


Fromheten, familjen och 
förmögenheten 

Kristnandets följder för kvinnor i det 
medeltida Skandinavien 

Birgit Sawyer 

Vilka följder fick kristnandet för kvinnorna i Skandinavien - och vil
ken roll spelade de i själva kristnande-processen? Vad var det i den 
kristna läran som attraherade kvinnorna, hur mottog och spred de det 
kristna budskapet, och vilka blev följderna av kyrkans etablerande för 
rådande familjestrukturer och arvsprinciper? 

Även om Skandinavien kristnades relativt sent, var det åtminstone 
från och med iooo-talet i hög grad en del av den "europeiska gemen
skapen". I vissa avseenden skilde sig dock Skandinavien från övriga 
Europa, inte minst vad gäller arvsprinciper. Naturligtvis fanns också 
viktiga skillnader inom Skandinavien, men de kommer endast delvis 
att beröras i denna presentation. 

För att kunna bedöma kristnandets följder, inte bara för kvinnorna, 
utan för hela befolkningen, samhället, dess politiska organisation, 
lagar och seder, måste vi veta hur förhållandena var i förkristen tid. För 
sådan kunskap är vi dock helt beroende av ett förhållandevis magert 
källmaterial, arkeologiska och skriftliga (kristna!) källor som ofta är 
svårtolkade. Ännu en komplikation är att kristnandet av Skandinavien 
i tiden sammanfaller med andra viktiga förändringar, demografiska 
och politiska, vilka fick djupgående ekonomiska, sociala och juridiska 
konsekvenser. 
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En tredje komplikation är den ojämna distributionen av olika slags 

källmaterial från olika perioder ock fran olika regioner. Från 900- ock 
1000-talen har vi t.ex. massor av runinskrifter från östra Sverige - men 
ytterst få från Norge.1 Samtidigt har vi många dikter, som tillkom i 
Norge under samma period - men ytterst få från Sverige. På Island, i 
Norge och Danmark skrevs många saga- och historieverk under 1100-
och 1200-talen, men ingen liknande litteratur i Sverige förrän under 
1300- och 1400-talen, då flera krönikor (några på vers) tillkom. 
Gemensamt för hela Skandinavien är dock att flera lagar skrevs ned; i 
Norge, på Island och i Danmark redan före ca 1200 och i Sverige under 
1200- och 1300-talen. Frågan är vilka slutsatser vi kan dra om hela 
Skandinavien utifrån källmaterial som är typiskt endast för vissa av 
dess regioner. 

Skandinaviens kristnande var en långt utdragen process, som tog 
sin början under 700- och 800-talen och avslutades först under 1100-
och 1200-talen. Om vi önskar fasta datum, är det brukligt att välja de 
årtal, när kristendomen officiellt antogs av skandinaviska makthavare. 
Det skedde först i Danmark, där kung Harald Blåtand lät sig döpa ca 
965 och (på sin stora runsten i Jelling) hävdar att han kristnat danerna.3 

På det kunglösa Island antog alltinget kristendomen år 999/1000, men 
vad gäller Norge och Sverige är det svårare att välja ett årtal; den 
norske kung Håkon, som fostrats vid det engelska hovet (under 920-
talet), förde med sig missionärer till Norge (under 930-talet), men 
detta ledde inte till någon officiell omvändelse. Äran av att ha kristnat 
Norge har av sagaskrivarna i stället givits åt de båda Olavarna, Olav 
Tryggvason (995-999) resp. Olav Haraldsson (1015-1028).4 I Sverige 
försökte Olof "Skötkonung" att införa kristendomen men lyckades 

1 Under 900- och 1000-talen restes över 3000 stenar med runinskrifter för att hedra 
avlidna, och de utgör en källa som hittills inte utnyttjats fullt ut av historiker. Min egen 
systematiska studie har emellertid visat att de kan kasta mycket ljus över samtida sociala, 
politiska, religiösa, juridiska och ekonomiska förhållanden, Se B. Sawyer 2000. 

21 Norge tillkom den första landslagen 1274, i Sverige ca 1350, medan Danmark inte 
fick någon rikstäckande lag förrän under 1600-talet; dessförinnan gällde där de medel
tida landskapslagarna. 

3 DR 42. 
4 NlyR 449: "Tore och Hallvard reste denna sten efter NN. Tolv vintrar hade kris

tendomen varit i Norge". Den dendrokronologiska dateringen av en träbro i omedelbar 
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enbart i de västliga delarna, där han tidigt på iooo-talet inrättade ett 
biskopssäte (i Skara). I Uppland tycks den hedniska kulten ha levat 
kvar ända tills 1080-talet. 

Fromheten 

Införandet av en monoteistisk religion innebar en dramatisk för
ändring för alla; för kvinnor innebar det upphörandet av deras aktiva 
deltagande i kulten och bortfallet av många kvinnliga gudomligheter. 
Mot hedningarnas höga värdesättande av krigiska dygder satte kyr
kans män de kristna tolerans- och barmhärtighetsidealen, mot hed
ningarnas fruktbarhetdyrkan satte kyrkans män de kristna kyskhets-
och celibatsidealen, och tvärtemot hedningarnas betonande av släktens 
fortlevnad, framhöll kyrkans män individens frälsning. 

Det finns dock en risk att vi övervärderar kvinnornas religiösa roll i 
det hedniska Skandinavien och undervärderar den efter kristnandet; 
kristna författare tenderade att skylla kvinnorna för mycket av vad de 
föraktade i det hedniska förflutna (blot, spådomar och användande av 
magi), men vi vet att kvinnor, speciellt under missionstiden men också 
senare, spelade en viktig roll genom att hjälpa missionärer och donera 
till kyrkor och kloster. 

Enligt en äldre uppfattning tenderade skandinaviska kvinnor att 
hålla fast vid gamla sedvanor, att åkalla Tor, insistera på hedniska 
begravningsritualer och ombesörja sorgekvad för sina döda anhöriga. 
Senare forskning har dock visat att kvinnor - tvärtom - uppenbarligen 
varit bland de första att omvändas; både arkeologiska och runologiska 
vittnesbörd stödjer detta.6 Bland de runinskrifter, som innehåller en 
bön till Maria, är kvinnliga sponsorer överrepresenterade, och det 
intressanta är att bönen riktas inte till jungfru Maria utan till Maria i 
hennes egenskap av moder. Detta kan indicera att det varit en 
missions-strategi att kompensera bortfallet av fruktbarhetsgudinnan 

närhet av stenen är 1034. Om - vilket är troligt - stenen och bron utgör delar av samma 
monument, betyder detta att kristendomen officiellt accepterats i Norge år 1022. Jfr 
Hagland 1998. 

s B. &P. Sawyer 1993, s. 57-60. 
6 B. &P. Sawyer 1993, s. 197-99. 
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Fröja med att understryka den viktiga roll som spelades av Kristi 
moder.7 

Hur ska vi då förklara varför kvinnor attraherades av den nya läran? 
Att så var fallet, är helt klart men har kommit i skymundan för allt som 
skrivits om den misogyni som präglar så mycket av den medeltida lit
teraturen. Mitt försök till svar är att kvinnorna måste ha funnit tanken 
på det kristna paradiset mycket mer attraktivt än den hopplösa till
varon hos den "blåsvarta Hel", och många måste också ha välkomnat 
budskapet att de inför Gud var jämlika med männen och att deras 
värde inte var avhängigt av fruktsamhet, familj eller social status; den 
kristna gemenskapen omfattade alla, inklusive ofruktbara och ogifta 
kvinnor, likaväl som änkor, fattiga och föräldralösa. De kristna lärde 
att alla hade plikt att hjälpa nödställda, vilket måste ha välkomnats av 
många kvinnor, som saknade stödjande släktingar, för - till skillnad 
från män - hade de ytterst begränsade (om ens några) möjligheter att 
försörja sig själva. Det kan också antagas att många mödrar välkom
nade kyrkans strävan att förbjuda - eller åtminstone begränsa - seden 
att sätta ut barn (även om detta i vissa fall kan ha komplicerat en redan 
problemfylld tillvaro). 

Vi kan utgå ifrån att kvinnor i Skandinavien - liksom på andra håll i 
Europa - inte bara var bland de första att omvändas till kristendomen 
utan också var generösa givare till kyrkan, verkade för lärans spridande 
och var aktiva när det gällde att omvända sina män och uppfostra sina 
barn i den kristna läran.8 Vanligen var det väl fadern som bestämde 
familjens religion, men här finns undantag. Enligt en runsten från 
Enberga i Uppland, rest av två bröder efter deras föräldrar, var enbart 
modern kristen, inte fadern. Den restes på ett hedniskt gravfält, och 
inskriften lyder: "Gisl och Ingemund ... lät resa detta märke efter 
Halvdan, sin far, och efter Odis, sin mor. Gud hjälpe nu hennes själ 
väl".9 Det är också signifikativt att de flesta monument som hedrar 
personer som omvänts på dödsbädden, rests av kvinnor. Fem av de sex 

7 Näsström 1996, s. 335-48. 
8 von Harnack 1908, s. 73; Farmer 1986, s. 532-3. 
9 SRIU 808. Se också Gräslund 1996, s. 327. 
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uppländska runstenarna efter män som "dött i vita våder" (dvs. just 
mottagit dopet!) har rests av kvinnor - två ensamma mödrar och en 
ensam hustru, resp. två mödrar tillsammans med sina makar. 

Runstenar som omnämner byggande av broar är ytterligare vittnes
börd om den ledande roll, som kvinnor hade i kristnandeprocessen. 
Missionärerna lärde att byggandet av broar (inte bara över vattendrag 
utan även över sankmark) var en Gudi behaglig gärning.11 En relativt 
stor proportion av de ca 145 runstenar som omnämner brobyggande 
har rests av eller efter kvinnor. De som rests efter kvinnor är speciellt 
signifikativa, för medan - totalt - endast 1 av 14 inskrifter hedrar kvin
nor, hedras de i 1 av 4 broinskrifter. Vidare hedrar två döttrar i Uppland 
sin far genom att säga att han hade byggt en "själahus" (antagligen ett 
härbärge för kristna resande) till minne av sin hustru.12 Det är också 
anmärkningsvärt att kvinnor är ansvariga för de två inskrifter som 
omnämner pilgrimsresor. En lyder: "Estrid lät resa denna sten efter 
Osten, sin make, som reste till Jerusalem och dog i Grekland", och den 
andra: "Ingerun, Hårds dotter, lät rista dessa runor till minne av sig 
själv. Hon ville bege sig österut till Jerusalem".13 

Runinskrifterna var övervägande kristna monument, vilka manifeste
rade de efterlevandes accepterande av den nya religionen, vilket impli
cerar att de också visat villighet att aktivt stödja missionärerna. Det är 
därför signifikativt att nästan en ijärdedel av alla inskrifter handlar om 
kvinnor som självständiga egendomsinnehavare. De flesta av dem var 
änkor som kunde vänta sig stöd från kyrkans män, vilka uppmuntrade 
dem att förbli änkor, antagligen i hopp om att betydande delar av deras 
förmögenhet skulle doneras till kyrkan efter kvinnornas död. 

Hur blev då dessa kvinnor självständiga egendomsinnehavare? Så 
långt tillbaka som vi har vittnesbörd står det klart att kvinnor alltid 
haft vissa rättigheter till en del av familjens förmögenhet; när de giftes 
bort (i förkristen tid den enda anledningen för dem att lämna hem-

10 SRIU 613,1036 (mödrar); U 699 (änka); U 243 och (kanske) 364. 

11 Liestel 1972, s. 73. 
12 SRIU996. 
13 SRIU 136 och 605. 
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met), utrustades kvinnorna med hemgift, ett slags förskottsarv. Vidare 
gavs gifta kvinnor en motgåva av sin make (i Sverige: "morgongåva"), 
vilken hon som änka själv kunde disponera, och rätten att ärva sina 
barn. Efter kristnandet hotades de jordägande familjerna av att kvin
norna kunde donera egendomar till kyrkan och därigenom förminska 
eller rentav göra sig av med hela det arv, som annars skulle ha gått till 
deras släktingar. 

Kyrkan gav också kvinnorna en ny möjlighet att lämna hemmen för 
en annan "karriärväg", nämligen för att bli nunnor. För kvinnorna 
innebar detta ett alternativ till deras traditionella roll som hustrur och 
mödrar, men för deras familjer innebar det också en förlust av egen
dom, eftersom nu också ogifta kvinnor måste utrustas med en hemgift 
- för Kristus -, när de inträdde i klostret. 

Familjen 

En mycket spridd uppfattning är att det skandinaviska samhället, lik
som andra germanska samhällen, bestått av patrilineära ätter,14 vilka 
antas ha ägt jord och varit ansvariga för många av de funktioner som 
senare - under kraftigt motstånd från ätterna - övertogs av kung och 
kyrka. Faktum är dock att inga som helst belägg finns för sådana väl-
avgränsade härstamningsgrupper; tron på deras existens vilar på anta
gandet att landskapslagarna (från 1100-1300-talen) avspeglar ett "ätte
samhälle" i de sista stadierna av upplösning. Detta antagande har 
visat sig grundlöst, och om ett "ättesamhälle" någonsin funnits i Skan
dinavien, har det försvunnnit helt långt innan lagarna skrevs. Denna 
slutsats bekräftas av runinskrifter (från 900- och 1000-talen), för de 
visar att släktsystemet var bilateralt och att samhället byggde på jord
ägande kärnfamiljer. 

I Skandinavien behöll alltså en gift kvinna tillhörigheten till sin 
egen familj,16 från vilken hon kunde ärva, och i den nya familj, som 
hon och mannen bildade, hade båda makarna och deras gemensamma 

14 släktgrupper som var och en räknade sin härstamning från en gemensam förfader. 
15 B. &P. Sawyer 1993, s. 166-68. 
16 vilket hon inte hade kunnat i ett patrilineärt släktskapssystem. 
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barn arvs- och egendomsrättigheter.17 Familjerna byggde på mono-
gama parförhållanden,18 och även om en man kunde ha förhållanden -
och barn — med flera kvinnor, räknades endast en kvinna som "legitim" 
hustru. Det är ingen tvekan att parförhållanden inom de jordägande 
skikten också i förkristen tid byggde på ett kontrakt mellan två famil
jer; ömsesidigt bindande överenskommelser var nödvändiga, för s.k. 
bakarv (när en förälder ärver sitt barn) kunde resultera i överförandet 
av stora jordegendomar från en familj till en annan. Enligt våra källor 
(sagor och tidiga lagar) kunde kontraktet sägas upp; skilsmässa tycks 
ha varit lätt att uppnå, även för kvinnor. Kontraktsförhållanden var 
dock inte den enda samlivsformen; enligt både släktsagor och historie
verk var "frilloförhållanden" mycket vanliga, dvs. informellt ingångna 
förhållanden, som inte ska förväxlas med lösa förbindelser; en frilla var 
en fast partner, och parets barn kunde ärva sin far, om han erkände 
dem som sina.191 de högre samhällsskikten kunde män försäkra sig om 
söner genom att vid sidan om den "legitima" hustrun ha frillor, och i 
de lägre samhällsskikten (där ju inga stora egendomar stod på spel) 
måste sådana informellt ingångna "partnerskap" ha varit den normala 
samlivsformen. Inget tyder på att sådana förhållanden ansågs minder
värdiga eller oanständiga innan kyrkan stämplade dem som "oäkta" 
och fördömde dem. 

Kyrkan och äktenskapet 

Den enda samlivsform som kyrkan godkände var det kristna -
livslånga och monogama - äktenskapet, vilket skulle bygga på båda 
parters samtycke, ett krav som minskade släktens roll i valet av 
äktenskapspartner och därmed försvårade dess alliansbyggande. Kyr
kan förbjöd dessutom äktenskap mellan nära besläktade (s.k. för
bjudna led), förbjöd skilsmässa och fördömde utomäktenskapliga 
förbindelser som syndiga. Frilloförhållanden fick status som äkten-

17 Sawyer 1991, s. 97-112; densamma 2000, kap. 3. 
18 Ordet "äktenskap" bör undvikas i förkristen tid, då detta begrepp infördes av kyr

kan som beteckning för parförhållanden vilka uppfyllde alla kyrkans krav; övriga förhål
landen - och barn i dessa - ansågs alltså som "oäkta". 

19 Magnusdottir 2001. 
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skap, om de var monogama, permanenta och uppfyllde kyrkans 
övriga krav. 

Enligt kyrkan kunde endast inomäktenskapliga barn ärva, och den 
distinktion gjordes mellan legitima resp. illegitima barn orsakade 
många svårigheter som blev särskilt allvarliga, om barnen i fråga var 
kungasöner! Eftersom många danska och norska kungar var frillo-
söner, hade kyrkan stora problem med att få sina legitimitetskrav 
accepterade. 

Det är inte ägnat att förvåna att kyrkans äktenskapspolitik mötte 
starkt motstånd. Det beräknas att i varje given befolkning, där frillor, 
skilsmässa, omgifte och släktäktenskap är förbjudna, ca. 40 % av famil
jerna kommer att sakna manlig avkomma.20 För de stora jordägarna 
var detta allvarligt nog, och ett annat hot var kyrkans krav på parternas 
ömsesidiga samtycke. Från världslig synpunkt var giftermål en alltför 
viktig affär för att beslutas av andra än familjeöverhuvudena. Genom 
giftermål byggde jordägarna upp nätverk av allianser med andra famil
jer, i vilka ekonomiska, sociala och politiska hänsyn spelade en allt 
överskuggande roll. Kyrkans insisterande på äktenskapets frivillighet 
innebar ett allvarligt hot mot rådande samhällsordning, och speciellt 
farligt var att även kvinnans önskningar måste respekteras. Om en 
dotter själv kunde bestämma vem hon ville gifta sig med, förlorade 
hennes far och familj möjligheten att använda hennes äktenskap som 
medel att gynna sina egna intressen. Man befarade att kvinnan kunde 
välja en olämplig make, i värsta fall från en fiendefamilj. 

Våra skandinaviska landskapslagar illustrerar väl hur man motsatte 
sig dylika konsekvenser: här ges möjlighet för mannen att lysa oäkta 
barn legitima på tinget, i de norska och isländska lagarna är skilsmässa 
fortfarande tillåten, och omgifte betraktas som normalt. Förbjudna 
led förekommer inte, inte heller kravet på kvinnans samtycke - där
emot hänvisas till släktens samtycke, och det stadgas att en kvinna som 
gifte sig emot sin förmyndares vilja kunde göras arvlös. Klart framgår 
alltså att äktenskapsfrågor enligt lagarna först och främst sågs som en 
släktangelägenhet. 

20 Goody 1983, s. 44. 
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Vad som var speciellt hotande med kravet på kvinnans samtycke var 
troligen inte att det var nödvändigt, också i förkristen tid måste någon 
hänsyn ha tagits till det blivandet parets vilja om en planerad allians 
skulle ha några utsikter att fungera. Allvarligare var det faktum att 
samtycket ansågs vara tillräckligt för ett giltigt äktenskap; detta kunde 
bli ett allvarligt streck i räkningen för familjejöverhuvud, som planerat 
för andra och förmånligare allianser. Även om en kvinna som gift sig 
utan släktens tillstånd gjordes arvlös, blev hon ju genom sitt tilltag "en 
förlorad tillgång", om inte äktenskapet på något sätt kunde annulleras. 
Kravet på kvinnans samtycke innebar också att man inte fick tvinga en 
kvinna som ville bli nunna att gifta sig, och det kan förmodas att kyr
kan gav sitt fulla stöd åt kvinnor, som motarbetades av sin släkt för sin 
önskan att gå i kloster eller att helt enkelt leva ett kyskt liv. 

Vad som slutligen mötte hårt motstånd bland jordägarna var kung
liga och kyrkliga krav på att arven skulle skiftas i lagligt fixerade, indi
viduella lotter. 

Förmögenheten 

Med hjälp av äktenskap vävdes alltså inte bara sociala och politiska 
nätverk; det var också genom äktenskap som de största ekonomiska 
transaktionerna ägde rum. Vid giftermål utrustades kontrahenterna 
med delar av familjeegendomen, från kvinnans sida i form av hemgift, 
vilken fordrade en motprestation från mannens sida. Storleken på 
dessa gåvor var föremål för förhandling (och vägdes mot andra åtagan
den och förpliktelser släkterna emellan), vilket innebar att den kunde 
variera högst betydligt. För uppnående av förmånliga allianser kunde 
t.ex. ett familjeöverhuvud under sin livstid ge bort så stora delar av sin 
egendom till de barn som gifte sig, att inte mycket blev kvar till övriga 
arvingar. Men denna handlingsfrihet kom att kraftigt inskränkas, del
vis till följd av kyrkans och kungamaktens krav. 

Kyrkan drev tesen att Kristus skulle vara medarvinge vid alla arv, 
men med fri uppdelning och utskiftning under arvlåtarens livstid kun
de stora delar av familjeförmögenheten flyttas över på nya generatio
ner utan att kyrkan kunde göra sina arvsanspråk gällande. Då ju kyr
kan dessutom insisterade på att alla individer av omsorg om sin egen 
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frälsning skulle ge "själagåvor", blev det viktigt att kunna avgöra hur 
mycket var och en kunde ge för sin själ, vilket i sig var beroende av hur 
stor del av familjens egendom som tillkom var och en av dess medlem
mar. Ett slutligt fastställande härav kunde ske först vid arvskifte efter 
familjefaderns död, då redan utskiftade barn och deras avkomlingar 
antingen fick stå tillbaka för andra arvingar eller återföra det utskiftade 
till boet för utjämning (s.k. kollationsplikt). För att en rättvis utjäm
ning skulle kunna ske behövdes lagligt fixerade kvoter, och det låg 
givetvis i kyrkans intresse att kollationsplikt och legal arvsdelning råd
de; ju större arvegodset var, desto större blev inkomsterna för kyrkan. 
För såväl kyrka som kungamakt var dessutom lagligt fixerade kvoter 
nödvändiga för utkrävandet av de individuella böter som infördes som 
straff för vissa brott. 

Arv i teori och praxis 

I nordisk medeltidsrätt kan vi bevittna övergången från ett system med 
relativt fri delningsrätt till ett system med lagligt fixerade kvoter för 
såväl kvinnliga som manliga arvingar. Denna övergång var först helt 
genomförd i Danmark (med Jyske Lov) 1241, sedan i Norge 1274 (med 
Magnus Lagabötes Landslov) och på Island 1275 (med Jonsbok). I Sveri
ge är övergången ett faktum i de flesta landskapslagar från 1300-talet 
men i landet som helhet först omkr. 1350 (med Magnus Erikssons all
männa landslag). Dessförinnan hade det varit stora variationer i sätten 
att behandla olika familjemedlemmar. 

I västnordisk rätt (den isländska Grågås, norska landskapslagar samt 
i Sverige den äldre Västgötalagen resp. Dalalagen) talas inte om indivi
duella kvoter, och inte heller hade döttrar rätt att ärva tillsammans 
med söner. Att en dotter skulle utrustas med hemgift förutsattes, men 
för dennas storlek var hon beroende av sin förmyndare; hennes legala 
arvsrätt inträdde först, om hon saknade bröder. 

I östnordisk rätt (de danska och övriga landskapslagarna) är däre
mot individuella kvoter fastställda för såväl kvinnor som män. Regeln 
var att familjens egendom skulle delas upp i s.k. "huvudlotter", och 
att män räknades som hela men kvinnor halva huvuden. Mannens 
större arvslott kan troligen delvis förklaras av det faktum att han ur 
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denna skulle betala morgongåva till sin hustru (en form av änkeför
sörjning). 

Allmänt har antagits att principen om kvinnors rätt att ärva tillsam
mans med män, vilken slutligen segrade i hela Skandinavien, varit mer 
gynnsam för kvinnor än principen som uteslöt dem så länge manliga 
arvingar fanns. En sådan generaliserande slutsats är missvisande, för 
även där kvinnor som lagliga arvingar måste stå tillbaka för män, blev 
ju de som gifte sig aldrig lottlösa. I stället kunde de lagar som gav dött
rarna halv arvsrätt faktiskt ha minskat andelen för många kvinnor, 
nämligen genom att nu fastställa ett maximum för deras hemgifter (= 
deras framtida arvslott). Det är visserligen sant att dessa lagar tycks ha 
förbättrat situationen för kvinnor som inte gifte sig, vilka nu garante
rades en laglig andel tillsammans med sina gifta syskon. Framför allt 
handlade det dock om en utjämning mellan äldre och yngre syskon, 
speciellt om de avlats i olika äktenskap.21 Vad gifta kvinnor beträffar är 
det vidare viktigt att observera att deras utsträckta rätt till arv åtföljdes 
av en begränsad dispositionsrätt; dessa lagar stipulerar makarnas bo-
gemenskap {Åz.fallig), vilken förvaltades av mannen. 

Vi kan alltså inte generalisera och säga vilken princip som varit mest 
gynnsam för kvinnorna. Inte heller vet vi tillräckligt mycket om praxis 
för att veta hur det gick till i verkligheten, för de lagliga arvsreglerna 
var inte tvingande; ingenting hindrade att berörda parter gjorde ett 
annat avtal. Medeltida testamenten visar att andra lösningar ofta gjor
des med alla inblandades samtycke. 

Gradual- och parentelasystem 

En annan grundläggande skillnad mellan olika nordiska arvslagar, vil
ken överlevde införandet av individuella arvskvoter för både kvinnor 
och män, är tillämpningen av antingen gradual- eller parentelasyste-
met. De norska och de flesta svenska landskapslagarna har gradual-
systemet, enligt vilket de som är närmast i släktskapsgrad ärver först, 
dvs. kollateraler (syskon) och ascendenter (föräldrar) utesluter mer 

21 Sjöholm 1988, s. 128. 

47 



avlägsna descendenter (barnbarn, barnbarns barn etc.). Detta system 
kombineras ofta med principen att män utesluter kvinnor och 
manslinjer utesluter kvinnolinjer. Så är fallet i de norska landskaps
lagarna samt i äldre Västgötalagen, Dalalagen och Gutalagen. I Ost
göta- och Västmannalagarna ärver döttrar tillsammans med söner, 
men övriga kvinnliga släktingar står fortfarande tillbaka för manliga. 

I parentelasystemet, tillämpat i de danska och två östsvenska lagar 
(Upplands- och Hälsingelagarna) måste hela gruppen av samtliga 
descendenter, manliga och kvinnliga, uttömmas, innan arvet går över 
till sidolinjerna, utgörande nästa parentel, bestående av avkomling-
arna till den dödes föräldrar. 

Två svenska landskapslagar (Yngre Västgötalagen och Söderman -
nalagen) och de norska och svenska landslagarna har kompromissat 
mellan de två arvssystemen; här har gradualsystemet kombinerats med 
principen om att inte bara döttrar utan även andra kvinnliga släktingar 
ärver tillsammans med män i samma släktskapsgrad. 

Denna komplicerade bild av olika arvsprinciper i lagarna avslöjar en 
dragkamp mellan de två systemen. Vilka rättigheter som mer avlägsna 
avkomlingar, kvinnor och kvinnolinjer skulle tillerkännas var tydligen 
föremål för debatt under mycket lång tid, och vi kan faktiskt spåra de 
olika systemen och de lösningar som skandinaviska jordägare till-
lämpade ända tillbaka till 900- och 1000-talen tack vare alla de (över 
3 000) runstenar över döda anhöriga som då restes. 

Runstenarnas vittnesbörd 

De flesta runinskrifter inleds med namnet på stenresaren och anger 
sedan noga förhållandet mellan stenresaren och den avlidne. Oftast 
var de nära släkt, och det var sannolikt just de nya ansvars- och ägoför
hållanden som följde på den anhöriges död, som avgjorde hur inskrif
terna formulerades. Jag har i andra sammanhang argumenterat för att 
så gott som samtliga inskrifter avspeglar arvs- och egendomskrav,22 

och de slutsatser jag här presenterar bygger på en systematisk under-

22 Viktigt att framhålla är att jag inte tolkar inskrifterna som "arvsdokument", utan 
menar att de avspeglar rådande arvs- och egendomsförhållanden. 
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sökning av alla (mer eller mindre fullständiga) runinskrifter från sen
vikingatiden.23 

Ett resultat av min analys är att det går en klar skiljelinje mellan 
södra/västra Skandinavien, där gradualsystemet dominerade, och 
östra Sverige, där parentelasystemet är rikligt företrätt. Den verkliga 
kontrasten ser vi mellan å ena sidan Danmark och Norge, med vilka 
Västergötland har mycket gemensamt, och å andra sidan Uppland och 
Oland, med vilka Södermanland har mycket gemensamt. Denna kon
trast indicerar emellertid endast att ett av systemen dominerade bland 
stenresarna och får inte skymma det faktum att båda systemen - eller 
principer från båda systemen - kan ha använts överallt. Den oklara 
bild vi får i vissa regioner (t.ex. Södermanland, Småland och Öster
götland) tyder på att inget av systsemen var helt dominerande här. Det 
finns inte heller någon anledning att vänta sig att arvsreglerna varit 
desamma inom hela regioner; de torde ha varierat i olika distrikt och — 
framför allt - inom olika samhällsskikt,24 

Vad som gör skillnaderna intressanta är att gradualsystemet, kom
binerat med företräde för män och manslinjer, gjorde det lättare att 
hålla ihop jord, medan parentelasystesmet förde till dess uppsplittring. 
Vad låg bakom valet av de olika arvssystemen? Det faktum att paren
telasystemet huvudsakligen återfinns i Uppland, där inskrifterna är 
senare än på andra håll, skulle kunna indicera att detta system var en 
nyhet och därför ännu inte hunnit lämna så stora spår i andra regioners 
inskrifter. Även om så är fallet, återstår emellertid att förklara varför 
det förblir begränsat till vissa delar av Skandinavien; i de medeltida 
lagarna finner vi det endast i Danmark och i två svenska landskap 
(Uppland och Hälsingland). I både Sveriges och Norges landslagar 
segrade ju gradualsystemet - om än med inkluderande av kvinnliga 
arvingar. 

Svaret måste vara att söka i den politiska situationen och stenresar-
nas sociala ställning i olika regioner. Det är signifikativt att de flesta 
runstenar i västra Skandinavien rests av stormän, dvs. mäktiga jord
ägare som hade intresse av att hålla arvet (av jord, status och ställning 

23 Sawyer 2000. 
24 Jfr Pollock & Maitland 1898, s. 255. 
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som familjeöverhuvud) intakt och därför tillämpade gradualsystemet, 
eftersom det underlättade deras strävan att efterträdas av en vuxen 
man. Till skillnad från situationen i väst var runstensresandet i öst 
mycket mer spritt, speciellt i Uppland, där även bredare lager, dvs. 
även mindre jordägare, är starkt representerade. I avsaknad av en stark 
kungamakt torde denna samhällsgrupp ha föredragit politiska, sociala 
och ekonomiska strategier som avsevärt skilde sig från dem som till-
lämpades av "magnaterna" i västra och södra Skandinavien. Även om 
parentelaprincipen ledde till uppsplittring av arven och därigenom 
kunde minska familjens egendom, uppvägdes detta genom strategiska 
äktenskap för upprätthållande av status och makt. För uppnående av 
förmånliga äktenskapsförbindelser var kvinnors arvsrätt ändamåls
enlig; genom att välja en lovande svärson - av god släkt - kunde en 
familjefar ofta tillgodose familjens intressen bättre än genom att 
endast lita till egna söner (eller andra manliga släktingar). 

Kvinnliga arvtagare 

Av både vikingatida runinskrifter och medeltida testamenten framgår 
att (vilka principer som än tillämpats) kvinnor i praktiken ofta stod 
som ensamma arvtagerskor, vissa av dem med betydande förmögen
heter. Detta beror bl. a. på demografiska förändringar; från och med 
iooo-talet ökade kvinnornas livslängd; många kvinnor överlevde en 
eller flera makar - och, till följd av den skyhöga spädbarnsdödligheten 
- sina barn. Runinskrifterna erbjuder många exempel på ensamma 
arvtagerskor, inklusive mödrar som ärvt sina barn.25 Antalet ärvande 
kvinnor ökade säkert också på grund av att utsättandet av oönskade 
barn successivt upphörde. Eftersom flickor hade löpt den största ris
ken att "sättas ut" (dvs. överges eller helt enkelt negligeras), ledde 
kristnandet till ett ökande antal kvinnor i befolkningen. Dessutom var 
den manliga dödligheten mycket hög under tidig medeltid; frånsett 
spädbarnsdödligheten tog farliga expeditioner, fejder och krigföring 
sin stora tribut. För kvinnor som överlevt sin fertila period var däremot 
chanserna till ett långt liv mycket goda. 

25 B. 8c P. Sawyer 1993, s. 182-85. 
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Alla dessa faktorer tillsammans, fler överlevande flickor, kvinnors 
högre livslängd och kyrkliga hinder för att säkra sig manliga arvingar 
(krav på monogami) ledde till nya demografiska och ekonomiska vill
kor. Förändringarna kan spåras i hela Västeuropa, även om det är 
omöjligt att säga när de först började uppträda. Vad gäller kontinen
ten, framhåller David Herlihy kvinnornas viktiga roll som egendoms
förvaltare under tidig medeltid.,26 och en jämförelse med det samtida 
Saxen är speciellt intressant, eftersom det - liksom Skandinavien -
kristnades sent (omkr. 800). Vad som hände i Saxen under de första 
århundradena efter kristnandet kan kasta ljus över den (något) senare 
utvecklingen i Skandinavien. Det var från klostret Korvey i Saxen som 
missionären Anskar kom, och efter inrättandet av Hamburg-Bremen 
som ärkestift (830-talet) ökade kontakterna mellan Saxen och Skandi
navien stadigt. 

I sin undersökning av det ottonska samhället understryker Karl 
Leyser den viktiga roll kvinnor spelade som jordägare och donato
rer.27 I 900-talets Saxen ledde bristen på män och kvinnors höga 
livslängd, i kombination med hemgift- och morgongåve-systemet, 
till ackumulering av jord på kvinnohänder, vilket innebar att kvinnor, 
speciellt änkor men även ogifta, hade mer att donera till kyrkan. 
Enligt Leyser var det inte ovanligt att ensamstående kvinnor valde att 
leva tillsammans med någon manlig släkting som tillhörde kyrkan 
och berika hans stift eller församling med sin förmögenhet. Han 
konstaterar att många föredrog att donera till nunnekloster framför 
munkkloster, en företeelse vi också möter bland franker och anglo-
saxer tre århundraden tidigare. Flera orsaker bidrog härtill, och Ley
ser skriver: 

Marriages were costly and the presence of many unbetrothed girls in the 
houses of Anglo-Saxon, Frankish and Old Saxon nobles threatened 
their peace. Infanticide was not unknown even among the aristocracy. 
Unmarried girls were exposed to the incestuous advances of their own 
kin [...] The foundation of religious houses for women shifted the 

26 Herlihy 1976, s. 13-45. 

27 Leyser 1979, s. 49-73. 
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burden of safeguarding and maintaining them within their own estate 
into another sphere.28 

Många saxiska nunnekloster grundades av rika och mäktiga kvinnor, 
tre av furstegemåler, men åtskilliga kloster grundades av fäder som 
förlorat sina söner och nu endast kunde hoppas att bli ihågkomna i ett 
kloster, grundat för en dotter eller svärdotter. Man hoppades att dessa 
kvinnors goda gärningar och böner skulle garantera deras släktingars 
välgång såväl i detta livet som i nästa. Till slut ledde dock de frikostiga 
donationerna i Saxen till att adeln förlorade kontrollen över sina egen
domar. På iooo-talet blev därför saxiska furstar mindre toleranta mot 
rika änkor, som disponerade - och till kyrkan donerade - stora arv; för 
att återställa balansen mellan kyrklig och världsligt jordägande tvinga
de man änkorna att gifta om sig.29 Den stora faran med donationerna 
var att familjejord för alltid överfördes till kyrklig ägo, och runtom i 
Europa bevittnar vi konflikten mellan jordägarnas vilja att å ena sidan 
sörja för sina kvinnor (som i sin tur genom arbete och böner sörjde för 
släktens väl) och å andra sidan deras strävan att söka förhindra familje
jordens uppsplittrande. 

Samma konflikt bevittnar vi, om än något senare, i Skandinavien, där 
kompromisslösningar satt sina tydliga spår i våra landskapslagar. Här 
grundades de flesta klostren under noo-talet,30 och det verkar som om 
speciellt danskarna mycket snabbt tog tillfället att på detta sätt försörja 
och beskydda släktens ogifta kvinnor. Före mitten av 1200-talet fanns 
åtminstone 13 nunnekloster i Danmark, och tio av dem hade grundats 
före ca 1175. Visserligen fanns fler munkkloster (ca 30), men frågan bör 
ställas om samma preferenser för donationer till nunnekloster kan spå
ras här som i Saxen 100-150 år tidigare. I Sverige, där det faktiskt fanns 
lika många nunnekloster som munkkloster (6 av varje), vet vi att 
nunneklostret i Gudhem varit mycket rikt. I Norge fanns fyra nunne
kloster (och 14 munkkloster), på Island ett, men med tanke på den 
ringa befolkningsmängden i dessa länder är proportionen minst lika 

28 Leyser 1979, s. 64. 

29 Leyser 1979, s. 65-7; 70-2. 
30 Sawyer 1990, s. 263-81. 
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hög som i Danmark och Sverige.31 

Speciellt i Danmark och Sverige tycks kvinnor ha spelat en viktig roll 
som klostergrundare och donatorer över huvud taget. Det allra första 
kloster, som grundades i Sverige, var nunneklostret i Vreta (Östergöt
land), enligt traditionen på initiativ av kung Inge den äldre och hans 
hustru Helena i början av noo-talet. Etablerandet av cistercienseror-
den i Sverige skedde på initiativ av drottning Ulvhild, Sverker den 
äldres hustru (och tidigare gift med den danske kung Niels). I Öster
götland grundade detta kungapar (munkklostret) Alvastra 1143, från 
vilket munkklostret i Värnhem och nunneklostret Gudhem i Väster
götland snart grundlades. Gudhem fickstora donationer, bl.a. av drott
ning Katarina (1250).33 Mellan 1250 och 1350 är antalet danska testa
menten till förmån för kyrkan lika stort för kvinnor som för män,34 och 
min egen preliminära undersökning av svenska testamenten före 1280 
har visat att mer än en tredjedel av de icke-kungliga donationerna gjorts 
av eller för kvinnor. Kvinnors donationer var dessutom ofta ansenliga. 

Mycket tyder på att kyrkans krav på donationer mötte starkt mot
stånd; så sent som under 1200-talet klagade påve Innocentius III över 
att svenska lagmän lärde att själagåvor måste ha arvingarnas sam
tycke. Följande passage ur den äldre Västgötalagen (äldsta manu
skript från 1280-talet) är avslöjande: "På dödsdagen må man icke 
enligt lag giva bort från arvingen, om ej arvingen själv säger ja därtill. 
Så säga lärde män, att man må ej säga nej därtill enligt Guds rätt."37 

Denna dragkamp kan följas runtom i Skandinavien, och endast 
långsamt accepterades individens rätt att utan arvingarnas samtycke 
donera för fromma ändamål. Denna rätt är dock alltid begränsad till 
en viss kvot, och mest begränsad var rätten att alienera arvejord. 

31 Man beräknar folkmängden under högmedeltiden till ca 1 miljon i Danmark, 
30 000 på Island, 350 000 i Norge och drygt 600 000 i Sverige. 

32 För Helena, se Ahnlund 1946, s. 139-44; för Ulvhild, se Schmid 1934, s. 98-100. 

33 DS, 377, 385. 
34 Jexlev 1980, s. 28-40. 
35 B. &P. Sawyer 1993, s. 205 f. 
36 DS 131. 
37 Äldre Västgötalagen i vol. 5 (s. 77) av Svenska landskapslagar, tolkade ochförklaradeför 

nutidens svenskar = SL, red. Ake Holmbäck och Elias Wessén, Stockholm 1979, s. 77. 
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Nordiska legender om kvinnliga helgon visar också att det fanns ett 
våldsamt motstånd mot dessa nyheter. Både Sankta Helena av Skövde 
och Sankta Margrethe av Roskilde hade dödats av sina egna släkting
ar, sannolikt på grund av deras frikostighet mot kyrkan, en frikostighet 
som hotade att göra deras närmaste släktingar arvlösa. Det faktum att 
kvinnor som Helena och Margrethe gjordes till helgon illustrerar 
konflikten mellan kyrkliga och världsliga värderingar. 

Litterära vittnesbörd 

För de ekonomiska förhållandena i noo- och 1200-talens Skandina
vien kan vi inte bygga på någon statistik, men vi har många indikatio
ner på kvinnornas ökande betydelse som jordägare och välgörare; de 
ekonomiska och sociala konsekvenserna av klostergrundande och 
donationer kan avläsas i samtida författares attityder till självständigt 
handlande kvinnor. 

I Saxos historia går det alltid illa för kvinnor som vill hävda sitt obe
roende. I hans förkristna historia representeras dylika kvinnor av 
"sköldmör", som tack vare sin föresats att leva kyskt kan leva sitt liv på 
egna villkor. Verklighetens kvinnor kunde också hävda sitt oberoende 
- till samma pris som sagans sköldmör; med kyskheten som vapen 
kunde nunnan och änkan försvara sin rätt till självständighet, och det 
är inte ägnat att förvåna om sådana kvinnor uppfattades som ett hot 
mot den rådande samhällsordningen. Inte nog med att de undandrog 
sig sin bestämmelse att vara makor och mödrar; med gällande arvsbe
stämmelser kunde de ju dessutom undandra sina familjer egendom, 
som i stället för alltid överfördes till kyrkan. Enligt Saxo är alltså 
livslång kyskhet ingen dygd, och det är betecknande att vi inte möter 
en enda nunna i hela hans verk.38 Gifta kvinnors egendom var skyddad, 
så länge deras makar hade kontroll över den, och detta är säkert vad 
som ligger bakom Saxos propaganda för kvinnors underordnande, ett 
krav som fick stöd av kyrkofädernas lära om kvinnan som i alla avse
ende underlägsen mannen. 

De isländska släktsagorna är anmärkningsvärt fria från ogifta kvin-

38 Sawyer 1986. 
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nor, vilket beror på den vikt författarna fäste vid äktenskap och barn
alstring.39 Vi känner faktiskt bara till namnet på inalles sex isländska 
nunnor mellan iooo och 1300. Den första, Gudrun i Laxdoela saga, 
hade haft fyra män plus en älskare och barn, och hon lär inte ha blivit 
nunna förrän vid ganska hög ålder. Två andra nunnor lär också ha haft 
make och barn; båda blev nunnor efter att ha blivit änkor, möjligen för 
att uppehålla familjetraditioner - en var biskopsdotter, och den andra 
mor till en präst. Enligt Biskopssagorna levde två av de tre återstående 
nunnorna faktiskt i celibat. Författaren följer upp denna upplysning 
med anekdoter, som illustrerar de ödesdigra effekterna av en sådan 
livslång kyskhet; den ena fick besvär med sina ögon, och den andra 
blev om inte svagsynt så näst intill svagsint! Det är uppenbart att man 
på Island inte värdesatte kyskheten som sådan. Roberta Frank 
sammanfattar detta så: 

In the family sagas ... one way to find out who is the villain is to locate 
the nearest bachelor, if you can find one. He is usually an outlaw, a thug, 
a poet, or worse ... When there are two unmarried protagonists in a 
saga, on the one hand the man who openly declares that he wants 
nothing to do with women will be the greater scoundrel. On the other 
hand, the bachelor who demonstrates his heterosexual interests - how-
ever crudely - is judged redeemable." 

Den svårighet som islänningarna hade att betrakta ett kyskt leverne 
som en dygd, återspeglas i deras språk: det isländska ordet för ungkarl 
(einhleypingr) betyder ungefär vagabond eller usling, och termen som 
används för att beteckna en ogift kvinna (ugiptr) betyder också "en 
som har otur".40 

Saxo och hans isländska kolleger är alltså överens i sitt motstånd mot 
livslång kyskhet, och vad gäller kvinnor är deras budskap enkelt och 
otvetydigt: en normal kvinna gifter sig och ägnar sitt liv åt make och 
barn. Detta står i verklig kontrast till den kyrkliga litteraturen som 
framhåller jungfruidealet och hyllar kvinnan som tjänar Gud, drar sig 

39 Frank 1973. 
40 Frank 1973, s. 481. 
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tillbaka från världen och donerar sin egendom till kyrkan. Denna kon

trast illustrerar tydligt vilket motstånd kyrkan mötte i Skandinavien. 
Den världsliga litteraturens propaganda för kvinnors plikt att bilda 
familj och underordna sig mannen är ett uttryck för den rädsla man 
kände för vilka konsekvenserna skulle bli av kyrkans moraliska ideal 
och dess ständigt växande jordinnehav. Sådan propaganda skulle inte 
ha behövts, om kvinnor verkligen var så svaga, underlägsna och makt
lösa, som de ofta framställdes i litteraturen.41 Eftersom sådan - miso-
gyn - propaganda tydligen behövdes, kan vi dra slutsatsen att kvinnor, 
inte minst genom sina möjligheter att alienera familjejord och ge den 
till kyrkan, uppfattades som ett verkligt eller potentiellt hot mot sam
hällsordningen. För kristna författare var det naturligtvis omöjligt att 
öppet kritisera eller ens ifrågasätta kyrkans kyskhetsideal. Nordiska 
författare fick hitta andra utvägar att föra fram sitt budskap. Isländska 
författare låtsas helt enkelt inte om andra än gifta kvinnor, och Saxo 
befolkar den hedniska forntiden med inlånade fantasikvinnor, mot 
vilka han utan risk kan rikta den kritik, som egentligen var avsedd för 
deras kristna - och högst verkliga - medsystrar: de oberoende änkorna 
och de kyska nunnorna. 

Konklusion 

Termerna "kristnande" och "omvändelse" används ibland som syno
nymer, ibland för att beteckna olika ting. Här används "kristnande" 
som beteckning för den långa period, under vilken kristna idéer 
influerade Skandinavien, en utdragen process, i vilken kvinnor tidigt 
spelade en mycket aktiv roll. "Omvändelse", dvs. det officiella - och 
därmed daterbara - accepterandet av kristendomen som enda tillåtna 
religion, skedde till följd av makthavarnas beslut, och av brist på källor 
lär vi aldrig få veta vilken roll kvinnor spelat bakom den politiska sce
nen. Vad vi däremot vet är att kyrkans etablerande radikalt kom att 
ändra kvinnors villkor, både deras ställning inom familjen och möjlig
heter att verka utanför den. 

De slutsatser som dragits kan sammanfattas på följande sätt: för 

41 Nordberg 1984, s. 118. 
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kvinnor i Skandinavien var resultatet av kristnandet och kyrkans 
etablerande tvåfaldigt. A ena sidan lärde kyrkan att kvinnor inför Gud 
var likvärdiga med män, och att de kunde leva oberoende av sina 
familjer genom att inträda i kloster eller helt enkelt leva ett kyskt liv 
och donera till kyrkliga institutioner. A andra sidan var det just dessa 
nya möjligheter som ledde till ökade inskränkningar i deras rörelse
frihet, eftersom manliga familjeöverhuvuden försökte förhindra en 
förminskning av familjens egendom på grund av de kvinnliga familje
medlemmarnas generositet mot kyrkan, en reaktion som tydligt av
speglas i både lagar och profan litteratur under noo- och 1200-talen. 

Vad gäller arvsreglerna skiljer sig det medeltida Skandinavien från 
övriga Europa; här användes tydligen inte primogenitur-principen, 
och även om vissa lagar gav män och manslinjer företräde, genomför
des inte något patrinlineärt arvssystem.42 I stället garanterades slut
ligen alla kvinnor - ogifta likaväl som gifta - rätt till en lagligt fixerad 
del av familjeförmögenheten, i delar av Danmark från slutet av 1100-
talet, i Norge 1274 och i hela Sverige omkr. 1350. 

42 Jfr Duby 1972, s. 812. 
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