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Från litteratur ... 
I den medeltida nordiska litteraturen tillskrivs kvinnor ibland manliga 
egenskaper såsom mod och handlingskraft. Att som kvinna tillskrivas 
manliga egenskaper skulle uppfattas som positivt och eftersträvans
värt. Däremot att tillskriva män kvinnliga egenskaper som svaghet, 
feghet, blödighet eller andra "kvinnliga" egenskaper uppfattades nega
tivt, t.o.m. nedsättande eller ärekränkande under medeltiden. Nordisk 
medeltidslitteratur beskriver manskön mycket utförligare och oftare 
än kvinnokön. Generellt är kvinnor ointressantare och underordnade 
män. Manliga egenskaper var eftersträvansvärda för män men också 
för kvinnor. De facto har den forskning som bedrivits på nordisk litte
ratur visat att också kvinnor kunde tillskrivas manliga egenskaper av de 
manliga litterära författarna.1 Gemensamt för forskarna är att de fast
ställt att kvinnliga egenskaper till stora delar är negativa och att få 
positiva egenskaper tillhör båda könen. En positiv egenskap som 
omfattar båda könen är den att vara vacker. Vacker och blond var ett 
ideal som fanns och tillskrevs både män och kvinnor. Men åter till-

1 Bagge, Sverre Society andpolitics in Snorri Sturlusons Heimskringla. Oxford 1991, 
Bagge, S. "Mann og kvinne I Heimskringla" I Fokus på kvinnor I middelalderkilder. 
Skara 1992. Clover, Carol "Regardless of Sex: Men, Women, and Power in Early 
Northern Europé" i Studying Medieval Women, red. Nancy F. Partner, Cambridge 1993. 
Damsholt, Nanna Kvindebilledet i dansk hejmiddelålder, Köpenhamn 1985. Ekholst, 
Christine "Synen på kvinnan och mannen i medeltidens rimkrönikor" Opubl. D-upp
sats, Historia, Sthlms universitet 200 . Meulengracht Sörensen, Preben The Unmanly 
Man: Concepts of Sexual Defamation in Early Nothern Society. Odense 1983. Strand, Birgit 
Kvinnor och män i Gesta Danorum. Göteborg 1980. 
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skrevs och beskrevs mäns utseende utförligare än kvinnors i den nor

diska litteraturen. 
Om man letar efter kvinnliga positiva egenskaper som var eftersträ

vansvärda även för män, blir man besviken. Först när kristendomen är 
helt etablerad kan man finna att kvinnliga egenskaper som mild och 
kysk (ren) kunde vara eftersträvansvärda även för män, men inte för 
vilka män som helst. Endast män inom klosterväsendet och män inom 
kyrkan strävade efter sådana egenskaper. Den vanlige mannens ideal 
var uteslutande manliga, och manliga ideal var uteslutande positiva. 

Vissa manliga egenskaper kunde kvinnor aldrig uppnå såsom t.ex. 
makt och överlägsenhet, därför att kvinnor alltid var underordnade 
någon man. Även män var underordnade andra män och att vara 
underordnad var en negativ kvinnlig egenskap som även männen råka
de ut för. Andra "kvinnliga" egenskaper som brist på mod (blödighet) 
eller dislojalitet innehades också av män och då var dessa naturligtvis 
sämre män än de "riktiga" eftersträvansvärda männen. 

Många manliga positiva egenskapers motsats utgjorde "kvinnliga" 
egenskaper och var alltså negativa; rädd, feg, dislojal, svag, under
ordnad m.m. Vissa manliga negativa egenskaper tillskrevs dock inte 
kvinnor, som t.ex. högmod eller maktmissbruk utan var helt och hållet 
manliga, vilket enligt mitt sett att se kan tolkas som att de definitivt 
skiljde mellan kvinnor och män, trots att det var mannen som var 
normen. 

Inte förvånande spelar en människas kön och en människas genus 
roll i det medeltida samhället. En av författarna i not i ovan, Carol 
Clover, anser dock att kön är en mindre viktig kategori att arbeta med 
för att fastställa kvinnors ställning i nordisk medeltid. Hon frågar sig 
om genus spelar lika stor roll som civilstånd, rikedom, social status 
eller t.o.m. den enskildes personlighet.2 Hon kommer fram till att det 
nordiska medeltida samhället var enkönat och att det var de manliga 
egenskaperna som var eftersträvansvärda för båda könen. Båda könen 
måste visa att de innehade dessa egenskaper. Alltså spelade kön inte så 
stor roll. Att vara född man innebar inte att man automatiskt innehade 
alla dessa positiva manliga egenskaper, utan man skulle bevisa att man 

2 Clover Regardless of Sex ... s. 66. 
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hade dem. Att vara född kvinna var visserligen inte till hennes fördel i 
utgångsläget, men även om systemet gynnade män kunde kvinnor visa 
att de var kapabla män. För att uppnå detta spelade sådant som social 
status, rikedom, civilstånd och personlighet större roll än kön, enligt 
Clover.3 

En svensk forskare som på ett förtjänstfullt sätt studerat det äldre 
svenska samhället (1500-tal) ur ett enkönsperspektiv är Maria Sjöberg. 
Hon ser till skillnad från Clover inte enkönsmodellen som en konkur
renssituation om manlighet oavsett kön, utan uppfattar kvinnans situ
ation som underordnad och män som medvetet strävande efter att 
upprätthålla denna underordning för att kontrollera kvinnan och de 
maktresurser som hon kunde förmedla vidare.4 Om jag förstått henne 
rätt skulle hon tolka Clovers exempel på framgångsrika kvinnor som 
för det första just framgångsrika på ett personligt plan, men inte på ett 
samhälleligt, maktskapande plan. För det andra skulle hon uppfatta 
dem som ställföreträdande män. Hon skriver: 

Kvinnan kunde visserligen - om den man hon var relaterad till var från
varande - träda in som mannens ersättare. Som änkor erhöll kvinnor 
näst intill samma rättigheter som män, och detta gällde för såväl bond
hustrur som drottningar. Mätt i laglig befogenhet bytte alltså änkor ge
nus - de blev nästan fullvärdiga män. Jag ser detta som en oundviklig 
följd av att man i denna "det enda könets värld' tänkte om könet i grader 
- inte arter. Gradskillnadstänkandet innebar att lagens normer utgick 
från mannen, samtidigt som de medgav att kvinnan - när den man hon 
var närmast underordnad var frånvarande - kunde komma i åtnjutande 
av de befogenheter mannen tidigare haft.5 

Jag förtydligar detta med att mena att det är när kvinnan tillträder 
föreståndarskapet för ett hushåll som hennes faktiska makt ökar. Vil
ket skulle betyda, att i de exempel Maria Sjöberg skisserar ovan, blir 
kvinnorna hushållsföreståndare, om de verkligen ersätter mannens 

3 Clover Regardless of Sex ... s. 77. 
4 Sjöberg, Maria Kvinnors jord, manlig rätt. Äktenskap, egendom och makt i äldre tid. 

Hedemora 2001. Sjöberg, M "Kvinnans sociala underordning - en problematisk histo
ria" i Scandia 1997, band 63:2. Sjöberg M "Hade jorden ett kön? Något om genus-
konstruktion i det tidigmoderna Sverige" i Historisk tidskrift 1996:3. 

5 Sjöberg Kvinnans sociala underordning ... s. 168. 
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plats. Änkan företräder hushållet och dess medlemmar. Ju högre upp i 
den sociala rangen desto fler basar hushållsföreståndaren över. Drott
ningen förestår kungahuset, bondhustrun bondehushållet och frälse
kvinnan godshushållet. 

Som hushållsföreståndare hade man också makt över de män som 
bodde och arbetade inom hushållet. Enligt en engelsk forskare Judith 
M. Bennett bör analyskategorin hushållsstatus tillföras de andra kate
gorierna (kön, klass, rikedom) när man studerar kvinnors position i 
det medeltida samhället. I första rummet kommer kön, därefter hus
hållsstatus, sedan rikedom.6 Svenska forskare som studerat 1600-talet 
och som studerar det ur ett genusperspektiv arbetar förutom kön och 
genus med stånds- (klass) tillhörighet och civilstånd. 

Enligt lagen bör kvinnor företrädas av sina målsmän. Men under 
särskilda omständigheter kunde kvinnan träda fram och föra sin egen, 
eller sitt hushålls, talan. Jag ska i denna uppsats studera under vilka 
omständigheter och i vilka sammanhang kvinnor handlade som män, i 
likhet med forskarna på norrön litteratur som studerade i vilka 
sammanhang kvinnor beskrevs med manliga attribut. 

... till diplom som källmaterial 

Ett diplom är en skriftlig uppteckning som dels innehåller bestämda 
formelartade meningar beroende på syftet med det, dels innehåller 
information om plats, tid, utfärdare, tänkt mottagare, syfte, vittnen 
och sigill. Diplomet kan tjäna som bevis för att en handling är begång
en, att ett beslut är fattat och det har vissa rättsverkningar. Diplomet är 
utfärdat som ett öppet brev, vilket betyder att det inte är förseglat. 
Brevet är oftast skrivet i jag-form och oftast på pergament. En hel del 
svenska diplom finns tryckta dels i Diplomatarium Suecanum (nedan 
förkortat DS) med brev tillkomna före 1370-talet, dels i Svenskt 
Diplomatarium (nedan förkortat SD) med brev tillkomna 1401 och 
fram till 1420-talet. Vill man studera brev från andra perioder hänvisas 

6 Bennett, Judith M. A medieval Life. Cecilia Penifader ofBrigstock, c. 1295—1344. Lon
don 1999, s. 121-125,132. Bennett, J. Women in the MedievalEnglish Countryside: Gender 
and Household in Brigstock Before the Plague 1987. 
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man till Riksarkivets pergamentsbrev (nedan förkortat Rap), eller till 
Riksarkivets pappersbrev (nedan förkortat Rapp). 

Ett av problemen med att använda diplom som källmaterial ligger i 
materialets representativitet, ett annat ligger i att det är ojämnt och 
slumpvis bevarat. Det finns en övervikt av diplom med anknytning till 
kyrkor och kloster, och flera brev finns bevarade från frälset än från 
skatteböndernas värld. Detta kan få konsekvenser för hur man tolkar 
de bevarade breven, men kan i viss mån avhjälpas genom att man först 
studerar allt material från ett område under en lång period (i mitt fall 
150 år), klassificerar detta och strukturerar upp det efter kategorier. 
Genom att göra detta kan man få fram ett områdes karaktär, t.ex. 
dominans för diplom rörande försäljningar eller dominans för diplom 
rörande gåvor. Den långa undersökningsperioden gör också att man 
kan utesluta att en specifik kategori slumpvis har suddats ut. Den 
långa perioden gör att man vågar lita på skillnader som uppstår mellan 
olika områden. Att ett område domineras av en kategori och ett annat 
område av en annan beror på att de sannolikt hade olika karaktär, att 
de procentuellt sett från början hade mer av just den karakteristiska 
kategorin, innan tidens slumpvisa urval formade det vi har bevarat. 
Även likheter mellan områden vågar man i sådana här fall lita på. 
Många gånger kanske likheterna säger mer om samhället i stort än 
skillnaderna mellan områden. Vilka tankar, idéer och regler hade 
större räckvidd än lokalt? 

Ett större problem har vi med representativiteten eftersom vi för
modar att kyrkor och kloster bättre förvarade sina handlingar än 
enskilda personer och släkter. När vi studerar det skrivna ordet kanske 
vi ändå måste medge att ett sådant framställningssätt var framträdan
de just för kyrkor, kloster och frälset och att vi därför bör acceptera att 
dessa är överrepresenterade i materialet. 

Ett tredje problem är mängden brev under olika perioder. Antalet 
bevarade brev ökar i sort sett hela tiden från 1350 till 1500. Detta illu
strerar förmodligen att behovet av skriftlig dokumentation ökade i det 
medeltida samhället. Men det ställer också till problem för hur ens 
kategoriindelningar skall tolkas. Om en kategori i ett område är 
ymnigt förekommande säg kring 1300-talets slut, men minskar under 
1400-talet. Hur ska detta då tolkas? Som tur är ska jag i det följande 
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inte göra en kvantitativ undersökning, men om en företeelse minskar 
betyder detta definitivt någonting eftersom diplommaterialet i stort 
sväller under undersökningsperioden.7 

Jordförvärvsformer enligt lagen och dess problem 

Enligt svensk medeltida lag kunde människor förvärva jordbruks
fastigheter på fem olika sätt: genom att ärva, eller genom att byta jord 
till sig, genom att köpa jord, genom gåva eller genom pantsatt jord om 
panten stått för länge (MEL, KrL JB I). Tvång på att både dokumen
tera detta i skrift, och skaffa 12 fastar som kunde bevisa vilka personer 
och jordar som kommit i fråga, ålades endast vid köp och byte, enligt 
lagen (MEL JB XX-XXII, KrL JB 10,11). 

Dessa förvärvsformer verkar vara enkla, men är inte så självklara 
som de låter med detsamma som det rörde sig om arvejord, och det 
gjorde det i de flesta fall. Flera av förvärvsformerna var behäftade med 
vissa hämmande faktorer för både kvinnor och män. För kvinnan är 
den första förvärvsformen, arv, begränsad, eftersom kvinnor alltid 
ärvde hälften så mycket som män. Män fick % av arvet medan kvinnor 
fick %. 

När någon skulle byta till sig en jordbruksfastighet måste bytet 
utgöras av en jordbruksfastighetsdel; antingen bytte man jord mot jord 
eller mot kvarn och fiskevatten, äng mot äng o.s.v. Man kunde inte 
byta jord mot pengar (eller andra lagstadgade betalningsmedel MEL 
JB IX, KrL JB 8) för då var det inte längre ett byte utan ett köp. Byten 
måste också vara så jämna som möjligt så att man inte kom för nära 
köpgränsen. Lagen föreskrev att ett byte inte fick kallas byte om pen
ningsumman var högre än jorddelen, utan klassades då som försäljning 
(endast enligt MEL JB XXIII). Var penningsumman som man fick 
lägga emellan så stor att värdet av den översteg den jord man bytte bort 
mot en mycket större jord, om den summan översteg jordvärdet ansågs 
bytet inte vara ett byte utan en försäljning. I sådana fall gällde ju andra 
regler för uppbud än vid byten. Generellt byttes arvejord bort och den 

7 Salvesen, Helge Jord i Jemtland. Bosetningshistoriske og ökonomiske studier i grense
land ca. 1200-1650. Östersund 1979, s. 108. 
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jord man fick i stället räknades som arvejord. Därför måste en make, 
när han ville byta bort sin hustrus jord mot en annan jord, ha hennes 
och hennes släktingars tillstånd till detta (MEL GB XX) Kristoffers 
landslag tillägger att han inte får byta ner sig (KrL GB 19). 

När någon skulle sälja jord fanns det inga problem om den jord man 
tänkte sälja inte var arvejord utan avlingejord som dess motsats kalla
des. Men i de flesta fall hade inte människor under medeltiden särskilt 
mycket avlingejord att sälja, utan just arvejord. Med det samma den 
skulle avyttras måste säljaren först fråga om någon av släktingarna 
kunde eller ville köpa den. Därefter hade släktingarna som anmält 
intresse lättare eller svårare att få rätten att köpa jorden. Den som var 
närmast arvinge fick köpa. Detta kallas bördsrätt. Problemen med 
bördsrätt var inte så stora vid den första försäljningen av jorden. Ett 
fiktivt exempel: Per i Kanarp sålde en del av sin fäderneärvda jord till 
sin bror. Brodern var en nära släkting till honom och denne behöll 
jorden tills han dog och just denna del av hans arv ärvdes av dottern 
som förde in jorden i sitt äktenskap med Anders. Denne Anders ville 
så småningom sälja sin hustrujord. Hennes släktingar erbjöds att köpa. 
Den ursprunglige säljaren Pers son ville köpa och Anders hustrus lilla
syster. Vem skulle få rätten att köpa? Den som står den ursprungliga 
jordägaren närmast (sonsonen) eller den som står den nuvarande 
ägaren närmast (systern)? På 1600-talet i Sverige skulle sonsonen ha 
vunnit.8 Men hur ser det ut under medeltiden? Förmodligen var det 
systern eftersom hon var närmare släkt till den säljande än den säljan-
des farbrors son. Tänk er hur problemen ökar för varje generation och 
försäljning av denna jord. När Magnus Erikssons landslag tillkom 1350 
var inte problemet så stort och försäljningarna så många, men när 
lagen omarbetades och Kristoffers landslag tillkom 1442 var det ett 
problem som lagstiftarna försökte avhjälpa genom att ytterligare pre
cisera arvsordningen och därmed bördsrättigheterna (KrL AB 2,3). 

Precis som när maken ville byta bort hustrujord, måste han när han 
ville sälja hustrujord först få hennes medgivande. När han fått det 
skulle hennes släktingar erbjudas att köpa eller få dem att gå med på att 

8 Se Winberg, Christer Grenverket. Studier rörande jord, släktskap ssy it em och stånds
privilegier. Lund 1985, t.ex. s. 62-68. 
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han får sälja till någon utomstående, om inte någon släkting var villig 
att köpa. Han måste också sälja av sin egen jord när han sålde av hen
nes. Hans jord måste vara dubbelt så stor som hennes (MEL och KrL 
JB 5). När det gäller bestämmelsen om att mannen också måste sälja av 
sin egen jord är den svår att kontrollera för dagens forskare. Förmod
ligen har, om allt skett på rätt sätt, det upprättats två brev. Ett brev på 
försäljningen av hennes jord, och ett brev på försäljningen av hans 
jord. Men idag kanske vi bara har det ena brevet kvar och inte det 
andra. Man höll isär kvinnojord och mansjord eftersom hennes släk
tingar endast hade rätt att åberopa bördsrätt på hennes jord, och hans 
släktingar endast hade rätt att göra anspråk på hans jord. Isärhållandet 
avjordförsäljningar och jordförvärv mellan manligt och kvinnligt gäll
de alltid. Om ett gift par köpte jord eller förvärvade annat lösöre till
sammans hade hustrun rätt till V3 och maken till % (MEL GB XIX, 
KrL JB 29) 

Hur erhöll man jord genom gåva och vilka problem kunde vara för
knippade med just jordegåvor? Gåvor var sällan regelrätta gåvor, inte i 
vår bemärkelse. En gåva krävde på medeltiden i de allra flesta fall (och 
alltid om gåvan bestod av arvejord) en gentjänst, alltså inte betalning 
(d.v.s. köp) eller annan jord (d.v.s. byte) eller ett lån (d.v.s. pant) utan 
just en tjänst. De tjänster som byttes mot den vanligaste formen av 
gåva, var böner och mässor. Gåvan kallades för själagåva. En männi
ska skänkte till ett kloster eller en kyrka en jordbit för att kyrkan eller 
klostret skulle hålla böner eller mässor över givaren själv och dennes 
släktingar, så att deras själar lättare skulle kunna nå himmelriket. Ofta 
gav man i detta sammanhang inte endast för själen, utan för kroppen 
också. Givarna gav en gård som de ville bo kvar på, men vars jordbruk 
skulle skötas av klostret så att givarna (som i de flesta fall var gamla) var 
försörjda till döddagar. När de dött tillföll gården klostret. För att 
kunna ge denna typ av gåva krävdes arvingarnas medgivande, åtmins
tone i de fall givarna inte gav avlingejord, och det var ju de flesta fall. 

Trots att lagen inte krävde skriftlig dokumentation på själagåvor 
finns det många bevarade gåvobrev i våra nuvarande arkiv. Detta beror 
säkerligen framförallt på att kyrkor och kloster ville kunna bevisa sina 
jordinnehav, men också på att deras arkiv var så väl skötta och 
bevarade. 
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Samma form av gåva nämligen den som kallas för sytningsgåva gavs 
inte bara till institutioner som kloster, utan till privatpersoner. En 
åldring gav delar av sin gård till en släkting eller ingift släkting mot att 
denne underhöll åldringen till döddagar varefter gården tillföll släk
tingen. Även vid denna typ av gåva måste givaren be sina arvingar om 
samtycke 

En speciell typ av gåva var morgongåvan, en gåva mannen skulle ge 
till sin hustru efter den första natten de tillbringat tillsammans. Mor
gongåvan var en lagstadgad rättighet som kvinnan hade, men bara om 
hon blev gift enligt lagen. Lagen föreskriver hur stor morgongåvan 
skall vara i förhållande till vilken social ställning mannen har: Ar han 
riddare skall morgongåvan (oavsett om den ges i reda pengar eller i 
jord) vara värd 40 mark silver, är han svenn ger han en gåva värd 20 
mark silver, är han bara en vanlig frälseman ger han 10 mark silver. 
Bönder och "bofasta män" (t.ex. landbor) skall ge 3 mark penningar 
(alltså inte silver) och löskerkarlen skall ge 1 mark penningar, om han 
gifter sig på lagstadgat sätt (MEL och KrL GB 10). Om någon ger 
mer än den lagstadgade summan kan arvingarna göra anspråk på den 
överskjutande delen, enligt lagen. Lagen föreskriver också att mor
gongåvan, som ges av brudgummens släkt, skall tillfalla parets barn 
som modersarv och ej som fadersarv. Om paret förblir barnlöst, eller i 
det fall inget barn överlever föräldrarna, skall den som lever längst 
behålla morgongåvan. När morgongåvan skall överlämnas bör 12 fas
temän vara närvarande, enligt lagen som därmed endast kräver vittnen 
och inte skriftlig dokumentation på jordtransaktionen. Trots detta 
finns det en hel del morgongåvobrev bevarade framförallt från hög-
frälset, kanske därför att det rörde sig om så stora värden. 

Förvärv av jord genom pant förutsatte att den som var långivare 
hade likvida medel att låna ut. Likvida medel kunde vara guld, silver, 
penningar, säd, kreatur, fläsk smör, vadmal, lärft, järn, obearbetad 
koppar eller oskuret kläde (MEL och KrL JB 8). Enligt lagen tycks det 
inte ha funnits några begränsningar för vem som fick pantsätta sin 
jord. Emellertid ser det enligt Magnus Erikssons landslag ut som om 
man pantsätter sin jord när man är i nöd; man lånar t.ex. för utsäde 
(MEL JB VII). Så ser det inte ut enligt Kristoffers landslag som stra
mat upp reglerna något, framförallt när det gäller återlösningen av 
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panten som i den äldre landslagen endast var på ett år, har i den yngre 

blivit förlängd med ytterligare ett år vilket gjort att i de fall släktingar 
löser in jorden (efter de gångna två åren) har dessa bara fått 6 veckor på 
sig att lösa in den (KrL JB 7). Man kan säga att lagen har förbättrat 
villkoren för den som sätter sin jord i pant, men begränsat släktingar
nas återlösningsrätt till sex veckor mot MELs årslånga. 

Frågor 

Den övergripande frågan är i vilka fall kvinnan handlar självständigt 
vid jordtransaktioner när hon enligt lagen alltid bör företrädas av en 
man? Lägg märke till att lagen här endast talar om gifta kvinnor 
(MEL GB IX KrL GB 6) Lagen säger inget uttalat om änkors rättig
heter, men nämner i alla fall att änkan har rätt att vara målsman över 
sina barns egendom när maken är död (MEL; KrL GB 15). De under
lydande frågorna blir om gifta kvinnor, trots männens målsmanskap, 
kunde handla självständigt, och i vilka situationer de i så fall gjorde 
det. Den andra underlydande frågan blir om änkor inte bara hade för
foganderätt över sina barns egendom utan också över sin egen? Vad är 
det alltså för typer avjordtransaktioner som änkor är inblandade i: bar
nens jord eller den egna jorden? 

Variabeln i ovanstående frågor är civilstånd. Men det finns andra 
variabler som jag också vill laborera med och det är ståndstillhörig
het. Lagen urskiljer inte ståndstillhörighet som en faktor utan talar 
om kvinnor utan att nämna ståndstillhörighet. Lagen urskiljer en
dast civilstånd. Jag vill ändå studera om det i materialet finns tecken 
på att det spelar roll om man är bondhustru eller frälsekvinna? För 
att studera bondhustrur har jag använt mig av diplommaterial från 
Jämtland, som finns tryckt i Jämtland och Härjedalens diplomatarium 
(i det följande förkortat JHD I el. II) Detta material är lika om
fattande som materialet som ska belysa frälset. Här försöker jag att 
skapa balans mellan antalet diplom som berör bönder och det som 
berör frälset, trots att om man ser på det totala materialet diplom i 
Sverige så dominerar sådant som härstammar från världsligt och 
kyrkligt frälse. Jämtland har det bäst bevarade materialet i Norden 
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för att belysa skattebönder.9 För att ringa in frälsekvinnor har jag 
studerat denna grupp i det, till stora delar, otryckta materialet 
diplom rörande jord i Finnveden, sydvästra Småland. Har frälse
kvinnor större befogenheter än bondhustrur? Enligt lagen har ju 
bevisligen frälsekvinnor, som blir lagligt gifta, rätt till en mycket 
värdefullare morgongåva än bondhustrur. Spelar ägostorlek roll för 
förfoganderätten över densamma? Ju mer kvinnan äger desto mer att 
säga till om själv? Eller ju mer kvinnan äger ju mindre är förfogan
derätten? 

För att få ett grepp om i vilka situationer kvinnor kunde ha figure
rat, måste studien också innefatta undersökningar av materialet där 
män fungerar som målsmän eller som förvaltare av kvinnojord, vare sig 
det är makas jord, moders jord, dotters jord eller annan släktings 
kvinnojord. Vad gör mannen med kvinnans jord och vad gör hon själv 
med sin jord? Vems jord användes till gåva för sytning eller själa-
sörjning, mannens, kvinnans eller bådas? 

Försäljning av bondejord 
Av alla bevarade brev om försäljning i Jämtland (ca 280 mellan åren 
1347 och 1520) utgör nästan 1/3 jordbruksfastigheter som antingen 
ägdes av kvinnor, men såldes av någon man, eller fastigheter som sål
des, eller i några fall köptes, av kvinnor. Det är denna tredjedel som jag 
ska behandla här (ca 90 brev). De övriga två tredjedelarna är de försälj
ningstransaktioner som män gjorde med män, rörande jord som ägdes 
av män. 

I den här tredjedelen brev där olika kvinnors jord är objektet för för
säljningen, utfärdas breven dels av män dels av kvinnor. Majoriteten 
brev utfärdas dock av någon man: antingen kvinnans son,10 eller kvin
nans brorneller framförallt av hennes man (se nedan). 

9 Salvesen, H.JordiJemtlands. 99. 
10 T.ex. JHD 1:167,196, JHD II: 28, 51, 231. 
11 T.ex. JHD 1:119, JHD II: 128, 247. 
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Maken säljer hustrujord 

Den vanligaste formen av försäljningstransaktion (inom denna tredje
del) är den där maken säljer sin hustrus jord.12 Det framgår inte i 
breven att maken fått hustruns samtycke, utan brevutfärdaren formu
lerade det som om han och hustrun genomfört detta gemensamt. "Jag 
och min hustru", "sålt vår jord, nämligen hennes jord liggandes i" eller 
"Vi har sålt vår jord, min hustrus arvedel..Eftersom det var hennes 
jord föreslogs förmodligen, innan transaktionen fullföljdes, hennes 
släkt att köpa den. Några gånger kan man tydligt se att försäljningen 
gått till en av hustruns bröder (JHD 1:202, JHD II: 82,120). I många 
fall framgår dock inte släktskap av själva brevet, men man kan ändå 
konstatera att i de flesta fall när maken sålde sin hustrus jord, så ser det 
inte ut som om han särskilt ofta sålde till hennes närmaste släktingar 
utan snarare till icke släktingar. 

Kvinnan säljer (själv) 

För Jämtlands del finns det alltså kvinnojord som säljs av män, men 
det finns också bevarade brev i vilka kvinnor explicit är utfärdare.131 
alla dessa fall prövar jag om det går att tolka kvinnornas sätt att handla 
som manligt. Enligt Maria Sjöbergs citat ovan skulle vi kunna påstå 
att dessa kvinnor trädde "in som mannens ersättare" när de utfärdar 
brev. Sjöberg tillskriver dessutom änkor möjligheten att byta genus, 
att bli nästan fullvärdiga män. Vi kan formulera frågan på ett lite 
annorlunda sätt: Innebär ett brev utfärdat av en kvinna verkligen att 
hon i och med att hon på detta sätt förde sin egen talan även var myn
dig? Från England vet vi t. ex. att kvinnor trots att de förde sin egen 
talan även hade manligt beskydd i någon form. Betydde detta beskydd 
att kvinnan som förde sin egen talan trots detta inte var myndig? 
Nedan ska jag studera alla de brev där kvinnan är utfärdare. Vilka män 
figurerar i dessa brev och varför? 

12 JHD 1:64,126,132,137,142,146,147,177,186,193, 202, 212, 222, 243, 246, 247, JHD 

II: 59, 82, 86,107,120,131,139,163, 262, 348. 

13 JHD 1:94,159, 225, 239, JHD II:39,57,100,117,168,183,199,208, 231, 248, 267,319, 

329> 339> 345> 35°> 35*> 352-

92 



Till bror 
I hälften av de fall där kvinnor utfärdade försäljningsbrev i Jämtland, 
sålde de direkt till en bror eller flera bröder. Det framgår sällan i dessa 
fall om kvinnorna var gifta eller inte, änkor eller inte utan de framställs 
med namn och ibland kallas de för systrar. Det var brodern eller flera 
bröder som köpte av en syster eller av fler.14 Med största sannolikhet 
var brodern närmaste arvinge, enligt bördsrätten, att köpa systrarnas 
jord. Brodern var förmodligen också den i systerns släkt som var 
hennes målsman (vilket skulle tyda på att kvinnorna inte var gifta), 
eller så var han den som hon först måste uppbjuda jorden till när hon 
ville sälja. Förmodligen hade hon ingen man så i de fall brodern köpte, 
hade han samtidigt godkänt affären och varit delaktig i den såväl som 
närvarande vid utfärdandet av brevet. Kvinnorna förde bevisligen sin 
egen talan enligt breven, men var de ändå inte åtminstone under en 
mans beskydd, nämligen brodern? 

Med son, bror eller annan målsman 
Over huvud taget ser det ut som om antingen kvinnans bror eller hen
nes söner figurerade i de försäljningar bondkvinnor i Jämtland utförde 
och utfärdade själva. När brodern köpte var han med, när han inte var 
köpare figurerade kvinnans söner i breven. T.ex. säljer Radgerd med 
sina söners och mågars samtycke (JHD 1:225). Säkerligen var sönerna 
myndiga, men man kan inte dra slutsatsen att kvinnan saknade man
ligt beskydd. En annan Radgerd sålde tillsammans med sin son sin 
egen jord (JHD II: 57). Här kan man undra varför sonen var med vid 
försäljningen eftersom modern sålde sin egen jord. Man kan förklara 
detta på flera sätt: att det var fråga om arvejord, sonens presumtiva arv, 
som hon sålde och därför måste ha hans tillstånd till. Man kan också se 
det som att hon inte var målsman för sin son, vilket betyder att han var 
myndig. Man kan också hävda att sonen hade myndighet över sin 
mor, eller åtminstone var föreståndare för hushållet. Ett liknande fall 
är förmodligen det där Elin Johansdotter sålde till en släkting, men 
behövde sina barns och sin brors råd och tillstånd att sälja (JHD II: 
248). Brodern var kanske kvinnans målsman, eller så kan man åter för-

14 JHD II: 100,168, 208, 231, 248, 267, 319, 329, 345, 350, 351. 
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klara det med att brodern var den som enligt bördsrätten var närmast 
att lösa gården, men gjorde inte det och därför skulle ge sitt medgivan
de till försäljningen. Ett annat exempel är det där Birgitta Halvards-
dotter sålde till sin sons barn, sin egen jord (JHD II: 339). Här hade 
sonen indirekt kontroll, trots att han egentligen inte var med. Man 
kan fråga sig om modern handlar självständigt och var hushållsföre
ståndare? När Margit Jensdotter ville sälja sin morgongåva satte hen
nes söner sina sigill på försäljningsbrevet (JHD II: 117). Av detta kan 
man uttyda att de varit närvarande när transaktionen genomfördes, 
och detta tecken på godkännande av affären bekräftar också det lagen 
säger om morgongåvor, nämligen att det är barnens mödernearv. Vid 
försäljning av morgongåvan bör modern ha arvingarnas tillstånd. I ett 
sista exempel bekräftade söner deras mors försäljning av jord till 
moderns syster (JHD II: 183). Säkerligen är de myndiga när de gör 
detta och det står i brevet att modern numera är död. Här kan vi vara 
ganska säkra på att modern sålde deras presumtiva arvejord eftersom 
de, då de blivit myndiga, fått möjlighet att godkänna denna försäljning 
igen. Här kan vi också sluta oss till att sönerna var omyndiga när 
modern genomförde affären. Kvinnan hade vid försäljningstillfället 
förmodligen varit änka och hushållsföreståndare. 

I de jordtransaktioner där söner figurerar kan man antingen utgå 
ifrån att kvinnorna är änkor, eller att mannen av någon anledning är 
frånvarande. Här skulle man kunna påstå att kvinnorna är ersättare till 
män eller t.o.m. byter genus och blir "nästan fullvärdiga män". Men vi 
vet inte säkert om det rörde sig om änkor. När det inte var söner utan 
bröder kan kvinnorna vara ogifta (med en död far, deras egentliga 
målsman) och där brodern är närmast manliga släkting (och möjligtvis 
deras målsman). Men precis som män gick till väga när de sålde så 
handlade dessa kvinnor på samma sätt: bad sina närmaste anhöriga 
arvingar om lov att sälja. 

Men jag känner mig inte övertygad om att de blev "nästan fullvär
diga män". Det finns hela tiden en manlig släkting med i ovanstående 
exempel och vi finner inte likvärdiga brev där kvinnors samtycke till 
totalt manliga transaktioner var nödvändiga. Inte heller när en man 
sålde sin hustrus morgongåva behövde han fråga barnen (arvtagarna) 
om lov. I ett specialfall, där inte släktingar, men väl målsmän figurerar, 
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stadfäster två kvinnor sin numera avlidne faders försäljning. Detta gör 
de tillsammans med sina mäns samtycke. Kvinnorna uppbär den reste
rande betalningen på faderns försäljning , vilket betyder att det kan
ske var just deras arvejord han hade sålt. Eller så kan orsaken till att 
kvinnorna själva stod som utfärdare vara att de var de enda kvarvaran
de arvingarna. Alltså att det inte fanns några manliga arvingar (JHDI: 
239). Men även i det här fallet kan tydligen inte kvinnorna föra sin 
egen talan, utan att deras målsmän, makarna ger sitt samtycke. I ytter
ligare ett fall figurerar kvinnans målsman: det är när Gudlög Nilsdot-
ter säljer jord. Då är hennes make ett av köpvittnena (JHD II: 352). 
Detta tyder också på att kvinnorna kunde föra sin egen talan, men 
trots det inte handla självständigt utan att en man var inblandad, 
make, son, bror eller annan manlig släkting som stod som garant. 
Dags att studera de fall där kvinnan trots allt förde sin egen talan utan 
"beskydd" från någon man. 

Utan beskydd 
Återstår fyra transaktioner i vilka kvinnor verkligen handlade själv
ständigt, d.v.s. där varken bröder, söner, andra släktingar eller uttalade 
målsmän figurerade. Det är väl endast i dessa fall vi skulle kunna finna 
att kvinnorna verkligen handlade självständigt och då menar jag att de 
både förde sin egen talan och var myndiga, något som den tidigare 
forskningen endast tillskrivit änkor. Jag skulle vilja påstå att det egent
ligen inte är i egenskap av att vara änkor som de var myndiga, änkor är 
bara en av förutsättningarna för att vara hushållsföreståndare. Den 
springande punkten är alltså om man är hushållsföreståndare eller ej. 
Detta kan man vara som änka så länge som den eventuelle sonen inte 
är myndig, för när han blir myndig övertar han hushållsföreståndar-
skapet, eller så länge som kvinnan inte gifter om sig. Enligt våra fall 
ovan tycks änkan mista de befogenheter som följde av hushållsföre-
ståndarskapet när sonen blivit myndig, och därför har dessa kvinnor 
behövt sina söners godkännande av det de gör. 

Men kvinnor i allmänhet kunde temporärt vara hushållsförestån-

15 Detta betyder att den som köpte vid köptillfället inte erlade hela summan. Ett van
ligt fenomen i Jämtland. 
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dare när mannen inte var närvarande, eller när en änka inte längre 
hade några manliga släktingar i livet. Kan vi i de fyra återstående fallen 
fastställa dels att kvinnan var änka dels att hon var hushållsförestån
dare (d.v.s. framförallt myndig över sig själv och sina minderåriga 
barn)? 

Endast i ett fall framgår det uttryckligen att kvinnan var änka och 
att hon på egen hand sålt det hon ärvde efter sin man. Enligt brevet 
bad hon varken hans släktingar eller egna arvingar om lov (JHD1:94). 
Troligast är det att det rör sig om hennes giftorätt som hon gör sig av 
med. Det kan t.ex. vara av paret förvärvad avlingejord som hon sålde. 
Hur som helst handlar hon utan målsman och var det avlingejord hade 
hon alla rättigheter att handla utan samtycke från någon. 

I två andra fall framgår det inte alls vilket civilstånd kvinnorna 
hade, och inte heller vilken typ av jord det var fråga om. Breven är 
exakt likalydande som när män sålde sin egen jord (JHD 1:159, II: 199). 
Här får vi då ta för givet att de var hushållsföreståndare. Dessa hus
hållsföreståndare är de enda kvinnor som vi skulle kunna säga har bytt 
genus, från kvinna till man, eller så skulle man kunna säga att även 
kvinnor hade denna befogenhet, men att den sällan inföll och aldrig 
var permanent. 

Det fjärde och sista fallet är en kvinna som sålt sin fäderneärvda jord 
till två män. Hon säger sig göra detta med sina barns råd (JHD II: 39) 
Här kan vi sluta oss till att hon antingen var änka eller att mannen av 
någon orsak var frånvarande och att hon därmed var (temporärt) hus
hållsföreståndare. Barnen var minderåriga när transaktionen genom
fördes och hon var därmed deras målsman. Detta kan då jämföras med 
det fall där sönerna, när de blivit myndiga, godkände sin moders för
säljning (JHD II:i83 ovan). Deras moder borde vid det ursprungliga 
försäljningsögonblicket (något sådant brev finns inte bevarat) ha varit 
hushållsföreståndare och därmed barnens målsman . 

Antingen är det så att kvinnor i princip aldrig var myndiga, utan att 
de alltid hade någon beskyddare eller t.o.m. målsman, och då menar 
jag att även en son kunde vara sin mors målsman om hon var änka, 
eller så innebar egentligen målsmanskap att man var hushållsförestån
dare och då var man målsman för dem inom hushållet. Befogenheten 
att vara målsman tillkommer enligt lagen endast män och en son för-
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värvar detta när han uppnår åldern 15 år. Kvinnor blev aldrig myndiga 
utan råkade under vissa omständigheter bli hushållsföreståndare och 
därmed målsmän när deras målsmän och husföreståndare dött eller var 
bortresta. 

Ett tecken på att man skulle kunna tyda det som om en son kunde 
vara sin mors målsman finns i ett brev från 1500 där sonen tillsammans 
med moderns bröder sålde hennes jord till en släkting (JHD II: 260). 
Varför sålde hon inte själv? Varför står både hennes bröder och hennes 
son som utfärdare? Hennes make och f.d. målsman måste vara död 
och hon är därmed änka. Ändå sålde hon inte själv utan hennes myn
dige son, hushållsföreståndaren, och därmed hennes målsman sålde. 
Så tolkar jag det. 

Endast två gånger på 150 år finns det brev bevarade som bevisar att 
kvinnor köpt jord i Jämtland. Enligt det ena brevet från 1392 köpte 
hustru Ingeborg från en man (JHD 1:125). Enligt det andra köpte en 
syster, tillsammans med sin man, från sin bror (JHD II: 88). 

Nu är det fråga om huruvida det skiljer sig mellan frälsejord och 
bondejord. Kan vi få fram någon klarhet i skillnaden mellan myndig
het och hushållsföreståndarskap? 

Försäljning av frälsejord 

Maken säljer hustrujord 

Även i Finnveden utgör försäljningarna av kvinnojord V3 av alla för
säljningar, oavsett vem som utfärdade dem. Antalet manliga försälj
ningar av hustrujord är nästan exakt lika många som i Jämtland. I lik
het med det jämtländska materialet sålde sällan maken till någon av 
hustruns släktingar, ändå sålde han endast med hennes samtycke (och 
inte med hennes släktingars)16 Kanske beror detta på att utfärdarna 
visste att jorden varit uppbjuden på tinget för släktingarna, och att det 
därmed var utrett vem som skulle köpa. Utöver dessa brev som vittnar 
om hustruns godkännande av affären, finns det emellertid några brev 

16 Bergsh.perg. 3/5 1388; Upps.perg. 23/4 1390; Rap 31/10 1390, 24/4 1395, 28/7 1397, 

1:9/3 x399> 10/111400, 14/2 1432, 8/7 1435, 27/10 1437, !6/i2 1442,14/3 1447, 9/6 1460, 11/10 

1462, 25/4 1475, 22/2 1476, 20/3 1477, Rapp 1/71479, Rap 12/3 1486; SD 400,1374, 979. 
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där samtycke både från hustrun och från hennes släktingar uttrycks 
(SD150, Rap 17/6 1388, 23/9 1399,1/41467), och i några fall har jag fak
tiskt funnit försäljning till makans släktingar (Rapp 1/71479 till hennes 
bror, Rap 14/3 1447 till hennes måg). 

Jag vill också under denna rubrik uppmärksamma en försäljning 
som inte är en försäljning av hustrujord utan av en moders jord. En 
man sålde sin moders jord och uppgav sig ha fått samtycke till denna 
försäljning från sina egna barn (Rap 4/6 1451). Det framgår inte om 
modern var levande eller död, men man får förmoda att hon var död 
och att hans barn därmed var rättmätiga arvingar till hennes jord och 
att han därför behövde deras tillstånd till försäljningen. Här har vi 
kanske en man som befinner sig i en änkas position; han är målsman 
för sina barn som är rättmätiga arvingar och han ber faktiskt om deras 
samtycke till försäljningen. (Däremot ber han inte om en eventuell 
levande hustrus tillstånd). 

Kvinnan säljer (själv) 

Antalet brev som sammantaget vittnar om att kvinnor stått som för
säljare är färre i Finnveden än i Jämtland.17 Emellertid finns för Finn
veden fler brev där kvinnan säljer utan samtycke från målsman. Vad 
som föranleder denna skillnad är svårt att ha en uppfattning om. 
Skulle man slå ut det totala antalet brev utfärdade av kvinnor med 
kvinnoägd jord som försäljningsobjekt, på undersökningsperiodens 
150 år skulle det bara bli ett brev vart sjunde år! I Jämtland rör det sig 
om ett brev vart sjätte år. 

Med målsman eller till släkting 
När kvinnor står som utfärdare och säljare av sin jord framskymtar 
tendensen från Jämtland nämligen att hon sålde till en släkting: Inge
gerd Magnusdotter sålde till sin systers son (Rap 22/2 1383), änkan 
Ingegerd Karlsdotter sålde till sin frände Broder By (Rap 9/12 1428) 

17 DS X141 1372, 8104 1370, 8143 1370, 8214 1370, Rap 22/2 1383, 3/11 1393, 15/11 1394, 

24/ro 1399, 9/12 1428, 12/3 1458, 7/7 1456, 26/31466, 16/4 1476; SD 237, 484, Bergsh.perg. 

19/11422. 
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och Ingrid Anundsdotter sålde till sin frände Birger Trolle, på egen 
hand och utan samtycke (SD 484). Men i Finnveden var försäljning till 
nära släktingar inte vanlig utan kvinnor sålde framförallt inom sitt 
stånd. Det var de mäktigaste och rikaste kvinnorna som sålde till 
de mäktiga herrarna, riddarna i Sydsmåland. T.ex. sålde Birgitta 
Haraldsdotter, dotter till häradshövdingen i Allbo, sitt fäderne med 
makes samtycke, till en förmodligen avlägsen släkting Erik Eriksson 
(Rap 7/7 1456)18 Likaså gjorde Johanna Pedhersdotter som med sin 
mans samtycke sålde massor med gårdar, arvegods, pantgods och köp
gods som hon förvärvat med sin förre man, Broder By, till samme Erik 
Eriksson Gyllenstierna (Rap 26/3 1466). 

Trots att kvinnorna sålde till avlägsna släktingar eller till män inom 
samma sfär som de själva tillhörde, genomfördes samtliga ovanstående 
transaktioner (utom Ingrid Anundsdotter) med samtycke från kvin
nans man eller uttryckliga målsman. Ytterligare några ska nämnas här 
vars män givit sitt samtycke till försäljningen, trots att kvinnan säljer 
sin egen jord. Hustru Elin säljer sitt möderne med tillstånd från sin 
make (Rap 16/41476), Ingeborg Benktsdotter säljer en kvarn (Rap 3/11 

1393)-
Till och med en änka, änkan Birgitta (efter Bo Jonsson) sålde visser

ligen själv, hade eget sigill, men hade uttryckligen en målsman som 
utöver hennes sigill även sigillerat brevet (SD 237 1402). Birgitta hade 
enligt brevet erbjudit släktingar att köpa, men ingen hade kunnat eller 
velat, så hon sålde utanför släkten. Här skulle man kunna tänka sig att 
Birgitta var hushållsföreståndare, trots detta hade hon en målsman, en 
manlig släkting som stod bakom hennes handlande. Det rörde sig om 
en fantastiskt stor del gårdar som såldes till ett sammanlagt värde av 
1.800 svenska penningar! Kanske var det därför som hon behövde ha 
en beskyddare? 

Utan beskydd 
Återstår åtta brev där kvinnor framställs som säljare utan målsmän. 
Tre av dessa är utfärdade 1370, ett 1372, ett 1394, ett 1399, ett 1417 och 
det sista 1422. Jag har alltså inte funnit en enda försäljning efter 1422 

18 Härenstam, Curt Finnveden under medeltiden. Lund 1946, s. 339. 
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utfärdad av en kvinna utan målsman eller anknytning till släkt 1 Finn
veden. Det kan hända att jag har missat någon någonstans eller så kan 
det vara slump att det inte finns något bevarat. Eller så kan detta fak
tiskt säga något eftersom procentuellt sett mängden brev ökar under 
1400-talet, varhelst i landet vi befinner oss, i förhållande till 1300-talet, 
så vi borde alltså finna fler brev under 1400-talet, men det gör vi inte. 
Blev det svårare för kvinnor att sälja själva under 1400-talet, åtminsto
ne i Finnveden? 

Ett av breven från 1370, är utfärdat av änkan Ingeborg Erlandsdotter 
och hon sålde sina barns fäderne och sin egen morgongåva för att 
kvitta en skuld som hennes man ådragit sig och som hon bevisligen 
övertagit efter makens död (DS 8143). Ingeborgs man tjänade hos stor
magnaten Bo Jonsson och det är till honom hon sålde. Jag tolkar detta 
brev som att Ingeborg är barnens målsman (och hushållsföreståndare) 
och när en man (målsman) enligt Magnus Eriksson landslag, ska sälja 
sin hustrus jord måste han också sälja av sin egen (se ovan). Ingeborg 
är målsman för sina barn och ska sälja deras fädernearv och i denna 
situation måste hon också sälja av sin egen jord, nämligen morgon
gåvan. Denna kvinna är både målsman och hushållsföreståndare efter
som hon är änka. Hon har inget eget sigill vilket kan tyda på att hon 
inte tillhör högfrälset. Andra får sigillera hennes transaktion. 

I det andra brevet från 1370 är skälet till kvinnans försäljning att hon 
hade böter att betala. Hennes civilstånd är okänt. Hon sålde en gård 
värd 27 mark svenska penningar. Villkor uttrycktes i brevet på så sätt 
att om köparen i framtiden ville sälja gården skulle hon och hennes 
arvingar åtnjuta förköpsrätt till gården för samma, nämnda summa 
(DS 8214) Inte heller denna kvinna ägde sigill. 

I det tredje brevet slutförde en kvinna (civilstånd okänt, men för
modad änka) sin sons försäljning genom att överlåta gården till sälja
ren, men sigillera kunde hon inte därför att hon saknade sigill (DS 
8104). Här kan vi bara spekulera utifrån liknande situationer där vi får 
mer information. Sonen kanske inte var i livet längre. Modern slut
förde transaktionen. Vad betyder det? I äldre tid var det ofta så att man 
vid ett köp inte kunde betala hela summan vid ett och samma tillfälle. 
Detta kan vara ett sådant och att kvinnan just med detta brev överlät 
jorden på köparen kan tyda på att köparen äntligen kommit med slut-
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likviden. Kvinnans son påbörjade transaktionen, kanske var han då 
hennes målsman, nu är han död eller icke närvarande när modern full
följer transaktionen. Antingen är hon både tillfällig hushållsförestån
dare och målsman, eller är hon i alla fall tillfällig hushållsföreståndare. 

I brevet från 1372 är kvinnans civilstånd också okänt och vi får i bre
vet bara veta att Ramfrid Petersdotter sålde allt hon själv ägde i Ossjö. 
Hon hade inget sigill (DS X141). Det intressanta med detta brev ligger 
inte i brevet självt utan finns i ett 22 år senare utfärdat brev som bekräf
tar att Ramfrid verkligen sålde sin del i Ossjö (Rap 14/111394). Behöv
des detta intyg just för att det var en kvinna som sålde? Hennes brev 
var ju utfärdat med 12 fastar och häradshövdingens sigill. Ar det för att 
brevet saknar släktingars medgivande? Det gör ju också två av dem 
från 1370. 

I de två breven från 1390-talet säljer kvinnor till den andra stor
magnaten under denna tid Abraham Brodersson (Rap 15/111394, 24/10 
1399). Inte heller i dessa framgår kvinnornas civilstånd och det går inte 
överhuvudtaget att utröna detta. Kvinnorna saknar i likhet med de 
andra kvinnorna från 1370-talet sigill och deras försäljningar är inte 
omfattande eller stora. 

Endast i breven från 1417 och 1422 har kvinnan Kristina eget sigill. 
Vi får också veta att hon är änka efter en mycket framstående, rik man i 
Finnveden19. Det framgår också att hon var sina barns målsman (och 
myndig). Hon säger uttryckligen i det ena brevet att hon själv tänker se 
till att barnen får andelar av försäljningen (SD 2318). Hon var definitivt 
hushållsföreståndare. 

Slutsatser 

De slutsatser vi kan dra utifrån ovanstående exempel på självständiga 
försäljningar i Finnveden av kvinnor, både med och utan samtycke 
från målsmän och släktingar, är dels att samtycke tycks ha varit ett 
vanligt krav för högfrälsets damer oavsett om de hade sigill eller inte, 
och oavsett civilstånd. Kravet på samtycke framstår som tydligast uti
från mängden gods den enskilda kvinnan sålde vid samma transak-

19 Härenstam, C. Finnveden s. 356, 391. 
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tionstillfälle: många gods = definitivt behov av målsmans samtycke. 
Dels att de kvinnor som trots allt sålde utan samtycke från någon 
släkting endast sålde en liten mängd jord och i alla fall (utom i ett) inte 
tillhörde högfrälset. Detta skulle kunna tyda på att ju mer du ägde ju 
mindre möjligheter hade du att förvalta detta på egen hand, åt
minstone i Finnveden. 

Några skillnader mellan brev om försäljningar gjorda av kvinnor i 
Jämtland (bondejord) och försäljningar gjorda av kvinnor i Finnveden 
(frälsejord) bör framhävas: Trots att de självständiga försäljningarna 
av frälsejord endast var koncentrerade till framförallt före sekelskiftet 
1400, sker i Finnveden fler självständiga försäljningar, d.v.s. för
säljningar till andra än släktingar och fler försäljningar utan samtycke 
från målsmän, än i Jämtland. Vad kan detta bero på? Mitt material kan 
inte besvara frågan, men man kan tänka sig att giftermålsmönstren 
skiljde sig. Generellt sett kanske kvinnor i Finnveden gifte om sig fler 
gånger20 än kvinnorna i Jämtland och att de därmed fler gånger tem
porärt var hushållsföreståndare även i fertila yngre år. Mellan gifter
målen var de temporärt änkor och som änkor var de hushållsförestån
dare och kanske målsmän över sina omyndiga barn. Detta giftermåls
mönster kanske förändrades under 1400-talets lopp så att kvinnor i 
Finnveden närmade sig mönstret i Jämtland där man förmodligen 
gifte sig senare i åldrarna än kvinnorna i 1300-talets Finnveden. Under 
1400-talet försvinner i stort sett de självständiga försäljningarna i 
Finnveden. Giftermålsmönstret hjälper inte att förklara de fall där 
andra än änkor säljer. 

Kvinnorna i Finnveden hade förmodligen också generellt sett mer 
egendom att förvalta än kvinnorna i Jämtland eftersom de tillhörde 
frälset. I Jämtland vågade man låta en kvinna på papperet agera själv
ständigt när hon ändå sålde till en nära släkting. I Finnveden hade där
emot kvinnorna för det mesta en målsman eller någon form av manlig 
beskyddare i ryggen, även när de sålde till en släkting, kanske därför att 
transaktionerna var voluminösa. När de inte var det verkar det som att 

20 Enligt Härenstams genealogiska efterforskningar framgår dessa otaliga giftermål 
tydligt. 

I02 



några kvinnor kunde handla utan målsman eller beskydd. Släkting
arna var i allmänhet också avlägsnare släktingar i transaktionerna i 
Finnveden jämfört med dem i Jämtland där det i stället, i de flesta fall, 
rörde sig om försäljningar till bröder. 

I Finnveden ser det ut som att männen endast vågade låta kvinnor 
agera självständigt när de skulle sälja en liten eller lågt värderad gård. I 
Jämtland rörde det sig alltid om mindre värda transaktioner räknat i 
förhållande till Finnveden, så här blir det svårt att jämföra. 

När det gäller civilstånd har undersökningen inte gett entydiga svar. 
Det ser ut som att både frälsejord och bondejord kunde säljas av såväl 
hustrur som änkor, utan målsmans eller annan släktings samtycke. På 
en punkt har materialet däremot varit lättolkat nämligen beträffande 
fastställandet av änkors rätt att temporärt vara målsmän över sina 
omyndiga barn. Detta har medfört ett klargörande på punkten änkor: 
med änkeståndet följer inte automatiskt hushållsföreståndarskap eller 
myndighet över sig själv och barn, utan detta är avhängigt av åtmins
tone två faktorer. Dels barnens ålder (myndig son eller inte), dels 
änkans eventuelle nytillträdde målsman (manlig släkting). Om inte 
någon manlig släkting (bror) tillträder som målsman och om inte 
myndig son finnes blir änkan myndig över sina barn och blir hushålls
föreståndare. Denna regel gäller såväl i Finnveden som i Jämtland. 

Byten av frälsejord och bondejord 

När det gäller byten står aldrig kvinnan som utfärdare, vare sig i Finn
veden eller i Jämtland. Maken eller brodern bytte med hustruns eller 
systerns samtycke, även om jorden uttryckligen var hennes.21 Genom 
denna förvärvsform får vi uppenbara bevis för, dels att kvinnan i de 
flesta situationer hade en målsman, dels att kvinnans jord användes av 
kvinnans målsman för att strukturera familjens ägor. Mannen valde 
(tillsammans med kvinnan) med vem och var jorden som de bytte till 
sig skulle ligga. Vid byten gick man inte miste om jord eller bytte mot 
pengar (d.v.s. köp) utan man, så att säga, bytte fysisk plats på sin äga. 

21JHDI :i39,170, 293, JHD 11:76,129,212,315,396, Rap 2/61382,9/81386,10/111400, 
18/6 1421, 24/6 1430,15/2 1445, Strängnäs perg. 1/5 1471, DS 3814, 4878, 6789, 7211, 7794. 
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Om mannen bytte bort hustruns morgongåvojord med t.ex. en äga 

från Nydala kloster kom hustruns morgongåva att ligga någon annan
stans, men den var fortfarande hennes morgongåva. Den bytte bara 
plats (t.ex. DS 3814). 

Kanske är det just detta att man bara bytte plats på sin äga, som 
gjorde att det uppfattades som tillräckligt att mannen med kvinnans 
medgivande genomförde handlingen. Bytet förändrade inte kvinnans 
rätt till sin egendom, om hon i framtiden ville använda den till någon
ting. 

Vad bytena också visar är att män verkligen var kvinnors målsmän. 
För frälsets del var maken hennes målsman i nästan alla fall. I Jämt
land var visserligen maken också den vanligast förekommande måls
mannen, men där förekom brodern som målsman oftare än i Finn
veden. Detta kan tolkas som att man snabbare och oftare gifte om sig 
som frälsekvinna än som bondhustru. 

Gåvor från bondehushåll och från frälsehushåll 

Jag tänker här inte ta upp alla typer av gåvor, men de flesta där kvinnor 
eller kvinnojord förekommer. Gåvobreven påminner om försäljnings
breven så tillvida att make och maka ibland utfärdar breven tillsam
mans, ibland utfärdar den ene med den andres samtycke, och ibland 
utfärdar de helt själva. Tendensen är den att kvinnan utfärdar brevet 
självt när hon antingen är änka eller när hon handlar i egen sak (t.ex. 
när hon ger en själagåva för sin tidigare makes själ, eller för barn i tidi
gare äktenskap). 

Från Jämtland 

Sytning 
Bland bönder är gåvor inte lika vanliga som bland frälsebönder, om 
man kan lita till det bevarade materialet. I Jämtland dominerar syt-
ningsgåvorna, d.v.s. de jordegåvor där mottagaren lovar att ta hand om 
givaren tills denne dör. Denna form av underhåll kompenserades alltså 
med en viss mängd jord. Att ta på sig arbetet med att sköta en gamling 
mot att denne tillhandahöll hus och jord tycks inte ha varit en efter-
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traktad syssla. Oftast påtog sig sonen eller dottern (och därmed hen
nes man) detta uppdrag,22 ibland kunde syskonbarn ta på sig detta.23 

En övervikt av män bad om underhåll i Jämtland. Men det finns också 
brev som vittnar om att kvinnor gav gåvor som motprestation för 
underhåll till döddagar.24 

Utfärdarna av sytningsbrev står alltid ensamma som utfärdare. I 
vissa fall krävdes medgivande från arvingar, t.ex. när brevutfärdaren 
tänkte skänka bort arvejord som flera än mottagaren hade rättigheter 
till (JHD II:84, 76). 

Själagåva 
I Jämtland var själagåvor ovanliga och utfärdades alltid av män. Alltså 
bör jag inte ta upp dem här I endast ett enda brev förekommer i alla fall 
ett äkta par (JHD II: 125). I andra fall är det bara män, både ensamma 
och i grupp med andra män. Vad det var för typ av jord framgår inte 
heller. Jag får ingen uppfattning om huruvida det var arvejord eller för
värvad jord som gavs; det tycks i alla fall inte vara kvinnans jord som 
användes till detta utan snarare förvärvad jord. 

Utöver regelrätta själagåvor finns också gåvobrev i vilka ingen mot
prestation (i form av själamässor o.dyl.) förekom. Dessa uttrycktes 
som rena, specificerade gåvor: två män överlät en älggård till kyrko
herden i Oviken (JHD II: 158), eller sex bönder gav Overhogdals kyrka 
en slåtteräng värd 10-12 lass hö (JHD II: 178). Eller ospecificerade 
gåvor som gåvor till kapellet i Ragunda(JHD 1:32,33), eller en gåva till 
klostret i Trondheim (JHD II: 327). 

Återigen var det i Jämtland inte något som kvinnor utfärdade. Det 
ser alltså ut som om överskott på jord inte var vanligt förekommande i 
Jämtland under denna period. Privatpersoners gåvor visar på en liten 
ökning under 1400-talets lopp, men tycks vara förbehållet rikt folk (se 
Finnveden nedan). 

22 JHD 1:162, JHD II: 19, 65, 71,119,176, 220, 379. 
23 JHD 11:279,385-
24 JHD 1:162 JHD 11:222, 279. 



Från Finnveden 
Mönstret är helt annorlunda i Finnveden: kvinnor ger minst lika ofta 
som män, i de flesta fall får vi reda på från vem jorden härstammade 
och i de allra flesta fall får vi veta varför de skänkte något och slutligen 
vem eller vilka som godkänt överföringen. 

Det som finns bevarat från Finnveden är framförallt de omfattande 
gåvor som de högfrälse släkterna gav till Nydala kloster. Ofta innehöll 
breven en gåva mot vilken klostret dels skulle återgällda givaren och 
hans föräldrar och barn med hållandet av själamässor och läsandet av 
böner, dels underhålla givaren med mat och husrum till döddagar. 

Kvinnor utfärdar 
I hälften av fallen är det kvinnor som utfärdar sytnings- eller själa
gåvobrev.25 Birgitta Haraldsdotter skänker i egen hög person, utan 
samtycke från någon, en gåva till Vadstena kloster för sin döde broders 
skull på en gård, som räntar 4 pund smör. Klostret ska som motpresta
tion begrava hennes bror där och vårda hans själ. Gården hon gav hade 
hon ärvt efter brodern (Rap 25/8 1481). Denna högadelsdam utfärdade 
alltså själv och var förmodligen änka. Hon ägde dessutom eget sigill. 
Hon handlade som en fullvärdig man; var både hushållsföreståndare, 
förde sin egen talan och var myndig. En annan Birgitta, benämnd 
änka, skänkte själv och utan godkännande eller samtycke, och med 
eget sigill, en själagåva i form av en gård som räntade 1 pund smör, till 
ett kloster i Kalmar (Rap 4/10 1474). Denna kvinna hade, enligt min 
tolkning av brevet, nyligen förlorat sin make och hon skänkte fram
förallt gåvan som tacksägelse för att hon själv kände sig frisk till själ 
och kropp. Hon tycks också vara hushållsföreståndare och myndig. 

Alla andra kvinnor skänkte med tillåtelse eller godkännande från 
framförallt sin make, målsmannen, men också ibland från andra släk
tingar. När en kvinna ville skänka sin morgongåva för sytning måste 
hon be både maken och sonen om lov (Rap 13/12 1461). Maken därför 
att denne var hennes målsman, sonens tillstånd måste hon ha därför 
att morgongåvan egentligen borde bli hans mödernearv. I ett annat fall 

25 DS 3790 1344, SD 799,1393, Rap 6/7 1391, 25/71425, 8/12 1428,13/12 1461, före 12/3 

1466, 4/10 1474, 25/8 1481, Bergsh. Perg. 19/11422, Sävstaholm perg. 4/4 1494. 
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måste Elin Ingemarsdotter fråga sin ende levande frände om hon fick 
skänka Nydala flera gårdar för sin själs frälsning och för att i framtiden 
få sin lägerstad där. Hon uppgav att hon hade eget sigill men detta 
hade förkommit så hon fick brevet sigillerat av sin man (SD 799). Både 
make och arvsfrände gav alltså sitt samtycke till affären. Även en viss 
Johanna måste ha samtycke från både fränder och make för att skänka 
sin egen jord till Nydala för sina barns och föräldrars själarykt (Rap 
12/3 1466). 

Trots att Märta Abrahamsdotter ville skänka en själagåva för sin 
tidigare mans själ krävs tydligen godkännande från den nuvarande 
maken, målsmannen (25/7 1425). När en viss Kristina ville ge en gåva 
för sina föräldrars och sin brors själ krävdes också makens samtycke 
(Rap 8/12 1428). 

Så här långt kan vi väl sammanfatta med att om kvinnans målsman 
d.v.s. maken var i livet krävdes hans samtycke till affären, trots att 
kvinnan gav egen jord. Det gemensamma för de två som handlade helt 
självständigt var att maken inte levde; de var alltså myndiga. Tyvärr 
har vi ett undantag från denna regel ty den nyblivna änkan Christina 
Gissledotter handlade inte helt självständigt utan hade vänners råd 
och samtycke till en själagåva åt Nydala i utbyte mot vårdandet av 
makens och barnens själar (Rap 6/7 1391). Troligt är här att vännerna 
inte är målsmän (utan bara beskyddare) och att hon då faktiskt både är 
hushållsföreståndare och (med tvekan) myndig. För att få detta belyst 
ytterligare bör vi titta på hur männen handlade i denna sak. Behövde 
de också tillstånd från släktingar? 

Män utfärdar tillsammans med kvinnor26 

När kvinnor och män utfärdade gåvobrev formulerades dessa som 
gemensamma, trots att mannen alltid nämndes först. Broder i Simm-
arp och hans hustru Kristina Ambjörnsdotter donerade till Nydala 
kloster, för sina och sina föräldrars själar och som betalning för under
hållet av dem till döddagar. De skänkte köpegods som paret förvärvat 
tillsammans (DS X258). Trots att det var köpegods hade de sina arvs-

26 DS X258, SD 275,740,1986,2320, Rap 9/9 1389, 21/6 1394,1/81397, u.d. 1423,7-12/1 

1425, 29/6 1439, y/6 1454-
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fränders sanktion för gåvan. Detta tyder på att även om man var med
veten om skillnaden mellan arvejord och avlingajord uppfattades allt 
som ägdes som föremål för arvingars arvsanspråk. Enligt lagen hade 
man rätt att göra vad man ville med avlingejord. Här är det uppenbart 
att släktingarna ändå informerades om affären och t.o.m. gav sitt god
kännande. Varken mannen eller kvinnan hade sigill. 

Även Erik Thuresson och hans hustru Elena Ingemarsdotter ville 
bo på Nydala kloster. De skänkte för detta ändamål, och för hållandet 
av själamässor och läsandet av böner över deras barn och släktingars 
själar, flera gårdar, utan samtycke från släktingar (SD 740). Båda hade 
sigill. Utan samtycke från släktingar agerade också makarna Ulf och 
Christin. Dessa skänkte allt de ägde (framstår som gemensamt ägande 
i texten) till Nydala och allt skulle tillfalla klostret när de dött (Rap 9/9 
1389). De tycks inte ha haft några nära arvingar i livet. 

I fyra fall har jag funnit att paret endast nyttjade hennes jord för att 
ge en själagåva; I två av dessa återskänks jord som hustruns släkting 
skänkt. Det ena fallet är från 1423 (Rap u. d.), det andra fallet från 1397 
(Rap 13/12). I de två andra fallen nyttjas kvinnans innehav aktivt för 
själagåvor, ett från 1439 (Rap 29/6) och det andra från 1414 (SD 1986). I 
det sistnämnda fallet låg båda i sotsäng, de utnyttjade kvinnans farsarv 
och bad av den orsaken svärsonen om lov, eftersom jorden var hans 
hustrus framtida arv. 

I ett fall gav mannen både av sin och av sin hustrus jord. De gårdar 
som skänktes från kvinnans sida för sytning skulle återskänkas av 
klostret till hennes son när hon dör, eftersom dessa då blir hans 
modersarv (SD 2320). 

Ovan har jag tagit upp några exempel på gåvor där mannen och 
kvinnan var utfärdare. Det finns inget som skiljer dessa från dem som 
kvinnan själv utfärdade. Mannen behövde också i vissa fall be släk
tingar om lov. Ibland handlade paret utan samtycke från någon (precis 
som några kvinnor ovan) Skillnaden i fallen med paren är att kvinnans 
målsman självklart är med vid transaktionen, oavsett om det är hennes 
jord eller hans jord som skänks. När båda lever tycks de genomföra 
transaktionen tillsammans. I fallen där kvinnan utfärdar (själv eller 
med målsmans samtycke) rörde det sig om själagåvor för andra än 
paret självt. Kvinnan utfärdade alltså aldrig brev som omfattade henne 
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och hennes man: sådana brev utfärdade han. Kvinnan utfärdade brev 
när brevet berörde släktingar som den nuvarande mannen inte till
hörde. Till exempel kvinnans barn med en annan man eller kvinnans 
bror. 

Den stora skillnaden är att kvinnan mycket sällan kunde utfärda ett 
brev utan målsmans samtycke. När det gällde gåvor finner vi en tyd
ligare koppling till änkeståndet. Det verkar som att den kvinna som 
var änka kunde agera utan beskyddare när hon skulle skänka en gåva. 

Kvinnor, målsmanskap och kön 

Oavsett civilstånd tycks kvinnor i det medeltida samhället i de flesta 
fall ha haft målsman eller beskyddare. Byten är den största indikatorn 
på detta, men även alla andra transaktionstyper bekräftar att det van
liga är just att kvinnor hade målsmän. Att inte ha det hörde till det 
ovanliga. Inte ett enda byte genomfördes av en kvinna utan av hennes 
målsman. Målsmanskapet såg inte riktigt likadant ut bland skatte
bönder som inom frälset. Bland skattebönderna i Jämtland kunde 
såväl myndig son, som brodern till systern eller hennes man vara det. 
Nästan lika vanligt var det med bror som med make när det gällde för
säljningar i Jämtland. 

I Finnveden, bland frälsekvinnorna, dominerade maken stort som 
målsman. Kvinnan hade alltid just maken som målsman (jag har inte 
funnit någon bror där). Endast de änkor som förekommer med be
skyddare hade uttryckligen i ett fall en avlägsnare manlig släkting som 
målsman, och en del änkor tycks mycket riktigt vara myndiga när de 
genomförde sina transaktioner, vare sig det rörde sig om försäljningar 
eller gåvor. 

I de få fall (4 i Jämtland, 8 i Finnveden) där kvinnor utan målsmän 
utfärdade brev om försäljning var kvinnan inte änka ens i hälften av 
fallen. Alltså kan vi inte dra slutsatsen att endast änkor kunde handla 
självständigt, även andra kvinnor kunde fullfölja transaktioner utan 
målsmän. Det gemensamma, både för Jämtland och Finnveden är att 
transaktionerna omfattade mindre jord, relativt till de för ståndet nor
mala omfånget. Särskilt framträdande är detta i Finnveden. I Finn
veden tycks restriktionerna mot änkan som ville sälja sin förre mans 
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jord vara mycket hårdare än för den kvinna som ville fullfölja en liten 
transaktion. Hon som genomför den mindre omfattande gör detta 
utan målsman, medan änkan som genomförde den stora, måste ha 
målsman. 

Denna undersökning har också studerat hushållsföreståndarskapet. 
Detta skiljer sig inte mellan skattehushåll och frälsehushåll utan 
genom kön. Materialet visar att i de fall mannen är hushållsförestån
dare är han målsman för alla inom hushållet, inklusive sig själv. När 
kvinnan av omständigheter råkar bli hushållsföreståndare kan hon 
också vara målsman för dem inom hushållet, men hon är inte alltid sin 
egen målsman d.v.s. myndig. Undersökningen har visat att när den 
kvinnliga hushållsföreståndaren behövde sälja omyndiga barns jord 
kunde hon göra detta som varande deras målsman, men så fort barnen 
(de manliga) uppnått myndig ålder förblev hon varken deras målsman 
eller hushållsföreståndare. Samma kvinnliga hushållsföreståndare 
med omyndiga barn visade sig ha en målsman när hon genomförde en 
transaktion innehållande hennes egen jord. 

Slutsatserna bli att är en man hushållsföreståndare, så är han också 
målsman. Ar kvinnan hushållsföreståndare så är det inte givet att hon 
är målsman över sig själv också. Samma sak gäller för änkor; änkor är 
inte automatiskt målsmän utan har ibland en beskyddare. Deras bror 
eller deras myndige son kan snabbt tillträda som målsman. I Finn
veden gifter sig kvinnorna snabbt igen och den nye maken tillträder 
som målsman. 

När jag började denna undersökning utgick jag från två till vissa 
delar disparata synsätt nämligen Carol Clovers påstående att kön inte 
var viktigt och Maria Sjöbergs påstående att änkor kunde byta genus 
och bli nästan fullvärdiga män. Utifrån mina resultat vill jag påstå att 
kön definitivt spelar roll. Undersökningen pekar snarare åt Sjöbergs 
håll, nämligen att kvinnor kunde byta genus, d.v.s. påtaga sig rent 
manliga roller. Sjöberg talar bara om änkor, jag menar att även andra 
än änkor kunde, i vissa oförutsedda situationer, byta genus. Genusbyte 
var inte bara förbehållet änkor. Full självständighet innehades inte 
heller bara av änkor och inte heller av alla änkor, utan kunde före
komma i andra civilstånd. Ankeståndet var en förutsättning men inte 
lika med hushållföreståndarskap eller målsmanskap. 
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Generellt var kvinnan underordnad sin målsman och ytterst sällan 
företrädde hon sig själv, några fler gånger företrädde hon sitt hushåll. 
Men vi bör ha i minnet att de allra flesta transaktioner som ett hushåll 
genomförde, verkställdes med ett mål i sikte, nämligen att främja hus
hållet. Familjens söner skulle ha möjligheten att kunna ge sin blivande 
gemål en morgongåva (annars var det svårt att få möjlighet att gifta sig 
inom sitt stånd). Hos skattebönderna var detta inte lika viktigt; man 
kunde bilda hushåll även utan giftermål och morgongåva, men bland 
bönderna var det viktigt att en brukningsbar jordbit och några hus 
kunde avvaras till åtminstone någon son, annars måste denne vänta 
tills barnahushållets makar lämnade över gården. Byten kunde hjälpa 
en att få en tillräckligt sammanhängande äga för att åstadkomma en 
sådan. Även uppgiften att ta på sig underhåll för sina gamle far eller 
mor kunde vara en möjlighet att komma åt en brukningsbar jord eller 
till och med en gård. 

Genom att läsa gåvobrev från Finnveden klarnar bilden ytterligare 
angående makars gemensamma arbete för avkomman. De skänker 
den jord som är minst viktig ur arvssynpunkt. Ofta kan det då röra sig 
om kvinnans jord. De ber alltid sina arvingar om lov, och ibland, när 
arvingarna inte varit myndiga har dessa fått godkänna gåvan när de 
kommit i vuxen ålder. Detta gäller även kvinnor när dessa varit de 
enda överlevande arvingarna, men då har deras målsmän också erkänt 
gåvan. Kön spelar roll. 
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