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1 Inledning 
Vi människor behöver varandra för att klara oss. Under perioder som uppväxten och 

ålderdomen behöver vi alla hjälp. Det handlar om försörjning, men också omsorg. Men var 

går gränsen för hur mycket vi kan kräva av våra medmänniskor? Eller var går gränsen för hur 

mycket vi kan kräva av oss själva? Vi kan inte vara förpliktigade att göra mer än vad som är 

möjligt. Eller kanske mer än vad vi vill? Eller mer än vad som är rättvist? Det här leder till 

frågor om vad vi har för ansvar för varandra. Var det börjar och var det slutar. Och hur vi 

organiserat den sociala samvaron på ett sådant sätt att vi kan leva tillsammans. Sådana frågor 

är såklart svåra att ge raka svar på, men i vissa situationer kommer de upp till ytan och blir 

mer greppbara. Det sena 1800-talet har pekats ut som en tid av förändring. Familjens form var 

inte satt i sten på samma sätt längre.
1
 För den yngre generationen fanns nu möjligheten att 

flytta till städerna och söka lyckan. Friheten var större men ansvaret för föräldrarna, fanns 

kvar. Hur hanterade familjerna den situationen? Att titta på undantagskontrakt, alltså 

böndernas ”pensionssystem” blir ett sätt att studera just det. 

Den teoretiska relevansen ligger framförallt i att undantagskontrakten belyser komplexiteten i 

relationer till familjemedlemmar, inte minst vad gäller försörjning. I kontrakten lyser 

konflikter inte sällan igenom och visar att familjen inte bara står för altruism, kravlöshet och 

friktionsfrihet. Det blir därför intressant att se närmare på dynamiken inom familjen, särskilt 

under en period då så mycket av den ekonomiska produktionen och konsumtionen, för att inte 

tala om den sociala reproduktionen och omsorgen fortfarande skedde inom familjen. Man är 

helt enkelt väldigt beroende av varandra. Räckte det då med barnens ord på att de ska se till en 

eller behövdes det papper på överenskommelsen att gå till rätten med? Och vad går ens att 

skriva på ett sådant papper? Kan man komma överens om att mjölken ska lämnas med ett 

leende? Eller att omvårdnaden ska kännas värdig? I brytpunkten mellan det patriarkala 

bondesamhället och ett modernt individualistiskt Sverige, men före välfärd och skyddsnät 

ställs de här frågorna på sin spets. 

Personliga utbyten får lätt en dynamik av att ge och att ta emot. Det kan verka självklart att ge 

till sina familjemedlemmar. Och på ett sätt är det ju det. Men blir gåvorna för ensidaga skapas 

en maktrelation. I det här sammanhanget blev den påtaglig på ett rent praktiskt plan eftersom 

de äldre inte kunde försörja sig. Men även en persons sociala ställning kan påverkas av att ta 

                                                           
1
 Holmlund (2007) s. 206-207 och Dackling (2013) s. 104-106 
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emot gåvor utan att ge själv. Det kan nämligen vara vanhedrande att inte ge lika mycket som 

man tar.
2
 Hur har det här hanterats? Kunde de äldre ge lika mycket som de behövde få? Eller 

gick det kanske att formalisera bort de krångliga gåvorna? Att helt enkelt göra om dem till 

juridiska överenskommelser som inte kom med några krav på tacksamhet? Det är frågor jag 

vill titta närmare på i den här texten. 

  

                                                           
2
 Mauss (1990) 
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2 Historisk bakgrund 

2.1 Undantagskontrakt 

Hur vi ska ta hand om de som inte kan försörja sig själva är en gammal fråga. Under 

medeltiden kunde äldre som inte längre orkade arbeta få vård och omsorg mot att de lämnade 

ifrån sig sina tillgångar. Systemet var föregångare till undantagskontrakten som kom att 

användas under 1700-talet.
3
 I västra Uppland och Västmanland kallades de ofta 

fördelskontrakt. Andra ord för samma fenomen är undantag, födoråd, födomål och sytning. I 

undantagskontrakten bestämdes vilka förmåner de äldre hade rätt till. Dels behövdes såklart 

en bostad. Det kunde vara en mindre byggnad någonstans på gården men i slutet av 1800-talet 

och in på 1900-talet innebar det oftast att den äldre generationen bodde på övervåningen eller 

i ena änden av mangårdsbyggnaden. 
4
 Den största delen av kontrakten var oftast förmåner in 

natura. Det var dels sådant som de äldre behövde för sitt eget behov, som mjölk dagligen, men 

också en bestämd mängd spannmål varje år. Det var ibland så stora volymer att en del av det 

måste varit för försäljning. Det handlade alltså inte bara om försörjning. Det var inte heller 

ovanligt att en viss summa kontanter årligen stod med i undantagen. Att de äldre hade rätt till 

skjuts till kvarn och kyrka var vanligt, precis som att den nya ägaren skulle betala för en 

anständig begravning. Helt enkelt reglerades det de äldre behövde vilket så klart kunde vara 

mycket personligt. Kontrakten är ofta väldigt individuella.
5
 

Undantagskontrakten fungerade som inteckningar i fastigheten och det som stod i dem var 

fastighetsägaren skyldig att uppfylla. Det var alltså en juridisk överenskommelse. Det skrivits 

in var det man tyckte sig behöva ha kontrakt på. Kontrakten kan inte säga något om alla 

muntliga överenskommelser som säkert fanns. Det var också ett kontrakt som skyddade den 

äldre generationen. Det var de som hade fastigheten som säkerhet och alltså var det de som 

kunde ta upp det i rätten om kontraktet inte följdes. Det är alltså inte konstigt att kontrakten 

var väldigt ensidiga och inte sa mycket om de äldres skyldigheter.
6
 Ofta var fastighetsägaren 

ett av de gamla ägarnas barn men det spelade mindre roll, i alla fall juridiskt. 

Undantagskontrakten gällde den nya fastighetsägaren om gården såldes eller ärvdes eller 

överfördes på något annat sätt. Det gick mycket väl att skriva undantagskontrakt med 

personer man inte var släkt med. Själva gårdsöverlåtelsen kunde ta många former, antingen 

som gåva eller också försäljning eller arrende. Mot slutet av 1800-talet blev 

                                                           
3
 Götlind (2001) s. 126 

4
 Flygare (1999) s. 80, Bäck (1999) s. 11-12 

5
 Åberg & Öster (1995) s. 16-17 

6
 Götlind (2001) s. 55 
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undantagskontrakt allt ovanligare men då kunde liknande fördelar bestämmas på andra sätt 

som i ett köpekontrakt med vissa villkor eller genom att föräldrarna arrenderade ut gården till 

ett av barnen med familj.
7
 

Iréne Flygare gör skillnad på undantagsinstitution och undantagssystem. Med 

undantagsinstitution menar hon de faktiska juridiska dokumenten. Undantagssystem däremot 

är själva företeelsen att äldre bodde kvar på gården och hade rätt till vissa förmåner, oavsett 

hur de var reglerade.
8
 Uppsatsen handlar egentligen också om undantagsinstitutionen. Den 

bygger på faktiska undantagskontrakt men det är inte det viktiga. Uppsatsens fokus ligger på 

undantagssystemet och hur det sociala livet ordnats inte vilken typ av kontrat det handlat om. 

 

2.2 Familjen 

Familjen är kanske samhällets viktigaste institution, men likväl är det en ideologisk 

konstruktion och som betyder olika saker i olika kulturer. Vilka personer som räknas till 

familjen är inte alltid självklart. Det vidare begreppet hushåll innefattar diverse gårdsfolk. Där 

kan man göra funktionella definitioner utifrån vilka som arbetar, bor och äter tillsammans.
9
 

Vad gäller familjen är det inte ovanligt att utgå från kärnfamiljen, alltså ett gift par och deras 

barn. Det som kallas det västeuropeiska giftemålsmönstret innebär att varje ny äktenskaplig 

enhet bildar eget hushåll. Men i praktiken var de här kärnfamiljshushållen ofta utvidgade. 

Flygares resultat visar att det var ungefär lika vanligt med kärnfamiljer som utvidgade 

familjer under början av 1900-talet. Det vanliga var att den var utvidgad vertikalt, med 

mannens föräldrar men det kunde också vara med syskon eller andra släktingar.
10

 

Undantagssystemet har förklarats med just det västeuropeiska giftemålsmönstret. Den kanske 

viktigaste aspekten, i alla fall i sammanhanget är att det unga gifta paret ska bilda hushåll och 

tar över husföreståndarskapet. Det innebär en maktförskjutning, dels från den äldre 

generationen till den yngre men också horisontellt mot den nya fruns släkt. Flygare beskriver 

det som att ”Giftemålssystemet rymde ett antiauktoritärt drag i och med att den formella 

makten övergick till den yngre generationen. Åldersmakten blev, om man så vill, 

kontinuerligt desarmerad.”
11

 Det finns dock de som menar att barnens äktenskap inte alls var 

                                                           
7
 Flygare (1999) s. 71 

8
 Flygare (1999) s. 71 

9
 Flygare (1999) s. 52-54 

10
 Flygare (1999) s. 65-67, 72 

11
 Flygare (2009) s. 312 
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så avgörande. Olov Åberg och Johan Öster har i sin studie av undantagssituationen i två 

norrbottniska socknar sett att de flesta av köparna (undantagsgivarna) var gifta före 

undantagskontraktet upprättades. Det tolkar de som att själva äganderätten och 

husbondeskapet inte var nödvändigt för att ”ha det på det torra” och få gifta sig.
12

 Även Anna 

Götlinds forskning ger visst stöd för det. På gården hon studerat väljer en man att vänta med 

att sätta sig på undantag till det han är 75 år gammal och hans son 41 och gift sedan länge.
13

 

Bondesamhället var starkt patriarkalt och husbonderollen var viktig. Katekesen förklarade att 

han var Guds representant och skulle lydas.
14

 Samtidigt finns det som alltid gråskalor. Flygare 

beskriver en långdragen konflikt mellan far och son. En av sakerna de tvistade om var ifall 

sonen hade haft gården på arrende under många år (vilket pappan menade) eller om han 

arbetat som dräng utan att få sin lön (vilket sonen menade). Vem som ledde arbetet var alltså 

inte alltid så tydligt i praktiken. Flera av deras andra konflikter handlade om stöld. Flygare 

förklarar att fadern har många patriarkala drag. Han tycker sig ha rätt till allt på gården oavsett 

om det är hans sons och utan att bry sig om vad lagen säger. Men det visar också på ett 

samhälle i förändring. Sonen har ju en annan bild av hur det hela ska gå till och skulle nog 

inte se sin far som Guds ställföreträdare.
15

 Den här historien utspelar sig under 1800-talets 

mitt men utvecklingen fortsätter under seklets lopp, legalt kan man bland annat tala om hur 

faderns förmyndarskap över barnen försvagades. Även individualiseringen av jordägandet kan 

ses som en del i uppluckringen av bondefamiljen.
16

 Det här innebar förändrade maktpositioner 

inom familjen där de äldre kanske inte fick vara med på nåder men samtidigt inte hade samma 

självklara rätt som innan. Historikern Sofia Holmlund skriver att det blev vanligare bland de 

äldre att behålla det formella ägandet livet ut och låta något av barnen ha gården på arrende. 

Hon tolkar det som att det som att de använde äganderätten som maktmedel vilket inte varit 

nödvändigt innan.
17

 Åberg och Öster såg en liknande utveckling, de äldre behöll kanske inte 

ägandet hela livet men i alla fall längre och satte sig på undantag senare. Både Holmlund och 

Åberg och Öster talar om migration som anledning till de äldres osäkra situation. Den yngre 

generationen hade fler alternativ än att stanna på gården men det saknade i princip de äldre.
18

 

 

                                                           
12

 Åberg & Öster (1995) s. 158-161 
13

 Götlind (2001) s. 86 
14

 Åberg & Öster (1995) s. 137 
15

 Flygare (2000) s. 61-64, 66 
16

 Holmlund (2007) s. 23 
17

 Holmlund (2007) s. 206-207 
18

 Holmlund (2007) s. 206-207, Åberg & Öster (1995) s. 142-143 
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2.3 Mellan kapitalism och välfärdssamhälle 

Från mitten av 1700-talet och under 1800-talet blev det allt vanligare med jordtransaktioner 

mellan personer som inte var släkt. Jordmarknaden blev allt mer öppen.
19

 Under loppet av 

1800-talet förändrades också lagstiftningen och 1863 avskaffades den gamla bördsrätten 

slutgiltigt.
20

 Bördsrätten innebar att släktingar fick förtur när jord såldes och hade funnits med 

i någon form ända sedan landskapslagarna. Men det får inte tolkas som att jord inte köptes 

och såldes före 1800-talet. Magnus Perlestam kom i sin avhandling ”Den rotfaste bonden – 

myt eller verklighet?” fram till att inte ens 1600-talets småländska bönder var särskilt rotfasta, 

utan en gård drevs i snitt 12-13 år av en person.
21

 Som Holmlund påpekar ska inte heller den 

medeltida bördsrätten förstås som att den band en särskild bit jord till en viss släkt. 

Bördsrätten trädde bara i kraft när jord såldes, inte när den byttes mot annan likvärdig.
22

  

Martin Dackling har i sin avhandling undersökt jordmarknaden i Skaraborg och vilken 

betydelse släktskapet hade. Under 1800-talets gång blev enligt Dackling kopplingen mellan 

släkt och jord allt svagare både i praktiken och i lagstiftningen. Jorden blev allt mer en vara 

som andra och handlades på en allt friare marknad. Dackling förstår det hela utifrån Karl 

Polanyis term urbäddning. Jorden hade tidigare fördelats utifrån sociala system byggda på 

börd och släktskap men kom att bäddas ur de systemen för att istället styras av marknaden.
23

 

Den här utvecklingen var inte något man bara uppfattade från vänsterhåll. Mer nationalistiska 

samtida kommentatorer såg det som att kapitalismen urholkade kärleken till fädernejorden 

och fäderneslandet.
24

 Penningens makt och den minskade kopplingen mellan släkt och jord 

användes som förklaring till att undantagskontrakten i princip försvann under 1800-talets 

slut.
25

 

När det kommer till modern forskning finns det spår av den tankegången. David Gaunt menar 

att det var penningekonomin som blev slutet för undantagskontrakten. ”De äldre sålde för 

marknadsvärde, satte pengarna i en sparbank och pensionerade sig på kapitalets avkastning.”
26

 

Enligt Dan Bäcklund och Kristina Lilja försvann undantagskontrakten som följd av att 

jordmarknaden växte fram under 1800-talet.
27

 Deras antagande att det i princip inte skulle 

                                                           
19

 Erikson (2018) s. 114 
20

 Dackling (2013) s. 42 
21

 Perlestam (1998) 
22

 Holmlund (2007) s. 194 
23

 Dackling (2013) s. 173-174 
24

 Dackling (2013) s. 43 
25

 Flygare (1999) s. 70 
26

 Gaunt (1996)  s. 169 
27

 Bäcklund & Lilja (2009) s. 201 
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funnits en jordmarknad före 1800-talet går helt klart att kritisera, men de flesta skulle nog 

ändå hålla med om att den blev mer öppen. Ekonomhistorikerna Martin Dribe och Christer 

Lundh vill förstå undantagskontrakten i relation till andra former av jordtransaktioner.
28

 Även 

om det absolut var en transaktion så var den långdragen, den höll på resten av livet för de 

äldre. Så är det verkligen rimligt att tänka på det som en affär? Det är svårt att tro att de 

inblandade uppfattade det så enkelt. Det kan finnas visst fog för att en mer kapitalistisk 

ekonomi skulle underminerat undantagssystemet men det stora problemet med resonemanget 

är ensidigheten. Det syns kanske tydligast i Gaunts resonemang. Undantagsfördelarna var för 

honom att jämföra med ett sparkonto. Omsorg och samboende verkar vara oviktigt. 

Penningekonomin var inte den enda utvecklingen. Industrialiseringen kom igång på allvar i 

Sverige runt 1870. Under åren jag studerar (1888, 1897-1898) kan man vänta sig att se 

konsekvenserna av den. De nya fabrikerna innebar nämligen möjligheten att lämna jordbruket 

och flytta till städerna. Men det alternativet gällde bara den yngre generationen. Holmlund 

talar om det som en maktförskjutning. Hon har i sin studie av arvsstrategier i den uppländska 

socknen Estuna sett att det mot slutet av 1800-talet blev allt vanligare att föräldrarna väntade 

länge, kanske till och med till sin död med att officiellt överlåta gården. Det tolkar hon som att 

de behövde någon sort säkerhet. Trots industrialisering och öppnare jordmarknad fanns 

behovet av omsorg kvar.
29

  

Götlind och Flygare har båda studerat undantagssystemet under 1900-talet. För dem och i den 

tidsperioden blir perspektivet ett annat. Undantagskontrakten kan inte bara ersättas med 

pengar utan det centrala är omsorgen. Det kan antagligen inte ha varit så lätt heller att flytta 

på sin ålders höst, även om man var frisk, från den bygd man kände till och där andra kände 

en själv. Självklart gäller det inte alltid en av Flygares informanter berättar om sin farfar: 

När min mamma och pappa gifte sig, då köpte han en villa utanför Stockholm, min farfar och 

flyttade dit … Ja det var ovanligt, och det var så ovanligt så vi minns att farmor hon visste 

ingenting… Han gjorde så där… utan att fråga eller nånting… Men det hörde jag att min farmor 

talade om att dom passade ju inte ihop, det hörde jag väl då.
30

 

Historiskt blir det istället spännande att titta på undantagssystemet i relation till offentlig 

omsorg och välfärdssamhället. Götlind väljer att göra en liten exposé av äldrevårdens 

framväxt och sätter sin studie i förhållande till det. Det är en gradvis process, under 1800-talet 

                                                           
28

 Dribe & Lundh (2005) 
29

 Holmlund (2007) s. 206-207 
30

 Flygare (1999) s. 71 
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blir fattigstugor vanliga men de är inte ett alternativ varken på gården i Götlinds studie eller 

för skattebönderna i min. 1913 infördes allmän folkpension, men den var inte något att leva 

på. För familjen Götlind studerar är den kommunala äldrevården egentligen inte ett alternativ 

förrän i mitten av 1990-talet.
31

  

Jag har velat placera den här uppsatsen teoretiskt och tidsmässigt i bondesamhället men också 

mellan kapitalism och industrialisering och folkpension och välfärdssamhälle. På så sätt 

hoppas jag kunna sätta vården om familjemedlemmar i centrum, inte själva 

jordtransaktionerna. 

  

                                                           
31

 Götlind (2001) s. 21-32, 144-149 
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3 Syfte och frågeställning 
Uppsatsens syfte är att diskutera förhållandet mellan formella kontrakt och personliga 

relationer. Det kommer göras genom en studie av 20 undantagskontrakt från 1800-talets slut. 

Formalisering förstås delvis som en form av konflikthantering eftersom rättigheter och 

skyldigheter tydliggörs, de blir bokstavligen skrivna i svart på vitt. Men meningen är också att 

försöka resonera kring var gränserna för vad kan formaliseras går. Gåvor kommer inte ställas 

som motpol till en formell kapitalistisk ekonomi utan snarare ses som ett komplement. Gåvors 

plats i etik och moral är ännu en ingång till diskussion och då inte minst vad gäller den heder 

som fås av att ge och som förloras av att ta emot. Men den kanske viktigaste aspekten för den 

här uppsatsen är hur gåvor förpliktigar och bygger relationer. Det gör det spännande att 

undersöka om det går att dra någon skiljelinje mellan gåvor och formella ekonomiska 

transaktioner. Kanske allra mest brännande blir det inom familjen där man ofta har sina 

längsta och viktigaste personliga relationer. Det leder in i frågan, 

Hur kan undantagskontrakten belysa förhållandet mellan formella åtaganden och ett 

personligt, mellanmänskligt ansvar för varandra?   
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4 Tidigare forskning 

4.1 Undantagssystemet 

David Gaunts texter om familjen i bondesamhället är något senare historiker intresserade av 

ämnet behövt förhålla sig till. Gaunts huvudtes är att undantagskontrakten var mycket 

ekonomiskt betungande, att den äldre generationen pensionerade sig relativt tidigt (i 50-

årsåldern) och att de inte behövde arbeta alls sedan de gjort det. Enligt Gaunt skulle 

undantagssystemet därför ofta orsaka konflikter mellan generationerna.
32

 Hans teori har 

kritiserats hårt, kanske framförallt av ekonomhistorikerna Olov Åberg och Johan Öster. De 

har varit först med att faktiskt sammanställa ett gediget empiriskt material, 286 

undantagskontrakt från Nederluleå och Råneå socken.
33

 För det första hittar de inget stöd för 

hans påståenden överhuvudtaget, ”I de fall det varit möjligt att testa Gaunts teori mot den nya 

empiri som föreliggande undersökning har frambringat har teorin inte någon enda gång 

kunnat verifieras.”.
34

 För det andra går de hårt åt hans sätt att hantera källor, jag tänker inte gå 

in på det i detalj men det handlar inte minst om hur han ofta generaliserar utifrån anekdotiskt 

”bevis” för sin tes. Det är till att börja med vanskligt att dra stora slutsatser från väldigt litet 

material, men här finns också problem med tolkningen.
 35

 Ett sådant exempel är hur Gaunt 

hanterar en källtext där prästen upprört skriver om fall där äldre far illa. Han tar det som stöd 

för att äldre faktiskt behandlades dåligt.
36

 Men bör det inte snarare tolkas som att det inte var 

accepterat eller vanligt utan något som behövde rapporteras? 

Var då den äldre generationen verkligen pensionerad från alla sysslor, eller fortsatte de ta del 

av arbetet på gården? Bondedagböcker är ett källmaterial som föreslagits av Åberg och Öster 

för en sådan studie och den bollen plockades upp av Anna Götlind.
37

 Götlind har studerat de 

äldres situation på gården Backåkers i södra Dalarna. Där fortsätter de äldre att arbeta i någon 

mån i princip till det att de dör även om deras arbetsuppgifter så klart förändras. De gamla 

ägarna fortsätter alltså att arbeta långt efter att de satt sig på undantag, men även det gör de 

sent i livet. En av dagboksförfattarna, Erik, lämnar över gården först när han är 75 år gammal. 

Det var antagligen inte helt vanligt, Erik var nog både rätt pigg som gammal men kanske ännu 

viktigare verkar han ha varit en väldigt bestämd och kontrollerande person. Han skriver också 
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flera år innan han faktiskt formellt lämnar över ansvaret till sin son att han borde gör det.
38

 

Det visar verkligen vilken svår process det var och hur mycket känslor som var inblandande. 

Även historikern Iréne Flygare har använt sig av dagboksmaterial. I en bondedagbok från 

1840-talet ser även hon hur de äldre förväntas fortsätta arbeta långt efter det att de lämnat 

över gården, även när de är i 70-årsåldern, helt enkelt så länge de klarar av det.
39

 Flygare har 

också studerat äldres arbete i sin avhandling.
40

 Även hon kommer med kritik mot Gaunts 

slutsatser gällande de äldres arbete. Men kanske viktigare i det här sammanhanget är deras 

skilda uppfattningar om när undantagssystemet försvann. Flygare gör, till skillnad från Gaunt, 

en distinktion mellan undantagsinstitution och undantagssystem. Undantagssystemet fanns 

kvar långt in på 1900-talet vilket både Flygares och Götlinds studier visar.
41

 Distinktionen är 

viktig för även om den här uppsatsen trots allt utgår från faktiska undantagskontrakt blir det 

en stor skillnad på om de uppfattas som en gammal relik från 1700-talet som vid 1800-talets 

slut precis var på väg att försvinna eller om de ses som del av ett system som skulle leva kvar 

ett antal decennier till. 

 

4.2 Samboende och konflikt 

Flygare skriver i texten ”Mors sonhustru” om konflikten mellan en gammal man på undantag 

och hans svärdotter, eller mer distanserat ”mors sonhustru” som han kallar henne. Här går det 

att igen att se hur svårt det var att lämna över ansvaret för gården. Det är mycket stolthet 

inblandad i vem som ska bestämma över de dagliga (och inte minst de manliga!) sysslorna 

och även vem som ska representera gården utåt. Den gamle Anders blev avvisad av sin egen 

lillebror från en bystämma för att han inte hade sin svärdotters tillåtelse att vara där. Efteråt 

var han så klart tvungen att skriva av sig i sin dagbok.
42

 Anders dagbok visar också andra 

orsaker till konflik. Han skriver till exempel om hur han känner sig förorättad eftersom han 

som ”gifvaren” av gården och allt välstånd den betydde inte får tillräckligt tillbaka från sin 

snåla svärdotter.
43

 Det beskrivs också hur Anders ser det som att svärdotterns bröder har fått 

ekonomiska fördelar på Anders och hans frus bekostnad. Till exempel hade svärdottern ett 

gemensamt diskontolån med en av sina bröder men det betalade han enligt Anders inte sin del 
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av.
44

 Vad det här visar är behovet av att strukturera upp det ekonomiska även inom familjen 

för att undvika konflikter. Dessutom ser vi hur Anders tänkte på överlämnandet av gården 

som att ge något, och sig själv som givaren och hur det kom med krav på motprestation. 

Ännu en forskare som intresserat sig för de bråk tregenerationsboendet på landsbygden kunde 

ge upphov till är historikern Kalle Bäck. Han har till att börja med undersökt Gaunts 

påstående om att undantagskontrakten blev en stor ekonomisk börda för de som ägde gården 

vilket ledde till konflikt. Rättshistorisk forskning ger, enligt Bäck, inte stöd för den tesen. Han 

kan inte se att betungande undantagskontrakt skulle varit en vanlig orsak till faktiskt våld mot 

föräldrar och svärföräldrar. Det handlade oftare om mer vardagliga, kan tyckas banala, saker. 

Helt enkelt den typen av konflikter som uppstår när man bor tillsammans. Men samtidigt 

konstaterar han att ”Det är naturligtvis möjligt att bakom dessa konflikter om vardagliga 

förtretligheter döljer sig djupare och allvarligare motsättningar som exempelvis 

undantagssystemets besvärligheter. De förra blev bara droppen, som fick bägaren att rinna 

över.”
45

 Det jag verkligen vill lyfta fram i Bäcks forskning, som relevant för min studie, är hur 

förändrade roller i hushållet och konkurrerande och ibland kanske också ifrågasatt eller 

förbisedd kompetens kan skapa stora konflikter.
46

  

Jag skulle här vilja ta upp fram vad jag ser som en av Gaunts (faktiskt) lite bättre poänger. 

Han beskriver en ceremoni en amerikansk turist ska ha sett på resa i Norge någon gång under 

1800-talet. Hela familjen sitter allvarliga vid middagsbordet. Sonen som ska ta över gården 

går fram till sin far och förklarar att det är dags för honom att lämna över ansvaret, han ska få 

vila nu. Fadern tvingas, lite motvilligt, att ge med sig. Så tar sonen över hans stol. Det hela är 

absolut anekdotiskt och även här kan Gaunts källor ifrågasättas. Men jag är ändå intresserad 

av hur ”Överlåtandet av ledarskapet inom hushållet innebar en total förändring av gårdens 

organisation. Man behövde en ritual för att mildra de många personliga problem som 

överlåtelsen förde med sig.”.
47

 Götlinds resultat ger också en rimligare, och bättre belagd, bild 

av det hela. Allt förändrades inte över en natt, eller en middag, men samtidigt var det en stor 

sak att lämna över gården och något Erik, den bonde Götlind studerat, drog sig i många år för 

att göra. Även annan forskning har lyft fram generationsskiften som särskilt svåra perioder då 

konflikter lätt uppstod, inte minst för att man inte riktigt visste var man hade varandra längre i 
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och med de nya rollerna, men så klart också för att det hängde samman med arvskiftena och 

förväntningar på dem.
48

 

 

4.3 Reciprocitet 

I motsats till konfliktperspektivet står, i alla fall i någon mån, Gunilla Kjellman. Hon 

polemiserar mot Gaunt och betonar framförallt hur hennes informanter tyckte att samboende 

var helt naturligt och såg det inte som att några större problem uppkom.
49

 Även Kjellman har 

fått kritik, Götlind menar att hon slätar över konflikter och skapar en alldeles för idyllisk bild. 

Götlind tror att det kan ha att göra med hennes metod, intervjustudier. När man minns tillbaka 

är det lätt att romantisera en gången tid. Götlind tar också upp hur vissa konflikter, som den 

mellan svärmor och svärdotter Bäck undersöker, inte kommer på tal vid ett första 

intervjutillfälle utan att ett större förtroende först måste byggas upp.
50

   

Kjellman ser det som att orsakerna till den harmoniska samvaron framförallt var en stark 

kyrka (med fjärde budordet, hedra din fader och din moder) och system byggda på 

reciprocitet.
51

 Trots det har jag och Kjellman väldigt olika fokus. Hon lyfter fram systemen av 

ömsesidig hjälp nästan som ett försäkringstänk, när du sedan behöver hjälp kommer den ges 

tillbaka.
52

 Jag vill istället stanna kvar i forskningen om hur överlämnandet av ansvaret för 

gården kunde leda till konflikt. Jag utgår från det Marcel Mauss skriver om hur man alltid 

behöver ge tillbaka för att bevara sin heder. Det går inte heller att ge en villkorslös gåva.
53

 

Som Mary Douglas skriver i förordet till utgåvan av The Gift från 1990 kommer ingen tycka 

om den som ger en välgörenhet.
54

 Jag vill därför snarare titta på hur man såg till att utforma 

undantagssystemet på ett sätt som tog hänsyn till de äldres stolthet. Angreppssättet skiljer sig 

alltså mycket från Kjellman i och med att reciprocitet inte ses som en motsats till konflikt utan 

ibland till och med en orsak till det. 

De enda andra som uttryckligen tar upp reciprocitet i förhållande till undantagssystemet är 

Dan Bäcklund och Kristina Lilja. De undersöker om livscykelhypotesen kan förklara 

sparbeteenden under 1800- och tidigt 1900-tal. Undersökningen visar att livscykelsparande 
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inte fanns före slutet av 1800-talet, före det hittade de istället två former av reciprokt 

sparande, i arv och i barn. Att ”spara i barn” gällde framförallt de utan några tillgångar och är 

alltså inte så viktigt i det här sammanhanget. Att spara i arv däremot var precis vad 

undantagssystemet innebar. Hela förmögenheten konsumerades inte under livstiden (vilket 

livscykelteorin utgår ifrån) utan den största delen, gården, gick i arv. Som kompensation 

försörjdes de äldre. Bäcklund och Lilja menar att den framväxande jordmarknaden fick 

undantagssystemets betydelse att minska, när de gamla bönderna kunde sälja eller arrendera 

ut jorden gick det lika bra att leva på ränta som på undantag.
55

 Här är jag lite tveksam, dels 

när det gäller ifall möjligheten att sälja jord inte fanns där tidigare och dels till att det skulle 

varit pengarna och inte omsorgen som fick bönderna att stanna kvar. Men att arvssparandet 

skulle vara byggt på reciprocitet ser jag som en spännande insikt och det är något jag vill 

utforska mer. 

 

4.4 Arv och jordöverlåtelser 

Vad gäller nyare forskning om familj och marknad i bondesamhället har varken 

undantagssystemet eller individperspektivet getts så mycket plats. Martin Dribe och Christer 

Lundh skriver ganska talande att deras syfte är att ”put the institution of peasant retirement 

into the more general picture of land transmission”.
56

 Mark Magnusson, som visserligen inte 

fokuserar på transaktionerna utan istället kartlägger regionala variationer i familjestruktur, har 

inte heller ett konflikt-, eller för den delen, ett individperspektiv.
57

 De ger på det stora hela en 

ganska enhetlig bild av familjen. I alla fall för Dribe och Lundh verkar den enbart stå för 

altruism, i motsatsen till den hårda marknadens logik.
58

 Det menar jag är en helt orimlig 

hållning. Den här förenklade bilden blir väldigt problematisk eftersom jordtransaktionerna 

sker inom familjen, och kommer påverka livssituationen i många år framöver. Att inte på 

allvar fundera över hur det relationella påverkar de ekonomiska kontrakten blir för mig rätt så 

obegripligt. 

Mats Morell diskuterar om arvsöverlåtelser och undantagskontrakt kunde leda till bråk. Han 

har inget tydligt svar på frågan men skriver att det faktum att så många arvsprocesser var 

långa, utdragna och välplanerade tyder på att de inte kunde vara allt för uppslitande.
59

Men att 
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det var långt och utdraget betyder väl inte nödvändigtvis att det inte var uppslitande? Inte 

minst Bäcks och Flygares forskning visar väl att just de långdragna konflikterna var de mest 

allvarliga? Sedan är det jag vill undersöka här om de överföringarna kunde formas på ett 

sådant sätt att de hjälpte familjerna att hantera generationsskiftena och de nya rollerna på ett 

sådant sätt att de gamlas heder kunde behållas.  Vad som var det ursprungliga fröet till 

konflikten och om den tog formen av ett öppet gräl eller om kompromisser nåddes på ett 

snyggt sätt blir sekundärt. 

Martin Dackling och Sofia Holmlund är här undantag, de har båda fortsatt intresserat sig för 

relationer. Dackling diskuterar om det tidiga 1900-talets jordbruk ska förstås utifrån konflikt 

eller sammanhållning mellan generationer. Kanske inte helt oväntat kommer han fram till 

både och. Men Dackling trycker framförallt på sammanhållning, han framhäver att om 

konflikterna blev för stora kunde ju arvingarna numera helt enkelt flytta. Han tänker sig därför 

att sammanhållningen om något bör vara starkare än tidigare. Han diskuterar de ekonomiska 

gräl som skulle kunna uppstå vid generationsskiftena och hur föräldrarna kunnat använda 

äganderätten som ett maktmedel.
60

 Holmlund lyfter även hon industrialiseringens nya 

möjligheter och familjens upplösning. Men hon har också den viktiga poängen att det främst 

gällde den yngre generationen. Den äldre var fortfarande beroende av sin jord och att något av 

barnen tog över gården. Välfärdssamhället hade inte växt fram än 1930 då hennes 

undersökning slutar.
61

 Vad de dock inte diskuterar är problemen som kan uppstå när rollerna 

inom familjen ändras vid generationsskiftena och ena parten blir en ”börda”. 
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5 Teori 
I sin text “The Gift” (först publicerad på franska 1950) lägger Marcel Mauss fram en teori om 

hur utbytet av gåvor fungerar. Den kommer att fungera som min teoretiska ingång till 

läsningen av undantagskontrakten. Boken har blivit väldigt betydelsefull inom ekonomisk 

antropologi. Det skissas upp ett system byggt på en skyldighet att ge, ta emot gåvor och att ge 

tillbaka eller vidare. Att inte ge tillbaka betyder att förlora sin heder. ”To give is to show 

one’s superiority, to be more, to be higher in rank, magister. To accept without giving in 

return, or without giving more back, is to become client and servant, to become small, to fall 

lower (minister)”.
62

 Det innebär också att gåvor inte kommer av altruism. Att ge kan lika 

gärna vara att förödmjuka någon annan.
63

 Han beskriver också gåvoutbyten som en tävling i 

prestige mellan personer med samma genus.
64

 Skyldigheten att ge tillbaka gör också att en 

relation skapas när någon ger. Men relationen är inte kravlös utan snarare blir det en 

maktrelation där den som ger är högre i rang. Det kan den som tagit emot förstås ändra på 

genom att ge tillbaka och då hamnar man i ett kontinuerligt utbyte av gåvor. 

Gåvorna är alltså inte helt frivilliga. Men de följer inte en formell kapitalistisk logik heller. 

Det är mer fritt vad som ska ges tillbaka och när och hur. Mauss beskriver det som att 

”obligation and liberty intermingle”.
65

 För honom står homo oeconomicus för plikt och moral 

och vetenskap och förnuft. Att ge gåvor är varken logiskt eller altruistiskt men det är mer 

mänskligt, inte mekaniskt som den rationella människan, som knappt verkar vara människa 

utan maskin.
66

 En läsning av Mauss skulle kanske vara att ett totalt logiskt kapitalistiskt 

samhälle är omöjligt. För å ena sidan beskriver han den här typen av gåvoutbyte som något 

som skulle finnas i samhällen som ännu inte blivit totalt individualiserade och fått en 

marknadsmässig penningekonomi.
67

 (Vi kan lämna determinismen och utvecklingsideologin i 

det okommenterad.) Men å andra sidan ser han hur även hans samtid präglas av gåvor. Allting 

är inte bara att köpa och sälja. Han menar också att en stor del av vår moderna moral kommer 

från de gamla systemen.
68
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Köpsituationer blir inte heller enkla och avslutade utan säljaren lever kvar i ting och tingen i 

honom.
69

 Även att köpa arbete skapar vad som i alla fall uppfattas som en relation med 

skyldigheter. Enligt Mauss kan socialförsäkring förstås som att arbetsgivare och stat som båda 

gynnats av en människas arbete inte har betalat sin skuld bara genom lönen utan uppfattas 

vara skyldiga att erbjuda en viss trygghet. Till exempel vid sjukdom eller ålderdom.
70

 

Samtidigt blir det uppenbart att den här upplevda skyldigheten arbetsgivaren har jämtemot 

sina anställda inte alltid leder till handling. Det är därför lagstiftning varit nödvändig. Men 

ansvaret och skulden var ändå något som fanns med i folks medvetande och moral. 
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6 Metod och material 

6.1 Material 

Uppsatsen bygger empiriskt på 20 undantagskontrakt från Västmanlands östra domsaga, eller 

”fördelskontrakt” som de oftare kallas där. De går att hitta i häradsrättens 

inteckningsprotokoll som finns på Landsarkivet i Uppsala.
71

 Tio stycken är från 1888 och tio 

från 1897-1898. Jag har valt de tio första från varje period. För 1888 betydde det att det var 

kontrakten som skrivits in från januari till sista oktober, det är alltså hyfsat heltäckande. Det 

betyder dock inte att det är helt slumpmässigt, men det har inte heller varit ett mål. Till 

exempel är två av kontrakten från 1898 upprättade på samma gård av två bröder och deras 

fruar. Det skulle vara ett problem om målet var ett slumpmässigt och representativt urval 

eftersom det finns stora likheter mellan kontrakten. Men syftet med den här uppsatsen är inte 

att komma fram till några generaliserbara slutsatser, utan att diskutera och belysa förhållandet 

mellan det formella och personliga. De kontrakten kan då istället användas för spännande och 

på sätt och vis unika jämförelser. 

Undantagskontrakten var ett juridiskt kontrakt som fungerade som en inteckning i fastigheten. 

Det betyder att fastighetsägaren var skyldig att tillgodose de förmåner som fanns bestämda i 

kontraktet. I praktiken var fastighetsägaren ofta son till de gamla ägarna men inte alltid. 

Släktskapet var inte det viktiga, om gården såldes eller om fastighetsägaren dog så blev den 

nya ägaren tvungen att uppfylla kontraktet. Kontrakten var vanligtvis ganska ensidiga, de 

bestämde förmåner för de äldre men kom sällan med krav på någon sorts motprestation, som 

arbete, från deras sida.
72

 För de äldre blev de en viktig värdehandling och de kunde till 

exempel pantsättas.
73

 

De som skrev kontrakten var självägande bönder, skattebönder. Det var alltså på inget sätt de 

som hade det sämst ställt på landsbygden. Gårdarna var ofta runt 1/4-dels mantal men det 

finns också en stor spridning i gårdarnas storlek från den minsta på 1/24-dels mantal till den 

största om ett mantal. Mantal är ett bräkraftsmått som från början användes som grund för att 

veta hur mycket skatt bönderna kunde betala. Mantalet anger också hur stor del av byns 

gemensamma resurser gården hade rätt till. Mantalet är alltså inte ett mått på area, det kan 

vara ett problem särskilt som omfattande nyodlingar under 1800-talet inte avspeglas i 

mantalet. Men gårdar med större mantal var ändå i snitt större så det bör kunna ge en 
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fingervisning och något mer exakt än så behövs inte för den här undersökningen.
74

 

Undersökningsområdet är en gammal jordbruksbygd, med framförallt skattejord och hade i 

flera hundra år dominerats av spannmålsproduktion för avsalu. Råg var länge det 

dominerande men under slutet av 1800-talet blev havren allt viktigare.
75

 

När det har behövts har undantagskontrakten också kompletterats med information från 

husförhörslängder (som finns digitaliserade) för att reda ut familjerelationer.
76

 Rent konkret 

har det handlat om att, när det inte står i kontrakten, ta reda på om den som tog över gården 

var släkt med de gamla ägarna. I ett fall har jag också velat se om paret på undantag hade 

några barn. Då använde jag husförhörslängder från tiden då de i så fall skulle haft småbarn 

och såg att inga söner eller döttrar stod med. 

 

6.2 Metod 

Uppsatsens metod är i grunden en kvalitativ textanalys. Ambitionen är att låta människorna 

stå i centrum och individperspektivet är en utgångspunkt. Vad gäller urvalet handlar det inte 

så mycket om representativitet. Uppsatsens syfte är inte att kartlägga undantagssystemet som 

fenomen utan fokus är snarare på relationer och ett försök att förstå hur människor har försökt 

organisera det sociala samspelet. Frågan är alltså inte så mycket ”Hur gick det till?” som ”Hur 

kunde det gå till?”. Götlind, skriver om värdet av mikrohistoria och citerar Britt Liljewall, 

”När man ser en människa som en komplicerad och självständig historisk aktör och betraktar 

henne ur flera synvinklar blir diskussionen om representativitet omöjlig – och kanske 

ointressant.”
77

 Den här studien är visserligen inte mikrohistoria i den meningen men jag vill 

ändå försöka ge en bild av människor som precis som oss är både helt unika och samtidigt står 

inför den nästan allmänmänskliga frågan hur vi ska ta hand om de som inte kan försörja sig 

själva. 

Urvalet i tid däremot handlar i grund och botten om att få kontrakt från den tid då 

industrialiseringen kommit igång på allvar och enligt Holmlund påverkat familjen som 

institution men samtidigt innan välfärdsstaten börjat byggas upp, folkpensionen kom till 

exempel 1913.
78

 Jag kommer inte göra några jämförelser mellan 1888 och 1897-1898 så på 
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det sättet kan uppsatsen verka ganska synkron. Men jag menar att den för det inte blir 

historielös eftersom den hamnar där emellan två stora historiska processer. Ett synkront 

perspektiv ger också mer plats för att fokusera på en tid, eller en kultur om man så vill för att 

just försöka förstå varför personerna agerade som de gjorde. 

Textanalysen är själva kärnan i uppsatsen. Avståndet till hermeneutiken är inte allt för stort. 

Det den bidrar med till uppsatsen är framförallt förståelsen för hur delarna och helheten 

skapas i förhållande till varandra. Utifrån helheten går det att se vilka detaljer som är 

avvikande, och därmed spännande. Helheten ger nämligen en förståelse för genren, och i det 

som inte bara hör till genren går det att hitta individerna. Men detaljerna kan också bara 

förstås utifrån sin egen helhet, alltså de egna kontrakten. På så sätt försöker jag skapa en 

helhetsbild av personerna och deras situation. Det finns självklart stora begränsningar, 

kontrakten kan bara säga så mycket, ibland har jag i och för sig använt husförhörslängderna 

också men de kan inte heller säga allt. Inte minst därför blir det viktigt att kontextualisera. 

Utifrån tidigare forskning blir det möjligt att skapa sig en bild av hur situationen såg ut, till 

exempel hur samboendet på landsbygden kunde fungera. Men här får man också akta sig så 

att detaljerna, och individerna inte glöms bort. Som sagt skapar helheten och detaljerna 

varandra. 

Att kontextualisera är självklart nödvändigt för att ens börja förstå. Utan någon förförståelse 

alls kommer undantagskontrakten bli omöjliga att läsa och därför helt oanvändbara. Men 

samtidigt är det viktigt att inte underskatta ”det epistemologiska glappet” som Roddy Nilsson 

kallar det.
79

 Ingen har möjlighet att fullt förstå människor i det förflutna eller nå kunskap om 

det, det finns material som överlevt som går att tolka men inte mer än så. Att låtsas komma 

med en sanning är poänglöst. Det är alltså nödvändigt att luta sig mot tidigare forskning men 

den bör inte ses som ett facit. Min tolkning kommer också formas av teorin. Istället för att se 

det som att jag då redan från början bestämt mig för vad jag ska hitta och att det helt 

förvränger urvalet skulle jag mena att det är ett mer ärligt sätt att visa vad tolkningen bygger 

på. Det är också en teori som i alla fall utger sig för att vara rätt allmänmänsklig, det gör att 

det blir rimligare att också använda sig av empati för att försöka förstå och förklara 

personernas handlande, även om det annars är något man bör vara ganska försiktig med. 

Förflutna kulturer har andra mönster än vår egen och kontexten är fortfarande nödvändig, 
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vilket Anders Florén påpekar.
80

 Men samtidigt behöver inte kontext och empati utesluta 

varandra. 

 

6.3 Källkritik 

Undantagskontrakten kommer framförallt användas som berättande källa för att skapa en bild 

av de äldres levnadsförhållanden på landsbygden. Det innebär att den klassiska källkritiken 

blir relevant. Det finns vissa brister vad gäller närheten i tid. Det kunde ta flera år innan 

kontrakten fördes in i rättens inteckningsprotokoll, i ett fall så många som tio.
81

 Men det finns 

som jag ser det ingen anledning att tro att innehållet har ändrats över de åren. Risken är att det 

försvårar analysen om de är från olika tider. Men på det hela taget handlar det om ett mindre 

problem, i snitt var fördröjningen ett och ett halvt år.
82

  

Vad gäller tendens är det självklart att parterna har intresse i att undantagskontrakten ser ut på 

olika sätt men det bör inte vara ett så stort problem eftersom hela poängen med ett kontrakt är 

att det ska följas och annars kan man vända sig till rätten. Vad som istället har diskuterats är 

ifall kontrakten skrevs på ett sådant sätt att de skulle avskräcka utomstående köpare. Text är 

aldrig det samma som praktik och det har funnits en diskussion om ifall kontrakten faktiskt 

följdes. Åberg och Öster spårar den här diskussionen (via Gaunt) tillbaka till Nils Wohlin och 

Emigrationsutredningen 1910. Där hävdar han att särskilt i de norrländska och småländska 

skogarna skulle väldigt betungande undantagskontrakt (som inte följdes) ha skrivits för att 

avskräcka stora skogsbolag från att köpa hemmanen. Åberg och Öster tror att det 

resonemanget hade minst lika mycket med Wohlins agrarromantiska ideologi att göra som 

något annat. Dessutom håller det resonemanget bara för skogsbygder. Åberg och Öster lyfter 

istället fram hur personligt deras material var och hur olika de såg ut, även om de var 

nedpräntade av samma skrivare. Det menar de gör det troligare att kontrakten faktiskt 

följdes.
83

  

Här kan jag inte annat än hålla med Åberg och Öster, även kontrakten som används här är 

väldigt olika i allt från disposition och formuleringar till faktiskt innehåll. Sedan är det så klart 

så att man i viss mån behövde samma saker, som ved och bostad, men det kan ju i inte 

rimligen tolkas som att kontrakten var standardiserade. Vad gäller skrivarens roll är det inte 
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helt lätt att veta, men i tre fall verkar samma person ha skrivit ner kontrakten.
84

 De är skrivna 

med vad jag tycker ser ut som samma handstil, har flera liknande formuleringar, två är för två 

bröder och deras fruar på samma gård och det tredje är från samma socken och samma år. De 

är för det inte identiska till innehållet men det är nog ändå inte helt lämpligt att dra för stora 

slutsatser av de språkliga formuleringarna i dem. 

Som Arne Jarrick påpekar blir det viktigt med textanalys även i källkritiken, inte minst för att 

förstå det intertextuella.
85

 Det har vi ju faktiskt redan sett i exemplet med de tre liknande 

kontrakten här ovan. Men det slutar inte där källorna tolkas ju genom mig som 

uppsatsskrivare. Vad källorna egentligen kan belägga handlar om textanalysen lika mycket 

som (eller mer än) något annat. Det finns all anledning att tillämpa det Maria Ågren kallar 

”självkritik”.
86

 Vad jag hoppas är att jag är tillräckligt transparent i vad som styr tolkningen, 

framförallt då teorin. Men sedan kommer oundvikligen mitt intresse och min förförståelse 

spela roll för urvalet, vilka delar som lyfts fram och analyseras noggrannare. Det kan verka 

problematiskt men är nog bara det om man har en väldigt stor tro på att det går att 

rekonstruera det förflutna. Rent epistemologiskt är det omöjligt att veta hur personerna 

faktiskt själva tänkte om livet på undantag och vad orden i kontrakten faktiskt betyder. Jag 

kommer inte med mer än en tolkning och kan bara försöka vara tydlig med vilka grunder den 

bygger på. 
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7 Undersökning 

7.1 Råg och rikedomar     

Undantagskontrakten innehöll oftast både förmåner in natura och en del kontanter. Men vad 

var egentligen ett undantag: försörjning, ränta, eller något helt annat? 

På gården Kolpelle Nummer 1 om 1/6-dels mantal, vilket är en medelstor gård i det här 

sammanhanget, fick den gamla ägaren enligt kontraktet ungefär 900 kg spannmål och 540 kg 

potatis varje år.
87

 Det är absolut mer vad en gammal man kan ha ätit själv under ett år.
88

 

Natura-förmånerna var alltså inte bara för honom själv, åtminstone en del måste gått till 

handel. Inte heller undantag i pengar verkar ha varit bara för försörjning. Bara en person levde 

på undantag som nästan helt bestod av kontanter, änkan Maria Jansdotter. Hon fick enligt 

kontraktet hela 350 kronor per år men inget spannmål, kött eller fisk.
89

 I Åberg och Östers 

studie nämns ett undantagskontrakt från 1857 där det gamla paret inte får några 

naturafördelar. De tar det som ett tecken på att de äldre hade eget hushåll, vilket är troligt 

eftersom det inte stod något om boningsrum och för att de sålde gården utom släkten.
90

 Men 

det verkar inte gälla Maria Jansdotter. För det första säljer hon till sin son och för det andra 

bor hon i ett rum i mangårdsbyggnaden tillsammans med de andra. Hon ska också ha mjölk 

dagligen och smör varje vecka. Hon har alltså bott på gården och det verkar inte otroligt att 

hon också åt med de andra. Det står heller inte något om att fördelen skulle minskas om hon 

skulle komma att äta med sin sons familj.
91

 Det verkar alltså även i det fallet ha handlat om 

något mer än bara försörjning. 

Samtidigt är det inte heller så lätt att undantagen bara fungerade som någon sorts jordränta. 

En väldigt snabb undersökning visar att mängden råg som specificerades i 

undantagskontrakten inte verkar korrelera alls med gårdens storlek. Råg var sedan flera 

hundra år den viktigaste grödan i området, och fanns också i störst kvantiteter i kontrakten, 

och i nästan alla (17/20).
92

  Det här är en tid då havren slår igenom men det speglas inte i 

kontrakten. Havre nämns bara i tre av dem. Kvantiteten är klart mindre än rågen. I ett av 

kontrakten krävs två hektoliter havre och sex hektoliter råg, i det andra tio liter havre och sju 
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hektoliter råg och i det tredje handlar det bara om havrehalm.
93

 En mer ordentlig 

undersökning som tar hänsyn till all jordbruksproduktion, även animalieproduktionen och 

dessutom köpeskilling och om någon mängd kontanter finns med i undantaget skulle säkert ge 

en annan bild. Det kommer inte göras här av två anledningar: för det första skulle det vara 

tidskrävande och för det andra passar inte ett så här litet material för en mer kvantitativ studie. 

Rågen ger inte mer än en fingervisning. 

Diagrammet visar alltså hur stor mängd råg som stod med i kontrakten i jämförelse med hur 

stor gården var i mantal. Mantal skrivs i bråk men de har gjorts om till decimaler för att det 

ska gå att jämföra. Så här sent på 1800-talet hade vissa mantalsbråk blivit extremt krångliga 

gården Västra Bennbäck nummer 2 var till exempel 15 228/ 230 000 mantal! 

 

Källa: Inteckningsprotokoll AII c/1 1888-1892 och c/4 1897-1898.
94

 

Vad läsaren också bör ha med sig är att det här inte heller visar vilken levnadsstandard 

undantagsfolket hade, inte ens mängden råg de fick, utan vilken mängd som bestämts i 

kontraktet. Alltså vad som faktiskt behövde skrivas ut. Ingen hänsyn tas exempelvis till om 

alla på gården äter sina måltider tillsammans eller inte. Vad det visar är bara att 

undantagskontraktens innehåll inte ska ses som direkt bestämt av gårdens storlek. 

Åberg och Öster såg i sin studie av undantagskontrakt från Nederluleå och Råneå att mängden 

av olika livsmedel var nästan oförändrad under hela deras period (1823-1895). Om 
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betalningen in natura skulle speglat gårdens produktionsförmåga bör volymerna ha ökat. De 

tolkar det som att maten framförallt var för de äldres försörjning.
95

 Det andra som talar för att 

det skulle handlat om försörjning är att det var vanligt att undantaget minskades om en av de 

äldre dör.
96

 Dessutom kan det också stå att naturafördelarna utgår om de båda generationerna 

kommer att ”leva i gemensamt bröd”, alltså ha gemensamt hushåll.
97

 Men även här är det 

ganska tvetydigt för det är samtidigt vanligt att inte säga något om en eventuell minskning vid 

enas död eller till och med uttryckligen skriva att undantaget ska vara oförändrat.
98

 Att 

naturafördelen skulle försvinna om de båda generationerna åt tillsammans kanske var för 

självklart för att skriva uttryckligen (även om det som sagt gjordes ibland). 

Två bröder som verkar ha drivit en gård om 1/3-dels mantal tillsammans lämnar samtidigt 

över halva var till var sin son och upprättar undantagskontrakt. Att jämföra de två kontrakten 

kan visa på en del spännande saker. Vad gäller att ha gemensamt hushåll mellan 

generationerna står det nästan samma saker i kontrakten. Om de har det ska sönerna stå för 

kläder, vård och begravning samtidigt som föräldrarna ska arbeta efter bästa förmåga. Den 

ene har skrivit in att naturaförmånerna i så fall försvinner, den andra inte.
99

 Men rimligtvis 

gällde det ändå båda. Kanske var det så självklart att all mat räknades in i ”gemensamt bröd”. 

Men hur som helst kommer vi inte ifrån det faktum att mängderna var så stora att det 

fortfarande inte är solklart att bara tala om de äldres försörjning. 

Det andra brödernas kontrakt kan visa oss är hur den ekonomiska resursfördelningen var 

inbäddad i sociala system. Den ena brodern har i sitt kontrakt skrivit att de 50 kronor han och 

hans fru får varje år ska minskas med hälften om han dör före henne. Vi får anta att summan 

förblir oförändrad om han överlever henne. Kontraktet verkar alltså ha formats av 

bondesamhällets patriarkala struktur lika mycket som av behov. Men hans bror däremot har i 

sitt kontrakt istället bestämt att undantaget (förutom bostad och ved) ska minska med en 

tredjedel när han eller hans fru dör.
100

 Det är alltså ett helt jämställt kontrakt. ”Normer” 

förklarar alltså inte allt, individerna fanns väldigt mycket där även på 1800-talet. 
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På det hela kan vi se att kontrakten inte bara kan förklaras som jordränta, försörjning eller 

kultur. De är mer komplexa än så. Utifrån tidigare forskning är det kanske inte helt oväntat att 

de gamla kunde kräva mer än uppehälle.
101

 Men att undantagen inte helt verkar vara formade 

av vare sig ekonomi eller altruism, eftersom det i så fall skulle funnits ett samband mellan 

gårdens storlek och undantagets omfattning, är spännande och visar relevansen i att undersöka 

de sociala systemen. 

 

7.2 Individuellt och formellt 

En utgångspunkt i den här uppsatsen är att när i princip all produktion, konsumtion, 

reproduktion och omsorg skedde inom ramarna för familjen fanns det risk för konflikt, men 

också en vilja och ett behov av att komma överens. Utifrån det går det att tänka på 

undantagskontrakten som ett sätt att ordna upp samvaron. Formaliteten i de officiella 

kontrakten gör att saker som mat, kläder och husrum inte blir välgörenhet utan snarare 

betalning för gården eller kanske till och med rättigheter vilket det inte sällan uttrycks som.
102

 

För den yngre generationen å sin sida blir det också tydligt vad de har för skyldigheter, de är 

inte tvungna att ge i oändlighet och ändå stå i skuld, även om de i någon mån gör det. 

Formaliteten är kanske det mest slående med kontrakten där står det svart på vitt hur mycket 

mjölk som ska lämnas varje morgon, om den ska vara skummad eller inte och så vidare. Man 

kan också undra över hur det kändes att kalla sin son det väldigt neutrala ”jordegaren”. 

Familjerelationerna ges inte så mycket plats i kontrakten, ofta reds de ut i första stycket med 

en mening som ”Som vi undertecknade äkta makar denna dag till vår son J. Aug. Eriksson 

och hans hustru Mathilda Eriksson, född Andersson, försålt” och sedan blir det hela väldigt 

opersonligt.
103

 Det står i kontrast till de kontrakt Anna Götlind studerat där det kan stå skrivet 

om barns skyldighet att ta hand om sina föräldrar.
104

 Utifrån teorin skulle vi kunna vänta oss 

att det skulle göra det lättare att sätta sig på undantag och ta emot hjälp och omvårdnad om 

man hela tiden är påminner om den omsorg barnen en gång fått. Å andra sidan kan det vara 

något som inte behövde skrivas uttryckligen för att det var så självklart vilket kommer tas upp 

längre fram i texten. 
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Allt vad som kommer hända i livet går inte att veta och hur det ska hanteras går inte alltid att 

göra upp i förväg. Ofta tycks personerna bakom kontrakten inte vilja bestämma saker 

tydligare än ”efter behov”. Hur mycket kläder eller vård de gamla kommer behöva beror så 

klart på hur länge de lever och hur friska de är. Men vad som ska räknas som behov är väldigt 

subjektivt. Den typen av formulering ledde antagligen till att man hamnade i mer av en 

beroendeställning. De äldre kan inget annat än ta emot gåvor och är därför tvungna att ha en 

relation med undantagsgivarna. Möjligen var det ett mindre problem när gården gick till en 

son eller dotter. Kanske är det så man kan förstå varför mängden ved änkan Johanna 

Jansdotter årligen skulle få var otroligt noggrant bestämd, ”Fyra (4) famnar kastved hvarje 

famn sex (6) qvarter lång, samt Tre (3) alnar i höjd och tre (3) alnar i bredd”.
105

 Det vanliga 

var annars att mängden bränsle bara skulle vara efter behov. När mängden ved var bestämd i 

förväg behövde änkan inte be om den, skulle hon göra det blir den nya ägaren hon inte var 

släkt med skyldig att ge och en relation skulle skapas. Det verkar inte varit något någon av 

dem var intresserad av. Kanske helt enkelt av snålhet från köparens sida men kanske även för 

att ge den gamla kvinnan större självständighet. I kontraktet nämns flera gånger vad som 

gällde ifall Johanna flyttade därifrån, vilket alltså verkar varit ganska väntat att hon skulle. 

Det är heller inte helt otänkbart eftersom undantaget var väldigt litet men hon hade de 6 805 

kronor hon precis sålt gården för.
106

 

Det finns alltså en viktig skillnad mellan tydligt specificerade krav å ena sidan och kontrakt 

som mest talar om de äldres behov å andra sidan. Att trycka på behov sätter skyldigheten att 

ge i centrum. Åberg och Öster för fram teorin att undantagskontrakten blev mer specificerade 

från slutet av 1700-talet till 1800-talets mitt eftersom man gick från ett samhälle av 

kontinuitet och tradition till ett kommersialiserat jordbruk.
107

 Det skulle kunna tolkas som att 

rättigheter och skyldigheter mellan generationerna inte längre var lika självklara som i det 

äldre agrarsamhället, utan behövde skrivas uttryckligen. Men den viktiga skillnaden mellan 

formella och behovsbaserade kontrakt är att de senare täcker upp för det oförutsedda. Det är 

omöjligt att skriva ett helt formellt kontrakt över alla rättigheter och skyldigheter, eftersom 

man helt enkelt inte vet hur livet kommer att bli, till exempel den äldres hälsa. Det är omöjligt 

att komma ifrån och kontrakten blev därför även i en kommersialiserad ekonomi också i 

någon mån relationsbyggande gåvor. 
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Det krångliga med att tala om behov är ändå att de, som sagt, är väldigt subjektiva. Gåvor, 

eller tjänster och gentjänster kan ses som olika stora av givare och mottagare helt enkelt för 

att något är väldigt viktigt för den ena. Det kan mycket väl leda till konflikt inom familjen. 

Kontrakten kan då bli ett sätt att reda ut exakt vad som kan räknas som en tillräcklig 

motprestation för att få ta över gården. I Erik Larssons undantagskontrakt står det uttryckligen 

att han ska ha ”rättighet för mig Erik Larsson att taga slöjdvirke, der sådan finnes dels till 

förfärdigande af stolar och dels till andra behof”, och sedan står det faktiskt en gång till när 

det specificeras vilka fördelar som består även om han och hans fru har gemensamt hushåll 

med sin son.
108

 Det får en till att börja med att undra hur många stolar Erik snickrade. 

Snickeriet var antagligen ekonomist betydelsefullt på gården. Men det var också annat än 

stolar Erik snickrade. Det är inte omöjligt att slöjdandet även var viktigt för honom 

personligen. För honom kanske behovet också var estetiskt. Det kan vi inte veta vilket är 

själva poängen, kontrakten kräver tolkning och vad de faktiskt betyder är inte alltid uppenbart. 

I ett annat kontrakt skriver de istället väldigt tydligt att änkan Margareta Johanna Eriksson har 

rätt att få skjuts till släktingar två gånger per år. Redan där är kontraktet ovanligt tydligt, 

särskilt med tanke på att det annars är väldigt kortfattat. Resor står oftast med i 

undantagskontrakten men det brukar vara till kvarn och kyrka, eller helt enkelt bara 

nödvändiga resor. Men i Margareta Johannas fall står det också att resorna inte får vara när 

det är som mest att göra i jordbruket.
109

 Det är inte svårt att föreställa sig att hon stod väldigt 

nära några hon ofta ville hälsa på. Här har det tydliga kontraktet snarare varit bra för 

svärsonen och dottern som nu kan säga nej om den gamla kvinnan vill träffa släkten när det 

passar som allra sämst. Kontrakten blev alltså ett sätt att också begränsa skyldigheter. Det är 

förstås inte säkert men det verkar nästan som att de förutsett en konflikt i familjen och nu 

hittat ett sätt att ordna upp det hela. 

 

7.3 Gumman kan gno 

En fråga som ställts i tidigare forskning är om de äldre hjälpte till i arbetet på gården. Det var 

ovanligt att det faktiskt stod något i undantagskontrakten om att de äldre skulle vara skyldiga 

att arbeta. Birgitta Odén har tolkat det som att de äldre drog sig tillbaka, eller arbetade så 

mycket de själva ville. Anna Götlind ställer sig kritisk till det, hon har i sitt dagboksmaterial 
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sett hur de äldre fortsatte arbeta långt efter att de satt sig på undantag.
110

 Att kontrakten inte 

uttryckligen talar om de äldres arbete bör alltså inte tolkas som att de inte arbetade. Det visar 

även mitt material. Anders Larsson och Märta Jansdotter har i sitt kontrakt med en lista över 

lös egendom de ska ha kvar efter att de sålt gården till sin son. De ska till exempel behålla 

vattenså, grep, dikesspade, hugg- och täljyxor m.m.
111

 Det tyder på att de kommer fortsätta 

arbeta i någon mån trots att det inte står något om det uttryckligen i kontraktet.  

Det är så klart svårt att veta hur mycket arbete som varit frivilligt. Att lämna över gården 

verkar ha varit svårt för de äldre. Det ligger självklart mycket stolthet i all den kunskap och 

skicklighet man byggt upp under en livstid. Frivillighet och tvång är också inte självklara 

motpoler. Att vara tvungen att arbeta, att vara behövd, kan också vara skönt. Det finns delar 

av kontrakten som får det att verka som att arbete var förväntat. Ett exempel är: ”Så länge 

fördelstagaren är med jordägaren i gemensamt bröd och efter förmåga biträda med arbete 

erhåller han anständiga gång- och sängkläder”.
112

 Formuleringen får det dessutom att låta som 

att vara i gemensamt bröd innebar att också arbeta tillsammans. Arbetsplikten verkar ha varit 

för självklar för att behöva skrivas ner och ofta fanns den med lite mellan raderna som i citatet 

ovan, eller inte alls. 

En följdfråga blir om arbetet fungerade som betalning för de äldres försörjning. I ett av 

undantagskontrakten är det tydligt så. Lars Larsson ska helt enkelt betala med arbete för en bit 

jord han ska fortsätta bruka till sin död ”för denna lägenhet skall fördelstagaren till 

hemmansdelens innehafvare utföra 2ne dagsverken då han blir kallad”.
113

 I tre andra kontrakt 

står det också att de äldre ska arbeta men då är det efter förmåga. I ett står det: 

Under den tid vi äro med jordegaren i gemensamt bröd och efter förmåga biträda med arbete, 

skola vi erhålla anständiga gång- och sängkläder samt om sjukdom eller åldersbräcklighet 

inträffa så skall egendomsinnehafvaren stå oss tillhanda med den hjelp vi behöfva och när vår 

dödsstund inträffar bekosta oss en anständig begrafning. Men uttaga vi fördelen och ej äro med 

jordegaren i bröd, då är han befriad från beklädnad, skötsel och begrafningskostnad, sedan han 

utgifvit den fördel som frifallit under vår lifstid.
114

 

Det är spännande att sonens (för det är en son i det här fallet) skyldighet att hjälpa sina 

föräldrar nämns precis efter att det står att de ska arbeta. Det får det att se ut lite som 
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betalning. Men den viktiga skillnaden här är ändå att de äldre ska biträda ”efter förmåga”. 

Och det säger ju någonstans sig självt. Det går bara inte att arbeta när man är för sjuk eller 

svag. Att tala om arbetet som betalning blir därför inte så solklart, det kommer inte 

nödvändigtvis att motsvara den mat och omvårdnad de äldre får. Att istället tänka på det som 

gåvor blir rimligare. Kanske inte minst med tanke på den andra delen i citatet. För att 

reciproka system ska fungera behöver man inte bara ge utan är också skyldig att ta emot. Att 

lämna sonens familj för att bilda eget hushåll blir i någon mån att, kanske inte avsluta 

relationen, men i alla fall att ta avstånd. Kanske framförallt omvårdnaden, men även andra 

delar av undantagen, hänger ihop med samboendet och med den personliga relationen. 

Vad gäller arbetsplikt för de äldre så har Flygare sett en viktig skillnad mellan manligt och 

kvinnligt arbete. Säden gavs ut som färdig vara och i en bestämd mängd. Även om den gamle 

mannen arbetade så var mängden spannmål inte kopplad till hans prestation. Animalie-

produktionen fungerade annorlunda enligt Flygare. Fördelen kunde då vara kor, grisar och 

lamm som skulle tas om hand. Det krävdes alltså ytterligare arbete för att det skulle gå att 

konsumera. Undantagets faktiska storlek, det som gick att konsumera, skulle alltså bero på det 

kvinnliga arbetet.
115

  Den här undersökningen säger till viss del emot det. Det var relativt 

ovanligt att djur, annat än för slakt, står med i kontrakten (i bara 5/20 fall) till att börja med.
116

 

När djur nämns är det inte heller självklart att de skulle innebära ett hårdare arbetstvång för 

den äldre kvinnan. I ett kontrakt bestäms det till exempel att ”Wid gården skall åt 

fördelstagarne väl födas och vårdas tvänne fårkreatur jemte deras årstam”.
117

 Det låter alltså 

inte som att de äldre är ytterst ansvariga för fårskötseln, även om de kanske tog hand om dem 

i praktiken. Jag har svårt att tro att djuren inte skulle skötas om alls ifall den äldre kvinnan var 

sjuk eller av någon annan anledning inte kunde arbeta. Hennes arbetsprestation kanske 

spelade en viss roll för undantaget men det blir orimligt att tänka sig att djuren inte skulle 

utfordras eller mjölkas av någon annan om hon var oförmögen. 

Åberg och Öster frågar sig om undantagstagarna verkligen bara var tärande eller om de bidrog 

med arbete och kunskap.
118

 Som vi redan sett är det rimligt att anta att de äldre arbetade till 

viss del och kunskaper hade de ju säkerligen. I kontrakten är det vanligt att ”extra” 

skyldigheter för undantagsgivarna kommer om de båda generationerna lever ”i gemensamt 

bröd”. Det handlar inte minst, som i citaten ovan om kläder och omvårdnad. Men som vi såg 
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tidigare försvann också betalningen in natura. För den yngre generationen var det säkert både 

en för- och nackdel att ha de gamla ägarna där. Men saker som att ett par krävde 50 kronor 

mer per år om gården skulle säljas till någon annan än deras son och de alltså inte skulle ha 

gemensamt hushåll tyder på att det ändå var de äldre som fick mest av att leva tillsammans.
119

 

Men som sagt blir ett rent ekonomiskt tänk alldeles för enkelt. De äldres behov är i centrum. 

När de behöver vård kan de inte göra annat än be om det och då blir de yngre skyldiga att ge 

det, även om den inte ”betalas” med arbete. Men då kommer också frågan om hur det är att be 

om hjälp. Att få gåvor som inte kan ges tillbaka bygger inte en relation, välgöraren blir inte 

älskad av den som får hjälp.
120

 Var det då lättare att ta emot vård av sina barn än andra? 

 

7.4 Att be om hjälp 

Det var inte alltid gården gick till en son eller dotter, i tre av kontrakten är det någon 

utomstående som är undantagsgivare.
121

 Det är en liten andel, klart mindre än andelen icke-

släktköp stod för i stort.
122

 Kanske kan det tyda på att den äldre generationen gärna ville 

skriva undantagskontrakt med något av sina barn istället för utomstående, men det här är ett 

väldigt litet material så det är svårt att dra sådana slutsatser. 

Att uttryckligen skiva något om de äldres vård var relativt ovanligt. Sju gånger görs det men 

en av dem handlar om kostnaderna för läkarvård inte omsorg i hemmet.
123

 Tre stycken 

kontrakt är också väldigt lika, de är de enda som är skrivna som bilagor och med vad som ser 

ut att vara samma handstil och från samma socken samma år.
124

 Det är alltså inte alls 

otänkbart att det är samma person som skrivit dem och de skulle kunna vara avvikande på det 

stora hela. Det är svårt att veta. Av de tre övriga kontrakten är två till söner och svärdöttrar 

och ett till utomstående köpare. Att skriva in något om omvårdnad verkar alltså i alla fall inte 

ha varit ovanligare om man sålt till någon utom familjen. 

Om vi fokuserar på de kontrakt som skrevs mellan äldre och en köpare de inte var släkt med 

ser vi att två var väldigt ”snåla”, de innehöll varken spannmål, kött eller pengar utan i princip 
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bara bostad och mjölk. I det ena står det också flera gånger vad som skulle hända om den 

gamla änkan flyttade vilket får en att tro att hon kanske har andra som kunde ta hand om 

henne.
125

 I det andra är det en man som säljer en relativt liten gård om 1/12 mantal. Det tredje 

kontraktet är för en större gård (½ mantal) där paret var barnlösa.
126

 De hade både behov av 

omvårdnad eftersom de inte hade några egna barn som kunde ta hand om dem, och skiljde sig 

på det sättet antagligen från änkan i det andra kontraktet. Samtidigt hade de en stor gård och 

ett bra förhandlingsutrymme. Kanske var det därför de kunde skriva in omvårdnad i 

undantagskontraktet. Det var 11 kontrakt mellan föräldrar och barn där det inte stod något alls 

om vård. Hur ska det tolkas? Vi får anta att de ändå blev omhändertagna på något sätt. 

Betyder det att det inte var nödvändigt att faktiskt skriva att ens barn var skyldiga att ta hand 

om en? Tidigare forskning har ju talat om barnens självklara ansvar för föräldrarnas vård.
127

 

Vad betyder det då att de enda som egentligen hade möjlighet och behov av att vända sig till 

utomstående för vård behövde skriva ner det? När det står i kontraktet blir det kopplat till 

gården och då mer betalning för den än tack för att någon tog hand om en under uppväxten. 

 

7.5 Gården som gåva 

Bäcklund och Lilja fann i sin studie en reciprok form av sparande som gick emot 

livscykelhypotesen.
128

 1800-talets bönder hade det mesta av sitt kapital i själva gården och det 

användes inte upp under livstiden utan lämnades över till nästa generation. Men vad betydde 

det för dem själva? Mauss beskriver hur en gåva inte nödvändigtvis betyder att en likvärdig, 

eller större, gåva måste ges tillbaka till samma person utan gåvan kan också ges vidare till 

någon annan.
129

  Den äldre generationen behöver inte nödvändigtvis ha ärvt gården men de lär 

i så fall ändå ha fått hjälp av sina föräldrar med att köpa den.
130

 Gården är alltså en del av 

både undantagssystemet och det sociala systemet med sitt utbyte av gåvor. 

Allra tydligast syns det i ett av kontrakten som är ett ”Gåfvobrefskontrakt med undantags-

förmåner” det bestäms alltså dels vilka förmåner föräldrarna ska få men det är också där det 
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blir klart att sonen Johan August ska få gården.
131

 Det blir inte minst spännande eftersom 

språket ändras om. Föräldrarna som annars skulle kallats ”fördelstagare” blir ”gifvare” och 

deras son, blir istället för ”fördelsgifvare” ”gåfvomottagare”. Det är alltså väldigt enkelt att se 

hur de ger och tar åt båda hållen. Vad som också är spännande är att Johan August skriver att 

”Med tacksamhet förbinder jag mig att detta kontrakt till alla delar efterkomma och 

underkastar mig dess bestämmelser.”
132

 Det står inget om tacksamhet i något annat av 

kontrakten. Samtidigt är det lite förvånande eftersom det, i alla fall utifrån teorin, skulle ha 

varit väldigt illa att inte ge vidare lika mycket som man själv fått, att till exempel ärva en gård 

och sedan sälja den och själv använda upp allt kapital före sin död borde ha varit skamligt. 

Men att gården ändå fungerat som gåva och att den kunnat leda till (förväntan om) tacksamhet 

är tydligt. I konflikten mellan svärfar och svärdotter som Flygare studerar blir det uppenbart 

att svärfadern ändå kände sig som just givare av gården och all lycka den innebar. I sin 

dagbok skrev han om hur svärdottern gett sina släktingar god mat och dryck men inte låtit 

honom få ta del av kalaset.  

I Julhälg sin släckt har upvissa 

hvad hon genom lykkan har fått 

dem smakande Rätter förära 

inpreglat sin man denna lära 

låt gifvaren då tugga snok.
133

 

 

Han själv, givaren, blev alltså missunnad. Det hela visar att förväntningar om att någon ska ge 

gården vidare inte utesluter krav på tacksamhet och motgåvor. 

Man har inte bara en skyldighet att ge utan också en skyldighet att ta emot gåvor. Säkerligen 

var många bondsöner och -döttrar väldigt tacksamma för den jord de fick genom sina 

föräldrar. Men det är heller inte självklart att det gick att säga nej. För föräldrarna verkar det 

ha varit bättre att ett av barnen tar över gården. Som vi redan har sett verkar det vara en fördel 

att bo tillsammans med sina barn. Ett par krävde till exempel extra pengar om gården skulle 

gå till någon annan än deras son.
134

 Det tyder på att gården inte helt kunde fungera som 

betalning för ett undantag. Kanske kan man tala om olika sorters gåvor. Kanske var det 
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enklare att ta emot omsorg från sina barn som man själv tagit hand om, och att gården som 

ekonomisk resurs gick lättare att byta mot pengar eller kanske fördelar i natura. Sedan spelar 

det säkert roll att helt enkelt ha en relation till de man ska bo med. Flygare är en av de som 

visar att privatliv inte fanns i bondesamhället på samma sätt som idag. Det syns till exempel 

på hur man sov tillsammans.
135

 Men samtidigt verkar det ha varit skillnad på att bo med barn 

eller utomstående. Ett par skulle till exempel få byta rum om deras son skulle sälja gården, 

och de och ett annat par vill ha en egen visthusbod uppsatt om någon annan skulle ta över 

gården.
136

 Om man då tänker sig att utbyten av gåvor både skapar relationer och är som mest 

naturligt med de man är närmst med blir det relevant att fråga sig vika som egentligen 

omfattades av undantagskontrakten. 

 

7.6 Syskonen 

I undantagskontrakten blir det tydligt att gåvor, omsorg och försörjning även involverar 

syskon på olika sätt. Relationen till syskon är inte på något sätt oviktig. Men enligt Dackling 

har det inte forskats tillräckligt mycket om den. Man har antagit att familjen hålls samman av 

relationerna mellan gifta par och deras barn. Men som Dackling själv visar är förhållandet till 

syskonen väldigt viktigt, kärleksfullt och ofta komplicerat.
137

 

I undantagskontrakten kan syskon ibland komma in på ett hörn. Två gånger skrivs ogifta 

syskon in i kontrakten. De ska få undantagsfördelar, precis som sina föräldrar, om de inte 

gifter sig utan lever kvar på gården.
138

 En annan gång påminns vi om arvssystemet. Det står 

precis hur mycket Anders som tagit över sina föräldrars gård ska betala till sin bror Erik.
139

 

Enligt lag hade alla syskon rätt att ärva jord efter sina föräldrar. I praktiken innebar det ett 

system där det syskon som faktiskt kom att driva föräldrarnas gård fick köpa sina syskons 

delar.
140

 Vad det här visar är att även om livet inte blev helt det samma för alla syskon, och 

säkert inte heller rättvist så finns fortfarande ansvaret för varandra kvar. Gården kommer inte 

bara med skyldigheten att ge tillbaka till sina föräldrar och senare ge den vidare till sina barn. 

Syskon och säkert också andra räknas in i ett komplicerat utbyte. I ett av kontrakten kan vi 

också se hur en svägerska närmast smugits in. Några rader ner går det att läsa att ”För den 
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händelse min svegerska Lisa Olsson skulle öfverlefva oss förbehålles henne under hennes 

lifstid till boningsrum en kammare i gården”.
141

 Av någon anledning behövde Lisa bo på 

gården, kanske var hon ogift själv. Det gick inte lika bra för alla i bondesamhället, precis som 

nu. Men ansvaret för varandra fanns fortfarande där, inte bara inom kärnfamiljen. 

Kontrakten gör det också tydligt att gifta kvinnor får stort ansvar för försörjningen och 

omvårdnaden av sina svärföräldrar. Det i 17 av 20 kontrakt står det till exempel att de äldre 

ska få mjölk varje morgon.
142

 Det var inte nödvändigtvis svärdottern som mjölkade men det 

var i alla fall en kvinnlig syssla.
143

 Götlind beskriver också i sin studie om hur glad bonden 

Erik blir när hans svärdotter tar hand om honom och lagar en pannkaka åt honom när han är 

sjuk. Han skriver också i sin dagbok om hur bra hans egen dotter tar hand om honom.
144

 Det 

går att fundera över vilket ansvar man hade för ursprungsfamiljen, även som gift. Dackling 

berättar om en kvinna som gifte sig sent i livet vilket uppfattades som ett svek av syskonen 

hon drivit jordbruk tillsammans med. Det ledde till livslångt dåligt samvete och att hon också 

kom över varje dag för att hjälpa till med matlagning och hushållsarbete.
145

 Ansvaret för 

familjemedlemmarna gick åt många håll. 

  

                                                           
141

 Inteckningsprotokoll AII c/4 1897:04:13, Västmanlands östra domsagas häradsrätt, ULA 
142

 Inteckningsprotokoll AII c/1 1888, c/4 1897-1898, Västmanlands östra domsagas häradsrätt, ULA 
143

 Flygare (1999) s. 199-200 
144

 Götlind (2001) s. 83 
145

 Dackling (2018) s. 181 



 

38 

 

8 Avslutande diskussion 
I den här uppsatsen har undantagssystemet setts som något i gråzoner och gränsland. 

Någonstans emellan det formella och det personliga, kapitalism och gåvoekonomi, skyldighet 

och frivillighet. Syftet har varit att diskutera just förhållandet mellan de formella kontrakten 

och de personliga relationerna. Allt ställs verkligen på sin spets när transaktionerna för det 

första oftast sker mellan familjemedlemmar och för det andra under en tid i livet då de äldre 

behöver hjälp med försörjning och omsorg för att klara sig. Ansvaret vi har för våra 

medmänniskor hamnar i centrum. 

Vad som faktiskt kom att stå i undantagskontrakten är inte någon självklarhet. Det går inte att 

förutse med enkel ekonomisk logik. Undantagen motsvarade inte nödvändigtvis 

försörjningen. De kunde vara klart större än så. När någon av de äldre avled var det vanligt att 

undantaget minskade, men inte alltid, kopplingen till behov är alltså inte solklar. Samtidigt 

verkar det inte heller finnas en så tydlig koppling mellan gårdens och undantagets storlek som 

kanske kunnat förväntas. Det säger inte nödvändigtvis något om de äldres faktiska 

levnadsstandard men vad det visar är att kontrakten inte var ett enkelt redskap. Det var absolut 

en ekonomisk transaktion och en del av gårdsöverföringen men det var fler parametrar som 

var med och avgjorde vad som skulle skrivas in i dem.  

Vissa kontrakt var inte jämställda mellan könen, undantaget kunde till exempel minska om 

mannen dog men inte om hustrun gjorde det.
146

 Det skulle kunna tyda på att mannen antogs 

ha rätt till eller ha förtjänat ett större undantag. Kontrakten måste alltså förstås i ett socialt och 

kulturellt sammanhang. Men det ska verkligen inte heller tolkas som att det skulle finnas 

tydliga kulturella regler. Om vi jämför med hur Gunilla Kjellman till exempel talar om kultur 

och reciprocitet så är det här ett helt annorlunda perspektiv.
147

 Framförallt för att ömsesidighet 

inte ses som något som är lika för alla. Hela poängen är att undantagskontrakten inte följer så 

enkla eller generella mönster. 

Om undantagskontraktens utformning inte är så självklar blir två centrala frågor vad som stod 

i dem och varför. Vad behövde faktiskt skrivas ut? Varför behövde just de punkterna tryggas 

med juridiska kontrakt med säkerhet? Eller med andra ord vad behövde skötas formellt istället 

för att ordnas på andra sätt? 
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8.1 Formaliseringens möjligheter 

Formalisering skulle för det första helt enkelt kunna vara ett sätt att hantera en oro hos de 

äldre för att de inte skulle få den försörjning och omsorg de behövde. Åberg och Öster för 

fram hypotesen att undantagskontrakten skulle formaliserats under 1800-talet eftersom man 

gick från 1700-talets traditionsbundna agrarsamhälle till ett mer kommersialiserat jordbruk 

med mindre kontinuitet och därmed också större osäkerhet.
148

 Den utvecklingen fortsatte och 

behovet av trygghet och lagbundenhet lär inte ha minskat i det industrialiserade och rörliga 

samhället i slutet på seklet. Vissa av kontrakten har också punkter om vad som skulle hända 

om någon annan än en familjemedlem tog över gården, till exempel att mängden kontanter i 

undantaget skulle öka.
149

 Vilket skulle kunna tyda på en oro inför att kanske tvingas bo med 

någon utomstående. 

För det andra kan det ha varit en fråga om heder. Att ta emot en gåva utan att ge någon 

tillbaka skadar en persons heder. Att behöva ta emot välgörenhet är inte trevligt.
150

 Att då 

istället formalisera det hela gör att det inte längre handlar om en gåva. Att ta emot vård från 

personer utom familjen kan ha varit svårt. Att inte kunna ta hand om sig själv och sin kropp är 

en jobbig situation till att börja med, att sedan behöva ta emot hjälp från någon man inte 

känner så väl kanske inte direkt gör en stoltare. Men betyder det att det blev lättare om det 

fanns ett juridiskt bindande avtal? Det enda paret i denna undersökning som sålt gården utom 

familjen och verkar haft både behov av och möjlighet att skriva in ett krav om omvårdnad i 

sitt kontrakt gjorde det.
151

 Kanske har det kunnat avdramatisera det hela.  

För det tredje skulle formaliseringen kunnat fungera som ett sätt att hantera konflikt. Formella 

kontrakt gör rättigheter och skyldigheter tydliga och kan tvinga fram kommunikation och 

kompromiss. Som i fallet med änkan Margareta Johanna Eriksson som enligt sitt kontrakt 

hade rätt till skjuts till släktingar två gånger årligen, men inte under den tid på året då det var 

som mest bråda dagar i jordbruket.
152

 Både för Margareta själv och för hennes son blev det 

väldigt tydligt vad hon hade rätt till och inte. Det är nästan som att de förutsett en konflikt. 

Eller kanske varit med om den tidigare. Kommunikation är inte heller det enda 

kontraktsskrivandet tvingar fram. Tydligheten innebär också att det finns gränser för vad 

sonen ska bidra med. I teorin är skulden till föräldrarna nästan oändlig, de har gett en liv, tagit 
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hand om en under uppväxten och i det här fallet också fört över jorden, livsbetingelsen. Sedan 

ska vi inte heller glömma det fjärde budordet om att hedra sin fader och sin moder. Men den 

formella överenskommelsen gör det tydligt vad den yngre generationen måste bidra med. 

Kanske kan det bli ett sätt att minska skuld och skam för det man inte kan, eller kanske bara 

inte vill ge. Kontraktet sätter så klart inte gränser för vad de yngre kan ge utan för vad de 

måste tillhandahålla. Men samtidigt sätter det vården om de äldre i ett formellt sammanhang. 

Mauss skriver om ”this same atmosphere of the gift, where obligation and liberty 

intermingle”.
153

 Ett kontrakt tar helt bort frivilligheten ur sammanhanget. Betyder det då att 

formaliteten tar en bort från gåvans natur? Och utan frivillighet, försvinner då mer 

långtgående ansvar och skuld? 

  

8.2 Formaliseringens gränser 

Det är nog förhastat att se det som att formalitet tar bort alla delar av gåvor som kan finnas i 

ett socialt utbyte. Mauss själv verkar vara lite kluven i frågan om gåvor skulle vara något som 

på ett ganska absolut sätt genomsyrar hela samhället eller om gåvor skulle kunna finnas i 

vissa sammanhang men inte i andra. Han ser kapitalismen som ett avgörande steg bort från 

gåvoekonomi. När något får ett pris i kronor och ören slutar utbytet med betalningen, en 

relation skapas inte. Samtidigt är han medveten om att det även i hans tids Frankrike fanns 

plats för gåvor. Och även en försäljning är inte ett så klart avslut. Ett ting som sålts blir enligt 

Mauss kvar hos säljaren hos säljaren i tinget.
154

 Även om undantagskontrakten på samma sätt 

som en försäljning på ytan är formella och skyldighetera tydliga fanns säkert säljarna på vissa 

sätt kvar i gården, som formats av deras händer, och undantagsgivarna i säden han odlat, eller 

i mjölken hon mjölkat. Den här tvetydigheten blir väldigt viktig. Undantagsfördelarna var 

varken bara gåvor eller betalning utan både och. 

Kanske återspeglas tudelningen i sådant som går att uttrycka och sådant som inte kan skrivas 

på papper. Vissa saker kan bestämmas väldigt enkelt och precist. En mening om hur mycket 

mjölk som skulle lämnas varje morgon och om den skulle vara silad eller inte är hyfsat enkelt 

att förstå och följa. Men att säden ska vara av ”god kvalitet” är mer subjektivt. För att inte tala 

om ”efter behov”. Kanske går det att tänka på det som att de tydliga delarna är mer av ett köp 

men att de andra rymmer mer frivillighet och kanske också därför kan fungera mer som 

gåvor. Vissa ord är svåra att tyda men annat är svårt att få ner i ord från första början. Inte 
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minst när det handlar om omsorgen. Det går inte att bestämma i ett kontrakt att den som ger 

vård ska kännas vänlig och kärleksfull. Dessutom går det heller inte att skriva in det 

oförutsedda. Livet går inte att planera i detalj, utan kontrakten kommer behöva ta hänsyn till 

eventuella sjukdomar eller annat man inte kunnat veta om i förväg, vagare formuleringar som 

”vid behov” blir därför nödvändiga. 

Att ge och att sälja är inte helt väsensskilt. Det handlar inte om steril ekonomi där priset exakt 

motsvarar värdet. Värde är något subjektivt, för en person kanske ansträngningen att gå upp 

tidigt och mjölka är värd mer än för en annan. Och här kan vi inte tala nationalekonomiskt 

språk om en ”aggregerad nivå” det finns bara några få personer, familjemedlemmar, och det 

är bara vad de upplever för värde som spelar roll. Mauss skriver om hur arbetsgivarens och 

statens ansvar för arbetaren inte uppfattas som avslutat även om lönen är betald.
155

 Vad kan vi 

då vänta oss av familjemedlemmars ansvar? Antagligen mycket mer. Formuleringar som ”vid 

behov” sätter fingret på det. Att vara behövd förpliktigar antagligen minst lika mycket som 

själva kontraktet. Särskilt eftersom man ser varandra varje dag. Relationen som skapas vid 

utbytena är det viktiga, och den går inte att helt ta bort. Kontrakten kan aldrig bli så tydliga 

och utbytet så likvärdigt att en relation inte skapas. 

En relation, skuld och tacksamhet försvinner inte heller bara. De finns kvar, även efter att 

givaren har dött och många år gått. Bäcklund och Lilja ser arvssparandet bland bönderna som 

reciprokt och det är det absolut, men inte bara mellan levande släktingar utan också mot de 

döda.
156

 Gården ägs inte helt och fullt av föräldrarna. I alla fall inte moraliskt. Det är tidigare 

generationers arbete som gett förutsättningarna för de äldre att antingen ärva eller köpa den. 

De har därmed fått och är förpliktigade att ge lika mycket vidare. För den yngre generationen 

som tar emot kommer gåvan inte utan ansvar, ”Med tacksamhet förbinder jag mig”.
157

 Den 

typen av pliktkänsla är nog svår att få med bara ett kontrakt som per automatik alltid kommer 

ha kryphål. Ansvaret bottnar i relationen och mötet med en annan människa. 

Till sist har vi frågan om de äldres arbete fungerade som någon sorts betalning för undantaget, 

som lyfts i tidigare forskning.
158

 Flygare skriver till exempel ”Att vara fördelsfolk innebar en 

motprestation i form av arbete på gården”.
159

 Jag säger inte på något sätt emot att de äldre 

arbetade på gården. Det tyder även mitt material på. Det var relativt ovanligt att skriva 
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uttryckligen att de äldre skulle bidra med arbete. Men det är rimligt med tanke på att 

kontrakten listade de äldres förmåner och säkerheten var på deras sida. Men det är egentligen 

inte vad jag intresserar mig för här. Jag fastnar istället på det här med betalning och ifall man 

kan tala om att de äldre var tvungna att arbeta. För att det skulle vara betalning för undantaget 

skulle det innebära att undantaget skulle kunna tas bort, vilket det inte kan. För det andra 

skulle det implicera något sorts samband mellan hur mycket arbete de äldre bidrog med och 

hur stort undantaget blir. I verkligheten måste snarare det motsatta vara sant. De äldre 

behövde som mest vård och omsorg när de inte kunde arbeta. Den personliga relationen och 

ansvaret för en annan människa blir så avgörande. Även om de äldre skulle vara sjuka, behöva 

mycket hjälp och vara oförmögna att arbeta under många år går det inte bara att ”säga upp 

avtalet”. Oavsett vilken ekonomisk börda de innebär. Att det sedan säkert förväntades att de 

äldre skulle arbeta sätter det hela i just det här mellanrummet mellan skyldighet och fri vilja. 

Att ge sitt arbete skulle kunna ses som ett sätt att behålla sin heder.
160

 Tydligast blir det nästan 

hos Gaunt som i princip mest moraliserar över de lata äldre som sätter sig på undantag så 

tidigt i livet att försörjningsbördan för de yngre blir alldeles för tung.
161

 Att bara ta emot och 

att inte ge tillbaka ses inte som hedervärt. Det går alltså att som Flygare tala om arbetet som 

en motprestation. Men samtidigt måste man komma ihåg att undantaget inte beror på arbetet. 

Formella kontrakt kan förpliktiga men kanske inte lika absolut som ens eget samvete.  
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9 Källor 
 

9.1 Opublicerade källor 

Landsarkivet i Uppsala (ULA): 

Möklinta kyrkoarkiv, Husförhörslängder AI 16c 1892-1895 

Västmanlands östra domsagas häradsrätt, Inteckningsprotokoll AII c/1 1888-

1892 och c/4 1897-1898 

Östervåla kyrkoarkiv, Husförhörslängder AI 16a 1866-1870 och 21a 1891-1895 

 

9.2 Litteratur 

Agriwise.org. ”Volymvikter”. (2009).  

http://www.agriwise.org/demo/databok2010htm/kap27b01_Densitet.htm 

Hämtad: 2020:04:20 

Bäck, Kalle. Den besvärliga särmodern - myt, nidbild eller verklighet: En historisk studie av 

förhållandet mellan svärdöttrar och svärmödrar. (1999). Noteria Förlag. Klockrike. 

Bäcklund, Dan & Lilja, Kristina. “Att förlita sig på barnen eller själv hantera 

försörjningsbehovet: Sparbeteenden inför ålderdomen under 1800- och tidigt 1900-tal”. 

Historisk tidskrift. 129:2 2009, 171-204. 

Dackling, Martin. Istället för äktenskap: Att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-

talets Sverige. (2018). Nordic Academic Press. Falun. 

Dackling, Martin. Släktgårdens uppkomst: Jord och marknad I Skaraborg 1845-1945. (2013). 

Göteborgs universitet. Göteborg. 

Douglas, Mary “Foreword: No free gifts” i Mauss, Marcel. The Gift, s. ix-xxiii. (1996). 

Routledge. Milton Keynes. 

Dribe, Martin & Lundh, Christer. “Retirement as a strategy for land transmission: a micro-

study of pre-industrial rural Sweden.” Continuity and Change 20:2 2005, s. 165-191.  

Erikson, Marja. Krediter i lust och nöd: Skattebönder i Torstuna härad, Västmanlands län, 

170-1870. (2018) Uppsala universitet. Uppsala. 

http://www.agriwise.org/demo/databok2010htm/kap27b01_Densitet.htm


 

44 

 

Florén, Anders. ”Metoder i historisk forskning” i Dahlgren, Stellan & Florén, Anders. Fråga 

det förflutna: En introduktion till modern historieforskning, s. 175-219. (1996). 

Studentlitteratur. Malmö. 

Flygare, Iréne. Generation och kontinuitet: Familjejordbruket i två svenska slättbygder under 

1900-talet. (1999). Uppsala universitet. Uppsala 

Flygare, Iréne. Jord som framtida öde: Uppländska familje- och egendomsrelationer under 

1800-talet. (2000). Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds årsbok. Uppsala. 

Flygare, Iréne A.. ”’Mors sonhustru’: Familje-, egendoms- och genusrelationer speglade i en 

dagbok från Torstuna” i Liljewall, Britt; Flygare, Iréne A.; Lange, Ulrich; Ljunggren, Lars & 

Söderberg, Johan, red. Agrarhistoria på många sätt: 28 studier om människan och jorden: 

Festskrift till Janken Myrdal på hans 60-årsdag. s. 305-326. (2009). Skogs- och 

lantbrukshistoriska meddelanden nr 47. Enheten för de areella näringarnas historia (ANH). 

Gävle. 

Gaunt, David. Familjeliv i Norden. (1996). Andra upplagan. Fingraf boktryckeri. Södertälje. 

Götlind, Anna. Att åldras i Backåkers. (2001). Dalarnas forskningsråd. Falun.   

Holmlund, Sofia. Jorden vi ärvde: Arvsöverlåtelser och familjestrategier på den uppländska 

landsbygden 1810-1930. (2007). Stockholms universitet. Stockholm. 

Jarrick, Arne. ”Källkritiken måste uppdateras för att inte reduceras till en kvarleva”. Historisk 

Tidskrift 125:2 2005. 

Kjellman, Gunilla. Kultur och åldrande: En etnologisk studie av boendemönster och 

livsformer bland äldre på svensk landsbygd. (1984). Sociologiska institutionen, Uppsala 

universitet. 

Magnuson, Mark. ”Regional Variations in Farming Household Structure for the Swedish 

Elderly, 1890-1908”. Journal of Family History. 41:4 2016, 378-401. 

Mauss, Marcel. The Gift. (1990). Routledge. Milton Keynes. 

Morell, Mats. Opublicerat manus. Arv och jordtransaktioner i Hårsbäcksdalen, Västerlövsta, 

Västmanlands län 1870-1939. Papper presenterat vid ekonomiskhistoriska mötet, Göteborg 

2011. 



 

45 

 

Nilsson, Roddy. ”Postmodernism, källkritik och historieskrivning”. Historisk Tidskrift 125:2 

2005. 

Perlestam, Magnus. Den rotfaste bonden – myt eller verklighet? : brukaransvar i Ramkvilla 

socken 1620-1820. (1998) Lunds universitet. Lund 

Pipping, Gunnar. ”Några drag ur det svenska mått- och justeringsväsendets historia” i 

Daedalus: Tekniska muséets årsbok, s. 43-46. (1968). Tekniska muséet. Stockholm. 

SAOB, Svenska Akademins ordbok. ”Lispund”. (1940). 

http://www.saob.se/artikel/?unikL_0799-0058.FUy8 

Hämtad: 2020:04:20 

Åberg, Olov & Öster, Johan. ”Efter avsluta färd, en anständig begravning: En karaktäristik av 

undantagssituationen Nederluleå och Råneå socken 1790-1895”. Uppsala Papers in Economic 

History 37 1995. 

Ågren, Maria. ”Synlighet, vikt, trovärdighet: och självkritik. Några synpunkter på 

källkritikens roll i dagens historieforskning”. Historisk Tidskrift 125:2 2005. 

http://www.saob.se/artikel/?unikL_0799-0058.FUy8

