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När man börjar släktforska så kommer man förr eller 

senare stöta på att barnets far inte är angiven i 

födelseboken, och barnet anges vara oäkta. Att själv ta 

hand om sitt barn var en hård utmaning för modern, och 

dessutom fick de oäkta barnen inte samma rätt och 

möjligheter i samhället förr som de födda inom 

äktenskapet.  

 

För oss släktforskare innebär det en gåta som 

förhoppningsvis går att lösa, annars kommer hela den 

okända faderns släktgren att förbli outredd. Men det 

finns ett antal alternativa källor att använda när 

födelseboken inte ger oss svaret vem fadern var. Jag 

tänkte i denna artikel tipsa om några av dessa källor.  

Vilka källor man ska använda beror på under vilken 

tidsperiod barnet föddes, man kan nämligen dela in 

tiden från 1600-talet fram till modern tid i fyra olika 

tidsperioder, i vilka man får använda lite olika källor, och 

med olika grad av möjlighet att lösa gåtan.  

 

 
 
 
 

1600-talet fram till 1778 
 

Vi börjar med att gå nästan fyrahundra år tillbaka i 

tiden, och kommer då till 1600-talet. På den här tiden 

var statens och kyrkans lagar mer eller mindre 

sammanflätade, så gjorde man ett brott i statens ögon, 

så gjorde man sig brottslig även i kyrkans vilket ofta 

ledde till att man blev bestraffad av båda. Att ha sex 

på den här tiden utanför äktenskapet var olagligt och 

därmed straffbart. Sex mellan två innan äktenskapet 

innebar lägersmål, medan sex mellan en eller två 

redan (med andra) gifta innebar horsbrott i olika grad 

beroende på omständigheterna.  

 

Även om fadern officiellt var okänd vid det tillfälle då 

prästen skrev in dopnotisen i födelseboken, så var det 

inte allt för sällan som ryktet spred sig inom socknen, 

skvaller var populärt då som nu, och de två 

föräldrarna hamnade därför oftast inför häradstinget 

eller rådstugan. Domboken är därför en bra start för 

att leta efter en okänd far. De två blev dömda till böter, 

men då de ofta var unga och fattiga, så omvandlades 

vanligtvis straffet till kroppsstraff, spö för männen och 

ris för kvinnorna. Domböcker finns i stor omfattning 

digitaliserade hos Arkiv Digital, och ett tips är att kika 

i saköreslängden (i de fall den finns) där alla de som 

dömdes och vilket straff de fick antecknades. Tack 

vare saköreslängden är det sedan lätt att hitta 

personerna i den tjocka domboken. 

 

Kyrkans syn på oäkta barn var att dess föräldrar brutit 

mot guds lära och skulle därför erkänna sin synd och 

lova bättring, innan det skett var de inte välkomna att 

delta i nattvarden eller ens församlingens övriga 

gemenskap. Kyrkans förlåtelse fick man genom att stå 

kyrkoplikt, att stå på knä på en pall inför hela 

församlingens fördömande blickar under söndagens 

gudstjänst (så kallad uppenbar kyrkoplikt).  

 

Från och med 1741 ersattes den uppenbara 

kyrkoplikten med det enskilda skriftermålet för 

sexualbrott. Nu fick man sin förlåtelse av prästen i 

sakristian i sällskap av några utvalda vittnen. Alla 

dessa syndare skrevs upp i absolutionslängden. 

Dessa finns under serie G hos lands- och stadsarkiven, 

och har ännu inte digitaliserats i någon större 

omfattning.  
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Förutom att förödmjuka sina församlingsmedlemmar 

genom kyrkoplikten, så förväntade sig kyrkan 

dessutom en gåva, vilken från och med 1741 

fastställdes till 4 daler silvermynt för mannen, och 2 

daler silvermynt för kvinnan. Den okända fadern kan 

med andra ord även många gånger spåras i 

kyrkoräkenskaperna.  

 

 

”Nu händer att kvinna gör hor, och 

hennes man tager henne hos horkarlen 

med sex vittnen; då har hon förverkat sin 

morgongåva, och mannen har då makt 

över båda deras liv.”  

 

Magnus Erikssons stadslag 

 

Att som kvinna på den här tiden bli med barn utanför 

äktenskapet var en tragedi. Skräcken var naturligtvis 

att bli dömd för sitt brott, vilket i värsta fall kunde leda 

till dödsstraff, även om verkställandet av ett sådant 

straff sällan skedde. Men även tiden efter barnets 

födelse kunde bli väldigt svår. Var man piga hos en 

husbonde hade han rätt att antingen halvera kvinnans 

lön, eller helt enkelt säga upp hennes tjänst.  

 

Det är därför man ser så många unga kvinnor 

återvända till föräldrahemmet när hon födde sitt 

första barn. Men om nu kvinnan inte hade några 

föräldrar kvar i livet, då återstod fattigstugan eller att 

tigga. Under 1600-talet kunde man till och med bli 

förvisad från sin socken och då var man helt 

utlämnad. 

 

 

”Gör ogift man hor med gift kvinna, eller 

ogift kvinna med gift man; böte den, som 

gift är, åttio daler, och den ogifte fyrtio 

daler. / Sker det fjärde gången; miste då 

liv den som gift är, och den ogifte böte 

hundrade sextio daler.”  

 
Sveriges Rikes lag 1734 

 

Det gjorde att många unga kvinnor kände sig så 

desperata att de inte såg någon annan utväg än att ta 

livet av sitt barn när det var fött och gömma undan det 

i hopp om att inte bli påkommen. Men att dölja en 

graviditet var ju inte så lätt, och som sagt var färdades 

alltid skvallret i en rasande fart i socknarna förr.  

 

Kung Gustav III insåg att det måste få ett slut på dessa 

hemska barnamord och i våra ögon märkliga syn på 

föräktenskaplig sex, och ändrade därför lagen år 1778 

genom det så kallade barnamordsplakatet.  

1778 fram till 1864 
 

Enligt barnamordsplakatet från 17 oktober 1778 fick 

kvinnan nu rätt att dölja graviditeten, och om hon så 

önskade resa till annan ort och föda sitt barn där. Det 

blev därför vanligt att unga kvinnor reste till någon av 

de större städerna, födde sitt barn, och lämnade ifrån 

sig det till ett barnhem innan hon själv återvände hem. 

Men än mer viktigt för kvinnan var nu att varken 

tinget eller kyrkan fick försöka tvinga fram vem som 

var far till barnet. Ett beslut i helt rätt riktning, men 

det gör också att tiden från 1778 och framåt blir 

svårare för oss släktforskare att lösa gåtan om den för 

oss okända fadern, men det är inte omöjligt.  

 

1810 kom dessutom ytterligare en kunglig förordning, 

nu skulle kvinnan inte inför domstol förrän hon födde 

tredje utomäktenskapliga barnet, detta innebär att 

ännu färre kvinnor kom inför tinget och lämnade spår 

efter sig i domböckerna. Däremot var hon fortfarande 

tvungen att plikta till kyrkan och dessutom genomgå 

enskild kyrkoplikt. Kyrkoplikten upphörde i och med 

en förordning från den 4 maj 1855. 

 

 

”Att den brottsliga må äga frihet vid 

domstolen skriftligen svara för sin för-

brytelse, och att i fall förekommande 

omständigheter skulle fordra den läg-

rades inställande, hon icke må, genom 

varjehanda så otjänliga som onödiga 

frågor, blottställas för skymf och andras 

begabberi (åtlöje).”  

 
Gustav III:s barnamordsplakat 

 

Men fadern hade försörjningsplikt fram till det att 

barnet kunde försörja sig självt. Modern kunde därför 

dra barnets far inför tinget för att få honom att betala 

om han inte gjort det frivilligt. Återigen är alltså 

domboken ett bra tips, men de flesta män verkar ha 

stått för försörjningen frivilligt, då dessa mål är 

mycket färre än det antal oäkta barn som föddes under 

samma period. En bidragande orsak var naturligtvis 

att om mannen dömdes i ett sådant mål, så dömdes 

han även till böter för lägersmålet (fram till 1864). 

 

En annan källa som man kanske inte tänker på i första 

hand är flyttattesterna. När en person skulle flytta 

från socknen skrevs ett intyg ut av prästen, en så 

kallad flyttattest. Här kunde anges förutom när 

personen var född och civilstatus, även dess 

kristendomskunskaper och vem som var dess 

föräldrar.  
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1864 fram till 1918 
 

År 1864 tillkom en ny strafflag, den gamla 

missgärningsbalken från 1734 ersattes nu, och det var 

inte längre olagligt med sex mellan två ogifta 

personer, så länge som de båda var vuxna. Från 1864 

dök fäderna bara upp i domböckerna om de blev 

instämda för brutet äktenskapslöfte eller försökte 

smita från försörjningsplikten. I och med det så 

minskar möjligheten att hitta okända fäder genom 

domboken markant. Åren 1864 till 1918 kan därför 

kännas som svåraste perioden att hitta en okänd far.  

 

Men att fadern inte skrevs in i födelseboken innebar 

inte att han var okänd under hela barnets uppväxt. 

Första rådet är helt enkelt att följa barnet framåt i de 

kommande husförhörslängderna och församlings-

böckerna, då det inte allt för sällan antecknades ett 

faderskapserkännande med tiden. Precis som med 

bestraffade brott så blev det allt mer vanligt att 

faderskapserkännande antecknades i husförhörs-

längden ju längre in på 1800-talet man kommer.  

 

Men det finns fler källor där fadern faktiskt kan ha 

angivits under barnets uppväxt. I längderna över 

nattvardsungdom – konfirmationsböckerna – så 

angavs konfirmandernas far och mor. Har man tur 

kan man därför hitta den okända fadern här. 

Konfirmationsböckerna tillhör serie DI hos Riks-

arkivet. 

Likaså gäller för skolmatrikeln, huvudboken i vilken 

varje elev skrevs in då den började skolan. Här angavs 

också föräldrarna, var de bodde samt yrke. Den 

allmänna folkskolan infördes 1842, och under de 

kommande åren inrättades skolor ute i landets 

socknar. Skolmatriklar från ungefär 1880-talet och 

framåt förvaras i respektive kommunarkiv och är 

allmän handling. Äldre skolmatriklar för läroverken 

förvaras hos Riksarkivet. 

Ytterligare en källa där fadern kan dyka upp är om 

barnet senare i livet straffades för något brott. Både i 

fängelsets kyrkoböcker och eventuella polis-

rapporter angavs som regel föräldrarnas namn. Så 

även här är chansen stor att hitta den okända fadern.  

 

Något som har blivit en form av sista halmstrå är de 

så kallade barnmorskeböckerna. Det är lite av en myt 

att fäderna antecknades i dessa böcker. Det skedde 

nämligen bara i enstaka undantagsfall – barnmorske-

boken var till för att anteckna hur modern och barnet 

mådde inför och under själva förlossningen, inget 

annat. Barnmorskeböckerna hittar du hos lands-

arkiven för barn födda på landet, och i kommun-

arkivet för barn födda i städerna.  

1918 fram till modern tid 
 

Den 14 juni 1917 tillkom en ny lag som började gälla 

1918 – Lagen om barn utom äktenskap. I den lagen såg 

man för första gången till barnets bästa istället för 

föräldrarnas, som nu var tvungna att både erkänna 

men framför allt försörja sina egna barn. Från att 

kunna ha varit helt anonyma tidigare så fastställdes 

många fäder genom faderskapsutredningar.  

 

Dessa utredningar utfördes av barnavårdsnämnden i 

den kommun där modern bodde vid barnets födelse. 

1974 togs denna uppgift över av socialnämnden i 

kommunen. Dessa handlingar förvaras därför i 

respektive kommunarkiv, och ger god information om 

vem fadern var. 

 

 

”För varje barn utom äktenskap, skall efter 

vad nedan sägs, förordnas en barna-

vårdsman, som har att bistå modern med 

råd och upplysningar samt tillse, att 

barnets rätt och bästa behörigen tillvara-

tagas. Särskilt åligger det barnavårds-

mannen sörja för, att åtgärder ofördröj-

ligen vidtagas för fastställande av barnets 

börd samt tillförsäkrande av underhåll åt 

barnet.”  

 
Lag om barn utom äktenskap, 1917 

 

 

 
 

Nu mer finns även möjlighet att lösa gåtan med en 

okänd far genom DNA-test. Antingen om man har en 

möjlig kandidat och vill verifiera att det stämmer, eller 

rent allmänt genom att hoppas på och få en träff med 

en annan persons DNA-test. Då det är en vetenskap i 

sig, så kommer jag inte gå in på det i denna artikel.  

 

Men nu bör du ha fått en rad med tips om hur du ska 

lösa gåtan med en okänd far i ditt släktträd. Lycka till. 


