå mærker eller revne klæder som dokumentation for, 
at der var udøvet vold. 
 
Der var dødsstraf til voldtægtsmænd, der blev taget på fersk gerning.  Hvis en mand (bare) anklages 
for voldtægt, kan retten få lov til at udmåle straffen.. Senere indføres bevisførelse ved anklager om 
voldtægt (to skal sige det samme), og anklagerne kan evt. føre til dødsstraf. Manden kan også 
dømmes fredløs, og hans ejendom overdrages til retssystemet. 
Tvunget samleje gav også dødsdom, når det gik ud over mindreårige (der var ikke nogen 
aldersgrænse i lovgivningen før 1734). 
 
Voldtægten ses altså i landskabslovene som overgreb – ikke på kvinden, men – på slægten og 
mandens ejendom. Kvinder var ikke selvstændige individer i retssystemet; de var ikke 
retssubjekter, men tilhørte manden. Han er den, der lider skade, hvis kvinden voldtages. 
Manden ansås for at være det handlende subjekt (kun mænd kan udøve og straffes for voldtægt), og 
kvinden var det (formodentlig) uskyldige offer. 
 
 
 
I 1734 kommer et nyt lovkompleks, der fastslår den praksis, der har udviklet sig siden 
middelalderen: Man ser nu på, om voldtægten er fuldbyrdet eller ikke. Fuldbyrdet voldtægt 
straffes med døden, mens forsøg på voldtægt straffes med bøde (omdannelsesstraf, hvis bøden ikke 
kan betales: 20 – 30 piskeslag). Voldtægten ses heri som både en almen forbrydelse og en 
forbrydelse mod Guds lov – altså ikke længere som forbrydelse mod slægten og ægteskabet som 
institution, men i stedet med vægt på moralen. 
 
I 1734-lovene gøres sex med børn under 12 år automatisk til voldtægt, uanset om der var vold med i 
handlingen.  
 
Subjekt-objektforholdet forskydes, da kvinder nu også kan dømmes for voldtægt, men bøderne er 
forskellige. Kvinder skal kun bøde halvdelen af det, mænd skal.. Kvinder bliver altså ansvarlige 
subjekter i 1734-lovene vedr. voldtægt. De ses også i sager om samleje før ægteskabet, der i 
middelalderen, i landskabslovene hedder ”møkrænkning” (den aktive mand krænker den passiv 



mø/jomfru), men blev til ”skjult samleje ( samleje i løn)” , hvor begge parter kunne dømmes. Det 
var generelt forbudt at have seksuelle forhold uden for ægteskabet. 
 
Straffen bliver afhængig af kvindens (manglende) accept og hendes karakter. Hun er ikke 
længere pr. definition et uskyldigt offer, men kan have indflydelse på voldtægtsmandens opfattelse 
og motiv, og det får betydning for domfældelserne. Kvinden kan nu også ses som utugtig og 
dermed ansvarlig. Voldtægten seksualiseres og kropsliggøres. Når kvinden bliver subjekt, bliver 
hun ansvarlig for sædeligheden: man ser på hendes handlinger og karakter. Mandens vold opfattes 
ikke som så alvorlig som tidligere.  
 
I straffeloven af 1864 rubriceres voldtægt under ” forbrydelser mod en andens frihed”. 
Kvinden som individ er kommet i centrum. 
 
Udviklingen i opfattelsen af voldtægt fra middelalder til 1800-tallet i Sverige kan 
sammenfattes sådan: 
 
Fra position til person: fra middelalderens vægt på kvindens sociale placering og civilstand ( om 
hun er gift eller ugift) skiftes til vægt på kvinden og hendes personlige karakter. 
 
Fra krop til ære: fra at forbrydelsen opfattes som en forbrydelse mod en mands ejendom og mod 
kvindens krop til, at vægten lægges på kvindens karakter og ære. 
 
Fra samfund til individ: fra vægt på den samfundsmæssige trussel ved at ægteskabsinstitutionen 
angribes til vægten på det enkelte individ – den konkrete mand(kvinde), der overfalder den konkrete 
kvinde (mand). 
 
Voldtægtsspørgsmålet forbindes i periodens slutning mere med kvindens moralske tilstand 
end med mandens vold og magtmisbrug. Samme udvikling kan ses i andre europæiske lande 
som f.eks. England og Tyskland. 
 
 
Kilde: Karin Hassan Jansson: Kvinnofrid. Synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 

1600 – 1800. Uppsala (2002). 
 
De svenske forhold minder meget om de danske, se 
http://voldtaegt.wordpress.com/undervisningsmateriale-2/retshistorie/ . 
 

 
 


