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Under 1600-talet blev flera områden som tidigare tillhört Danmark 
svenska. Dessa skulle införlivas med Sverige, men olika strategier val
des för att uppnå detta, speciellt gällande anpassning till den nya lagen. 
Medan det i fredstraktatet från Brömsebro 1645 stod att svensk lag 
genast skulle införas i Jämtland, Härjedalen och Gotland, som då blev 
svenska, fick t.ex. Skåne och Blekinge behålla sin gamla lag och rätt, 
d.v.s. dansk lag, vid freden i Roskilde 1658.1 Ett av de områden som 
faktiskt omedelbart övergick till att använda Kristoffers landslag från 
1442 (tryckt 1608) i stället för Christian IV:s Norske Lov från 1604 var 
alltså Jämtland.21 andra områden där det så småningom påbjöds att 
svensk lag skulle användas i stället för dansk eller norsk, t.ex. Bo
huslän, fanns ett visst motstånd och man fortsatte att döma i enlighet 
med den gamla lagen.3 Genom bytet av lag förändrades flera av de 
regler som påverkade människors vardagsliv, däribland reglerna för 
egendom. 

Att egendom, framför allt jord, var grundläggande och livsnöd
vändigt under 1600-talet behöver knappast påpekas. Majoriteten av 
Skandinaviens befolkning fick sin försörjning genom jordbruk och 
dess binäringar. Därför var det också viktigt att noga reglera vem som 
fick tillgång till jord och hur denna jord skulle överföras mellan män-

1 Inger Diibeck (1987) s. 17 ff. 
2 Inger Diibeck (1987) s. 87. 
3 Inger Diibeck (1987) s. 88. 
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niskor. Det fanns dock vissa skillnader mellan stad och landsbygd och 

mellan olika områden. I lagarna fanns det vidare en tydlig åtskillnad 
mellan kvinnor och män, vilket är speciellt tydligt i de balkar som reg
lerar egendomsöverföringar. Det gällde helt olika regler beroende på 
om en person var kvinna eller man, gift, ogift eller änka/ änkling. 

Jämtland var ett område där egendomsreglerna var mer aktuella än i 
de flesta andra områden i Skandinavien vid 1600-talets mitt. Det var 
nämligen så att den danske kungen, Christian IV, hade fråntagit bön
derna viktiga jordrättigheter 1613, och dessa rättigheter återfick bön
derna i samband med att Jämtland övergick från att vara norskt till att 
vara svenskt område 1645. Naturligtvis skapade detta stor turbulens 
och gav upphov till många konflikter om rättigheterna till jord. Dessa 
konflikter skulle sedan lösas på tinget i enlighet med lagen. Men vad 
innebar ett byte av lag? Skilde sig den svenska och den norska lagens 
egendomsregler åt? Förändrades förutsättningarna för kvinnor och 
män? 

För att försöka besvara dessa frågar ska jag se lite närmare på lag
stiftningen kring egendom i den norska och svenska lagen. För det 
första vill jag undersöka vad det innebar att inneha egendom för att se 
vilken egendomsrättens innebörd var och om denna förändrades då 
Jämtland övergick till att vara svenskt. För det andra ska jag undersöka 
förutsättningarna för att överföra egendom genom giftermål och arv. 
Innan jag börjar med dessa två huvuddelar av min undersökning vill 
jag dock redogöra för några egendomsrättsliga begrepp som var av stor 
betydelse för Jämtland under 1600-talet och ge en kort beskrivning av 
de lagar som gällde. 

Jordrättigheter i Jämtland 
Före 1613 ägde de flesta familjer sina egna gårdar och betalade skatt till 
den danske kungen. Det fanns nästan inga landbor och det fanns 
ingen adel i provinsen. Efter 1613 förändrades förhållandena i Jämt
land i och med att odelsrätten togs ifrån bönderna. 1645 ändrades situ
ationen igen, genom att Jämtland blev svenskt och i samband med 
detta infördes svensk lag och bönderna återfick sin odelsrätt. Odels-
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rätten var ett knippe rättigheter som omgärdade odelsjorden.4 Odels-
rätten kan närmast översättas med rätten till sin odelsjord, en sorts 
äganderätt, även om begreppet också inbegriper andra rättigheter, 
t.ex. bördsrätten. 

Odelsjord motsvaras närmast av arvejord, men jorden blev inte 
odelsjord lika fort i Norge som jord blev arvejord i Sverige. I den 
norska lagen finns tydliga kriterier för när jord skulle räknas som 
odelsjord. Om man ägt jorden i 30 år, om man fått den av konungen, 
om jorden gått i arv i tre generationer eller om man bytt sin odelsjord 
mot annan jord så blev även den nya jorden odelsjord. Dessa be
skrivningar saknar helt motsvarighet i den svenska lagen, där jord blev 
arvjord så fort den lämnats i arv till någon, d.v.s. man behövde inte 
vänta i tre generationer, eller 30 år. Om någon exempelvis köpt en bit 
jord och sedan dog, så blevjorden arvejord för den som då ärvde jorden 
i Sverige, medan den inte uppnådde status som odelsjord förrän efter 
den gått i arv i tre generationer i Norge. I Norge fanns det följaktligen 
tre sorters jord, jord man förvärvat, jord man hade ärvt och odelsjord, 
och det var endast odelsjorden som omgärdades av odelsrättens 
restriktioner. Den stora likheten mellan odelsjord och arvejord var 
dock att det var jord som man inte fick göra vad som helst med, utan 
den omgavs av vissa förbehåll, så som bördsrätten eller odelsrätten.6 

Lagstiftningen värnade om att släkten skulle ha rätt till odelsjorden 
eller arvejorden, vilket gjorde att om man ville sälja sin odels/arvejord 
skulle den vid tinget erbjudas till släktingar först, innan den kunde säl
jas till någon annan.7 Om inga släktingar gjorde anspråk på jorden 
med hänvisning till sin bördsrätt inom ett år och en dag kunde försälj-

4 För utförligare resonemang kring odelsjorden se t.ex. Michael H. Gelting (2000) 
"Odelsrett - lovbydelse - bördsrätt - retrait lignager Kindred and Land in the Nordic 
Countries in the Twelfth and Thirteenth Centuries" i Family, Marriage and Property 
Devolution in the MiddleAges och Christer Winberg "Jord och släkt i Sverige under 100 
år" samt Per Norseng "Kommentar till Christer Winberg" båda i Historisk tidskrift 
(norsk) 1991:2. 

5 Kong Christian den fjerdes Norske Lovbog af 1604 (1981) hädanefter CNL, Land-
breide, eller Odels Balcken, kap. 1, s. 96. 

6 Dessa begrepp har ibland använts synonymt, t.ex. av Gelting (2000) och Winberg 
(1991) jag anser dock att odelsrätten är ett begrepp som inkluderar något mer än bara 
bördsrätten. 

7 CNL, Landbreide eller Odels balcken, kap. 4, s. 98. samt Konung Christoffers 
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ningen genomföras enligt Kristoffers Landslag och i Christian IV: s 
Norske Lov hade släktingarna bara sex månader på sig att utnyttja sin 
odelsrätt.8 Det var alltid den närmaste släktingen enligt arvsordningen 
som hade rätt till jorden om flera arvingar var intresserade av att köpa 
den. 

En annan aspekt av odelsrätten är åsetesretten eller besittnings
rätten. Odelsmannen, d.v.s. den som innehade den starkaste odels
rätten, den som var närmaste släkting till att ärva jorden, hade enligt 
åsetesretten brukningsrätten till jorden. Åsetesretten innebar också att 
odelsmannen var den som hade rätt att ta över bruket av en gård före 
andra, d.v.s. bördsrätt. Odelsrätten är således ett komplicerat begrepp 
som innehåller olika delar vilka delvis överlappar varandra, och alla 
dessa delrättigheter var viktiga för befolkningens relation till jorden. 

Förutom att byta lag 1645 var således jämtarna tvungna att ta till sig 
nya begrepp, så som arvejord i stället för odelsjord. Detta gick inte alls 
lika fort som att byta lag. Om man ser på domboken för åren 1647-1648 
så finns det gott om hänvisningar till paragrafer i den svenska lagen, 
men begreppen odelsrätt och odelsjord används fortfarande flitigt, 
trots att dessa begrepp inte förekommer i den svenska lagen. I den 
svenska lagen motsvaras odelsbalken och odelsjorden närmast av 
jordabalken och arvejorden. 

När odelsrätten togs ifrån bönderna 1613 fick de börja leja sin jord i 
stället för att äga den. Detta påverkade naturligtvis möjligheterna att 
överföra jorden till andra. Det var rättigheterna att lämna jorden i arv, 
att sälja den och släktingars rättigheter att bevaka att jorden inte gick 
ur släkten som försvann. Under de följande åren var jordrättigheterna 
livligt debatterade i Jämtland.10 Egendomsreglerna var i hög grad 
aktuella, eftersom de påverkade lokalbefolkningens liv i stor utsträck
ning. 1645, i samband med statsbytet återfick de som förlorat odels
rätten till sin jord denna rättighet. Det märkliga är att handeln med 

Landslag (1869), hädanefter KrL, Jordabalken II, s. 102. 
8 KrL, Jordabalken, kap. II, s. 102 och CNL, Landbreide, eller Odels Balcken, kap. 

IV, s. 98. 
9 Sissel Rydman Langseth (1976) "Asastesrett" i Kulturhistoriskt lexikon för nordisk 

medeltid, del XX, s. 463 AF. 
10 Espen Andresen (2000) s. 119. 

Il6 



jord tycks ha fortsatt under de 32 år då det egentligen var kungen som 
ägde jorden. Ett exempel på detta är Erik Siulsson som efter 1645, i 
egenskap av närmaste odelsman, krävde att återfå den jord som hans 
fader haft när han fråntagits odelsrätten. Nu bodde Carl Carlsson på 
denna gård. Carl svarade då att han hade betalat 18 riksdaler i avgång 
till Eriks far och dessutom 9 riksdaler i bygselavgift (en avgift som 
erlades då en ny brukare började bruka en gård).111 detta fall var det 
inte fråga om att bara börja leja en gård och betala bygselavgift, utan 
Erik hade betalat 18 riksdaler för gården. Han fick emellertid inte 
behålla gården, eftersom han inte kunde visa upp några papper på 
köpet. Detta var dock bara en i mängden av dem som mellan 1613 och 
1645 fortsatte att betala för att få ta över gårdar. Befolkningen hade 
inte förstått eller inte brytt sig om att de inte längre hade samma 
rättigheter till jorden. Eftersom jorden under de föregående åren 
många gånger bytt ägare uppstod nu, då de som hade haft odelsrätt till 
en viss jord 1613 krävde att få komma i besittning av den, ett stort antal 
konflikter och lagens bestämmelser om egendom blev på nytt högst 
aktuella. I denna turbulens i egendomsinnehavet var lagen mycket vik
tig och kännedomen om lagens påbud var mycket god, vilket tydligt 
kan ses i protokollen från tingen. 

Det var dock inte bara odelsrättens återinförande som påverkade 
egendomsförhållandena då Jämtland kom att bli svenskt territorium. 
Statsbytet medförde också nya regler för egendom och för kvinnors 
och mäns möjligheter att äga och disponera egendom, genom att en ny 
lag infördes. 

Lagarna 

Ar 1604 utgavs Kong Christian IV:s Norske Lov. Den lag som gällde 
tidigare var Magnus Lagaböters lag från 1200-talet, men genom olika 
samhällsförändringar, t.ex. reformationen, blev den otidsenlig och 
hade genom åren fått ändringar och tillägg genom många "rättar-
böter". Dessutom var språket mycket ålderdomligt och få kunde läsa 

11 Jämtlands Domböcker och Landstingsprotokoll del 4, 164J—1648 (1989) s. 35. 
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den. Till detta kom att den inte fanns tryckt utan spreds i avskrifter.12 

Det var sålunda nödvändigt med en revision. Christian IV:s Norske 
Lov betraktades som en omarbetning av den gamla lagen med alla dess 
rättarböter, men den införde egentligen inget nytt, annat än att den 
trycktes på ett läsbart språk, vilket möjliggjorde att lagmännen faktiskt 
kunde använda sig av den. Endast ett fåtal personer hade ägt en lagbok 
tidigare och ännu färre hade kunnat läsa den.13 Därför medförde 
Christian IV:s lagbok betydande förbättringar av rättssäkerheten 
genom möjligheterna att bestraffa och bötfälla på ett enhetligt sätt i 
hela landet. Christian IV:s lag gällde fram till 1687 då Christian V:s lag 
började gälla. 

I Sverige kom den första gemensamma lagboken för landsbygden 
vid 1300-talets mitt genom införandet av Magnus Erikssons Landslag. 
Innan denna infördes hade det funnits flera olika landskapslagar. 1442 
kom en reviderad version av landslagen, Kristoffers Landslag, vilken 
var gällande fram till 1734 års lagreform.14 Lagarna kompletterades och 
reviderades kontinuerligt genom olika förordningar och nya regler. I 
Norge kom Christian IV:s recess 1643 som samlade ihop förtydligan-
den om hur lagen skulle tolkas samt nya lagar som kommit under tiden 
från att lagboken kommit ut 1604.15 Även i Sverige kom en del nya 
förordningar och förändringar fram till 1734 då det kom en ny lag. 

I Jämtland gällde Christian IV:s lag mellan 1604 och 1645 och sedan 
Kristoffers Landslag fram till 1734. Den norska lagen fortsatte emeller
tid att användas en bit efter 1645, då t.ex. avtal ingångna före 1645 
skulle beaktas av tinget. Den användes dock inte för att döma nya 
ärenden. Ett exempel på åberopande av den norska lagen fram
kommer vid ett ting i oktober 1647. Oluf Göleson hade tagit hand om 
Onde Olufson tills han dog, mot att han skulle få all Ondes lösa och 
fasta egendom. Oluf framför som bevis på detta ett ordentligt under
tecknat och sigillförsett dokument. Han hänvisar till att överens
kommelsen träffats enligt Norges lag, ärvdabalken kapitel 22, varför 

12 Janrik Bromé (1945) s. 319 f. 
13 Fr. Hallager och Fr. Brandt (1981) s. xxii. 
14 Gösta Hasselberg, (1989) s. 21-28 och 96. 
15 Christian IV:s recess 1643 (1981). 
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rätten meddelar att denna sytningsgåva inte kan klandras.16 Ärendet 
gäller alltså en uppgörelse som skedde enligt den norska lagen och det 
görs klart att den därför ska stå fast även om lagen hade bytts ut. 

Att inneha egendom 

Efter att man på ett eller annat sätt hade fått egendom så gällde det att 
behålla de rättigheter man hade till den. Äganderätten var inte absolut 
utan det fanns ofta flera olika anspråk och ibland förpliktelser för
knippade med en viss egendom. En aspekt av äganderätten tar Maria 
Ägren upp tillsammans med Kenneth Johansson. De menar att 
äganderätten under äldre tid ofta handlade om delrättigheter, snarare 
än om vår tids absoluta och allomfattande ägande. Ofta rörde det sig 
om rättighet kopplad till skyldighet. Brukaren kunde ha en plikt att 
bruka, eller ett förbehåll som lät brukare ta ut så mycket som behövdes 
till husbehov, d.v.s. man fick inte överutnyttja egendomen. Det fanns 
också en uppfattning att den som brukade något och lade ned mycket 
arbete på det hade rätten till det.17 

Ibland används termen egendomsrätt istället för äganderätt,18 vilket 
kan vara bra då det är ett mer öppet begrepp och inte så knutet till vad 
vi idag menar med äganderätt, eftersom dagens äganderätt ser annor
lunda ut. Egendomsrätt blir ett begrepp som kan inkludera både rät
ten att disponera egendomen, rätten att sälja egendomen och rätten 
att tillgodogöra sig avkastningen från den. Även andra anspråk kan 
inrymmas, t.ex. bördsrättsanspråk. Den formella äganderätten blir då 
en del av ett större knippe rättigheter relaterade till egendom. På detta 
sätt blir begreppet egendomsrätt lite vagt, men ändå ändamålsenligt 
eftersom egendomsrätten på 1600-talet faktiskt kunde betyda många 
olika saker. Det är viktigt att tänka på att när man talar om en viss 
rättighet, t.ex. äganderätten, så är den inte det enda anspråk som finns 
på egendomen utan en bland flera konkurrerande och samexisterande 
rättigheter. 

16 Jämtlands domböcker och Landstingsprotokoll del 4,164J—.1648 (1989) s. 28. 
17 Maria Ägren och Kenneth Johansson (1994) s. 131 f. 
18 Se exempelvis Maria Ågren (1995) s. 111 och Maria Sjöberg (2001b) s. 112. 
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Egendomsrätten såg vidare olika ut beroende på vilken sorts bonde 

man var. Under 1600- och 1700-talen hade en del bönder rätt att sälja 
sina gårdar (skattebönder), andra hade bara brukningsrätt (krono- och 
frälsebönder).19 Krono- och frälsebönderna måste betala en avgift till 
den som hade rätten till inkomsten från jorden, så det kunde finnas 
många olika anspråk på samma stycke jord. En annan viktig skillnad i 
egendomsrätten är den mellan kvinnor och män. I lagarna är det tyd
ligt att kvinnor och män har olika tillgång till olika delar av egendoms
rätten. 

När det gäller äganderätten till egendom hade både kvinnor och män 
rätten att äga; även om kvinnor t.ex. ärvde mindre i egenskap av döttrar, 
så kunde de i alla fall äga. Den formella äganderätten för gifta männi
skor var gemensam i både Norge och Sverige. I Norge lade makarna all 
egendom till den gemensamma, men de var fria att göra andra avtal 
med arvingarnas samtycke. I Sverige var det dock så att kvinnan vid 
äktenskapets ingående fick rätt till en tredjedel, och mannen till två 
tredjedelar, av den gemensamma egendomen, till vilken lösöre och 
avlingejord räknades,20 medan arvejorden förblev individuellt ägd.21 

En annan viktig del av egendomsrätten är dispositionsrätten. När 
det gäller vem det är som har rätt att disponera egendomen är för
hållandena komplicerade, eftersom olika delar av egendomsrätten ofta 
tillföll olika personer. Maria Sjöberg menar att äganderätten egent
ligen inte var individuell, utan släktens eller makens, ända till 1920-
talet, då det kom en ny lag. Kvinnor kunde äga jord i lika stor grad som 
män, men endast män kunde disponera jorden.22 Ett liknande resone
mang förs av Marja Taussi Sjöberg som menar att även om kvinnor 
hade arvsrätt och äganderätt så kontrollerades hennes egendom av 
män.23 Dispositionsrätten var allstå ofta reserverad för män, medan 
äganderätten var något som både kvinnor och män tog del av. De olika 
delarna av egendomsrätten är följaktligen uppdelade efter kön. Även 

19 Mauritz Bäärnhielm (1995) s. 21 ff. 
20 CNL, Gifftinge, eller Arffue Balcken kap. III, s. 72 f. och KrL, Giftermålsbalken 

kap. V, s. 62. 
21 Gudrun Andersson (1996) s. 29. 
22 Maria Sjöberg (2001b), s. 112 ff. 
23 Marja Taussi Sjöberg (1996) s. 82. 
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om det var viktigt att vara den som kunde disponera egendomen, be
tyder det inte att äganderätten var oviktig. Att kvinnor kunde äga gör 
dem viktiga, inte minst som en länk i överförandet av dispositions
rätten mellan sin far och sin make.24 Den makt som uppkom genom 
dispositionsrätten till ett stycke jord flyttandes från en man i en släkt 
till en man i en annan, d.v.s. från far eller bror till son eller make, även 
om det var en kvinnan som var den formella ägaren.25 Det är tydligt att 
egendomsrätten rymde flera anspråk och att dessa anspråk inte var 
könsneutrala. 

Möjligheter att disponera egendom 
Även om dispositionsrätten vanligen tillföll en man, så tillföll den 
också kvinnor då dessa var änkor. För både kvinnor och män hade det 
stor betydelse för möjligheten att disponera egendom vilken fas i livet 
man befann sig i. Helt olika regler gällde för ogifta, gifta och änkor/ 
änklingar. Det rör sig alltså om att man hade makt eller möjlighet att 
agera på olika sätt beroende på sitt civilstånd, men naturligtvis hade 
andra faktorer som påverkade en individs samhällsställning, så som 
klass/ståndstillhörighet, också avgörande betydelse. 

Män och kvinnor blev myndiga vid olika ålder. I Sverige blev en 
man myndig vid 15 års ålder och kunde då driva sina egna ärenden 
vid tinget.261 Norge blev mannen myndig att driva sina ärenden vid 
tinget vid 15 års ålder, men han fick inte disponera sin egen egendom 
förrän han var 20 år, vilket ändrades till 18 år 1632.27 Det finns emel
lertid inskränkningar i denna myndighet. Man tilläts inte sälja sin 
egendom själv förr än man var 25 år, annat än om det skedde för att 
hjälpa föräldrarna med skulder.28 För männen i Norge var det således 
en gradvis myndighetsprocess, som gjorde att ansvaret och möjlig
heterna att disponera egendom ökade med åldern. 

24 Marja Taussi Sjöberg (1994) s. 20. 
25 Hedda Gunneng (1987) s. 87 och Maria Sjöberg (2001a) s. 19. 
26 Gudrun Andersson (1998) s. 54 
27 CNL, Gifftinge, eller Arffue Balcken, kap. XXI, s. 93 och Christian IV:s recess, kap. 

7:6, s. 276 f. 
28 Christian IV:s recess, kap. 18:1, s. 313. 
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En ogift kvinna var inte myndig i den bemärkelsen att hon inte fritt 
kunde bestämma över den egendom hon hade äganderätten till.29 I 
Christian IV:s lag står det att "Ingen m0e skal raade for sine pendinge, 
vten at him er 20. aar gammel Dog med hindis vergis forsiun".30 En 
kvinna som var över 20 år kunde alltså förfoga över sina pengar med 
sin förmyndares övervakning. Dispositionsrätten var således begrän
sad för kvinnor som förblev ogifta, även om de hade äganderätt till sin 
egendom. En kvinna under 20 år kunde inte alls förvalta sin egendom; 
den stod helt under förmyndaren. Man måste därför säga att kvinnor 
uppnådde en sorts begränsad dispositionsrätt då hon fyllde 20 år. I 
Kristoffers Landslag saknas dessa bestämmelser om vem som ska 
disponera en ogift kvinnas pengar, men det är tydligt att hon har en 
förmyndare. 

Även för gifta kvinnor och män var förhållandena ojämlika. Även 
om makarna ägde egendomen gemensamt (i Norge all egendom, i 
Sverige bara avlingejord och lös egendom) så var inte dispositions
rätten för egendomen gemensam. I Norge var det maken som skulle 
råda över såväl de gemensamma som hustruns pengar, till båda deras 
nytta och gagn.31 Också i Sverige var det mannen som skulle råda 
över parets och kvinnans egendom, med vissa restriktioner. Han fick 
t.ex. inte sälja sin hustrus jord utan hennes och hennes släkts med
givande.32 

Både den norska och den svenska lagens norm visar således att man
nen hade dispositionsrätten till sin egen, sin hustrus och deras gemen
samma egendom, även om äganderätten var fördelad på dem båda. 
Vid bytet av lag bör det inte ha skett någon större förändring för 
befolkningen i Jämtland. Mannens dispositionsrätt inkluderade även 
rätten att sälja egendomen, även om det fanns inskränkningar i vad 
han fick göra med hustruns egendom. Hur det i praxis såg ut med dis
positionsrätten är svårare att avgöra. Vi kan omöjligt få veta vad som 
pågick i 1600-talens hem, i hur stor utsträckning kvinnan egentligen 

29 För utförligare diskussion om kvinnans myndighet se Gudrun Andersson (1996) 
s. 17 ff. 

30 CNL, Gifftinge, eller Arffue Balcken kap. II, s. 70. 
31 CNL, Gifftinge, eller Arffue Balcken kap. III, s. 71. 
32 Marja Taussi Sjöberg (1996) s. 87 f. 
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deltog i beslut som rörde familjens egendom och därigenom fick del av 
dispositionsrätten. Det som går att få veta är vem som verkställde 
familjens beslut om egendomen, d.v.s. vem som skötte om köp och 
försäljning av fast egendom vid tinget. Förutsättningarna för att vid 
tinget sköta egendomsaffärer var emellertid väldigt olika för kvinnor 
och män. Den del av egendomsrätten som utgjordes av dispositions
rätten var generellt sett manlig, även om det ibland förhöll sig så att 
äganderätt och dispositionsrätt sammanföll för vissa kvinnor. 

I Norge hade änkor rätt att förvalta sin egen och sina barns egen
dom och vara deras förmyndare, men först efter att boet skiftats så att 
det var tydligt vilken egendom som tillhörde vem.33 Det fanns in
skränkningar både för kvinnor och män i rätten att agera som för
myndare; både kvinnor och män måste vara 25 år.34 Löften om egen
dom givna av någon under 25 år var ogiltiga och den som avgivit löftet 
var inte förpliktigad att uppfylla det.35 Då Jämtland blev svenskt för
ändrades förutsättningarna för kvinnor att agera som förmyndare för 
sina barn. En änka kunde vara förvaltare av barnens egendom så länge 
som hon förblev ogift - det skulle dock ske med närmaste släktings 
råd. Om kvinnan ville gifta om sig måste boet skiftas först så att bar
nen fick ut sitt arv efter fadern.36 Ankan fick följaktligen inte ansvaret 
för egendomen helt själv. Detta betyder att hon inte fullt ut ansågs 
vara kapabel som förmyndare, utan hon fick dispositionsrätten på bar
nens vägnar under överinseende av någon annan. 

Ser man närmare på de stycken i lagarna som reglerar den del av dis
positionsrätten som utgörs av rätten att sälja egendom är det också 
tydligt att kvinnor inte kunde bedriva försäljning fritt. I Christian IV:s 
Norske Lov nämns dock både kvinna och man i paragrafen om att sälja 
odelsjord.37 Även om kvinnor inte hade så stora möjligheter att själva 
disponera sin egendom, eftersom de hade förmyndare, räknar likafullt 
lagen i denna paragraf med att även kvinnor säljer sin jord. Kristoffers 
Landslag är något mer restriktiv, i motsvarande paragraf där nämns 

33 Christian IV:s recess, kap. 16:1, s. 312. 
34 Christian IV:s recess, kap. 18:1, s. 313. 
35 Christian IV:s recess, kap. 18:2, s. 314. 
36 KrL, Giftermålsbalken, kap. XV och XVI, s. 70 f. 
37 CNL, Odelsbalken, kap. IV, s. 98. 
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bara mannen. Kristoffers Landslag föreskriver också att om en gift 

kvinna sålde något utan makens vetskap kunde han låta köpet gå till
baka om det var värt mer än ett öre.38 Men kvinnorna bedrev ändå 
handel, vilket syns i en paragraf som föreskriver restriktioner för män 
och kvinnor som reser runt med handelsvaror och köpslår i olika byar.39 

I dessa paragrafer omnämns kvinnor i allmänhet, utan referens till 
deras hushållsposition, vilken i många fall var avgörande för deras 
möjligheter att disponera egendom. Att kvinnor omnämns som att de 
kan bedriva handel i vissa paragrafer, samtidigt som de i andra para
grafer fråntas all befogenhet att disponera egendom visar också på en 
viss ambivalens i lagens hållning mot kvinnor. Samtidigt som kvinnors 
egendom ska disponeras av män, så måste möjligheter öppnas för att 
även kvinnor ska kunna bedriva handel med egendom. 

Om man undersöker egendomsärendena i tingsprotokollen från 
mitten av 1600-talet i Jämtland är det tydligt att normen var att änkor 
kunde agera själva, som t.ex. Karin Andersdotter, änka i Liden som 
vill ha sin arvejord, vilket hon också får.40 Det fanns emellertid också 
änkor som hade ombudsmän, även om det var vanligare att de själva 
förde sin talan. Här är det en tydlig markering i ordvalet som signale
rar att änkan är myndig, eftersom hennes representant kallas ombuds
man och inte målsman eller förmyndare.41 Hustrur hade vanligtvis 
någon som företrädde henne, oftast maken, som kräver in hustruns 
jord eller arv. Ogifta kvinnor förekommer knappast alls, varken själva 
eller med sin målsman. 

När det gäller männen är det betydligt svårare att undersöka om 
deras civilstånd eller ålder spelade någon roll eftersom dessa faktorer 
så gott som aldrig omnämns i protokollen. Man kan däremot konsta
tera att det förekom att även män hade företrädare vid tinget, visser
ligen vanligtvis om mannen själv bodde långt bort. T.ex. hade Erik 
Olofsson som bodde i Norge en representant, länsmannen Peder 

38 KrL, Köpmålabalken kap. IIII, s. 222. 
39 KrL, Köpmålabalken, kap. VI, s. 223. 
40 Jämtlands Domböcker och Landstingsprotokoll del 4,1647—1648 (1989), s. 47. 
41 Se t.ex. Jämtlands Domböcker och Landstingsprotokoll del4,1647—648 (1989) s. 68 där 

Per Halvarsson i Ede, Anna Jonsdotter änkas ombudsman kommer till tinget för att 
kräva 50 riksdaler i form av en gård. 

124 



Nilsson, liksom Ingemar på Alnö i Medelpad som representerades av 
tingskrivaren.42 Den absolut vanligaste aktören i egendomsärendena 
var likväl en man som agerade själv. Det som är tydligt är att den rät
tighet att disponera egendom vi har möjlighet att undersöka, d.v.s. 
den som försiggick vid tinget, tillföll främst män, och i viss mån 
änkor. 

Även om hustrur kan ha varit delaktiga i besluten att t.ex. sälja går
den på ett informellt och för oss osynligt plan, så var det mannen som 
hade dispositionsrätten vilken möjliggjorde genomförandet av affären. 
Enda gångerna kvinnans medverkan till besluten blir synliga är då det 
är hennes jord som ska säljas eller pantsättas. Det förekommer också 
ärenden där detta blir tydligt, t.ex. Måns Pedersson som inte kan be
tala en skuld varför han pantsätter sin hustru Märit Olufsdotters halva 
gård "med hennes vilje".43 Här är det tydligt nedtecknat att de båda är 
eniga om att pantsätta hennes gård, även om det är han som är 
aktören. Om det är mannens jord som säljs eller pantsätts förblir dock 
kvinnorna osynliga i materialet. 

Att överföra egendomen 

Hur skaffade man sig då denna egendom från början? Enligt Kris
toffers Landslag fanns fem sätt att överföra egendom på: genom arv, 
byte, köp, gåva och pant.44 Dessa överföringsmöjligheter var omgär
dade av många regler och förbehåll för att ta tillvara de inblandandes 
intressen i möjligaste mån. Det var gåvor vid gifte och arv som var de 
viktigaste sätten att överföra egendom på. Egendomen överfördes då 
mellan generationer (mellan förälder och barn) och mellan släkter 
(dotterns hemgift till mågens disposition, mågens morgongåva till 
dotterns ägande). Hur detta skulle ske reglerades av giftermåls- och 
ärvdabalkarna och det är i dessa balkar som det blir mycket tydligt att 
det finns olika villkor för män och kvinnor. Även köp förekom och de 
omgärdades av många regler som återfinns i jordabalken respektive 

42 Jämtlands Domböcker och Landstingsprotokoll del 4, 164J—1648 (1989), s. 54 resp. 34. 
43 Jämtlands Domböcker och Landstingsprotokoll del4, 1647—1648 (1989) s. 46. 
44 KrL, Jordabalken, kap. I, s. 101. 
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odelsbalken, för att skydda säljarens släktingars och arvtagares intres
sen. Medan både kvinnor och män var delaktiga i egendomsöver
föringar genom arv eller giftermål, märks det tydligt i lagtexterna att 
det företrädesvis är män som är de tänkta aktörerna när det gäller köp 
och försäljning. 

Giftermål 

Giftermåls- och ärvdabalkarna i både Christian IV:s Norske Lov och 
Kristoffers landslag börjar med att tala om att fader och moder skulle 
råda sin dotter i giftermål. De, eller om de inte fanns tillgängliga, 
hennes närmaste släktingar skulle förhandla om hemgiften och på 
andra sätt ge råd.45 Någon liknande bestämmelse finns inte för söner, 
utan de verkar kunna välja äktenskapspartner mycket mer själv
ständigt. 

Det var viktigt att kvinnans familj godkände giftermålet, eftersom 
de genom att ge hemgift överförde en del av sin egendom till den nya 
familjen. Även om kvinnan hade äganderätt till sin egen jord var det 
mågen som kom att disponera egendomen. Eftersom den egendom 
som kom till hushållet genom giftermål ofta sågs som ett förskott på 
arvet efter föräldrarna så var dessa två sätt att överföra egendom på 
logiskt sammankopplade. Detta är tydligt i Christian IV:s norske lov, 
där det är en gemensam balk i lagboken som reglerar både giftermål 
och arv.46 Att hemgiften sågs som en del av arvet, som barnet fick ut i 
förtid, är också tydligt i bestämmelsen att om en dotter gifter sig utan 
föräldrars eller släktingars samtycke förlorar hon sin arvslott.47 Dess
utom räknades hemgiften vid föräldrarnas död bort från det barn som 
fått gåvans arvedel, så att fördelningen mellan syskonen blev rättvis.481 
Kristoffers Landslag var man noga med att påvisa att kostnader för en 
sons eller dotters bröllop skulle redovisas så att alla syskon fick rätt till 

45 CNL, Gifftinge, eller Arffue Balcken kap. I, s. 68, KrL, Giftermålsbalken, kap. I, 
s. 56 f. 

46 CNL, Gifftinge, eller Arffue Balcken. 
47 CNL, Gifftinge, eller Arffue Balcken kap. II, s. 69. KrL, Giftermålsbalken, kap. 

III, s. 59 f. 
48 Lizzie Carlsson (1965) s. 72. 
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samma värde av egendomen.49 Det är således både söner och döttrar 
som får hemgift och det är både söner och döttrar som ska kompense
ras. Samma regel återfinns i Christian IV:s lag där det uttryckligen står 
att när döttrar får arv ska de ogifta ta ur oskiftat bo lika mycket som 
andra döttrar fått i hemgift.501 den norska lagen var det således bara 
döttrar som nämndes, men i en förordning som kom 1632 inkluderades 
både söner och döttrar. Där står det att om en man bekostade något 
för ett barn, t.ex. utbildning eller bröllop, så kunde han inte neka de 
andra barnen det samma. Det är på så sätt en mer allmänt hållen 
förordning som inte enbart berör hemgiften, utan även andra gåvor 
och utgifter för något av barnen. Dör en fader innan han lyckats gott-
göra de andra barnen är det de efterlevande arvingarnas ansvar att se 
till att barnen blir kompenserade.31 

När det gäller dessa regler för gåvor i samband med giftermål är 
Christian IV:s Norske Lov och Kristoffers Landslag mycket lika. 
Sättet att ge hemgift och morgongåva på kan inte ha förändrats 
nämnvärt på grund av ett byte av lag, utan det är rimligt att anta att 
egendom fortsatte att överföras vid giftermål på samma sätt efter att 
Jämtland blivit svenskt. Det finns inte heller några konflikter rörande 
hemgifter, morgongåvor eller syskon som inte fått lika stor del av 
arvet som de andra syskonen fått i bröllopsgåvor i domboken under 
åren närmast efter statsbytet. Överhuvudtaget var ingåendet av äkten
skap en affärsförhandling som mycket sällan behövde inblandning 
från tinget. 

Arv 

När det gällde fördelningen av arv var reglerna komplicerade. Först av 
allt skulle alla den avlidnes skulder betalas, sedan skulle resten av egen
domen fördelas.521 Christian IV:s Norske Lov finns en paragraf, som 
saknar motsvarighet i Kristoffers Landslag, som handlar om par utan 

49 KrL, Giftermålsbalken, kap. XXIII, s. 75. 
50 CNL, Gifftinge, eller Arffue Balcken kap. I, s. 68 f. 
51 Christian IV:s Recess, Kap 7:2, s. 275. 
52 KrL, Ärvdabalken. XXII, s. 95 f. och CNL, Gifftinge, eller Arffue Balcken, kap. 

IV, s. 73. 
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barn. Om någon av dem dog skulle lösöret delas i två och en del gå till 

den efterlevande och den andra till den dödes släkt. Odelsjorden skulle 
alltid gå tillbaka till "de rätta arvingarna".53 Detta förtydligas 1632 där 
det tydligt stadgas att kvinnan har rätt till hälften av köpejord och lös
öre oavsett om paret har barn eller inte.54 Även i Sverige hade arve
jorden en speciell ställning. Var och en behöll sin arvejord som sin 
enskilda egendom, medan allt löst och den jord som förvärvades, 
avlingejorden, räknades som gemensam. Av den gemensamma egen
domen hade kvinnan (i Sverige) giftorätt till var tredje penning,56 

d.v.s. en tredjedel och mannen till två tredjedelar. Om denna giftorätt 
gällde oavsett om paret fick barn eller ej är dock osäkert. Marja Taussi 
Sjöberg menar t.ex. att kvinnan i Sverige inte hade någon rätt till boet 
om de inte fick barn, d.v.s. hon hade ingen giftorätt om de var barn
lösa. Det hon fick då var sin morgongåva, den gåva som hustrun skulle 
få på morgonen efter bröllopet, och så fick hon tillbaka sin hemgift.57 

Däremot hävdar t.ex. Maria Ågren att detta verkar orimligt,58 vilket 
jag kan hålla med om. I lagen står också att kvinnan gifter sig till var 
tredje penning vid äktenskapets ingående och det verkar rimligt att 
hon behåller denna rättighet även om de inte får barn. 

Hade paret barn delades all egendom, enligt Christian IV:s Norske 
Lov, så att den ena halvan gick till den efterlevande makan/maken och 
den andra till barnet/barnen. Sin halva av den dödes odelsjord fick den 
efterlevande behålla under sin livstid, sedan skulle den gå till de när
maste arvingarna. Enligt Kristoffers Landslag fick hustrun/mannen 
vissa personliga saker, (t.ex. kläder och säng) och sedan delades den 
gemensamma egendomen i tre och om mannen var död fick hustrun 
en tredjedel (giftorätten) och barnen två tredjedelar, och om det var 
kvinnan som avlidit fick mannen två tredjedelar och barnen en tredje-

53 CNL, Gifftinge, eller Arffue Balcken kap. III, s. 73 £ 
54 Christian IV:s recess, kap. 7:5, s. 276. 
55 Gudrun Andersson (1996) s. 29. 
56 KrL, giftermålsbalken, kap. V, s. 62. 
37 Marja Taussi Sjöberg (1996) s. 88. 
58 Maria Ågren (2000) s. 211, not 58. 
59 CNL, Gifftinge, eller Arffue Balcken, kap. III, s. 73 f. 
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del.60 Det fanns visserligen möjligheter att ingå avtal som fördelade 
egendomen på andra sätt, enligt Christian IV:s Norske Lov måste 
detta göras med arvingars samtycke.61 En viktig skillnad här är att i 
Norge räknades all egendom som den gemensamma, medan endast 
avlingejord och lösegendom räknades som gemensam i Sverige där 
arvejorden förblev var och ens enskilda egendom, vilket gjorde att 
bonas gemensamma egendom såg mycket olika ut. Kvinnor och män 
hade olika stor giftorätt i Norge och Sverige och dessutom var den 
egendom som skulle fördelas efter den enes död olika stor. 

Det skall tilläggas att kvinnan också kan ha haft rätt till den mor
gongåva hon fått av mannen vid bröllopet även om paret hade barn. 
Lizzie Carlsson menar att landskapslagarna och senare landslagen gav 
kvinnan rätt till morgongåvan på landet, men att Magnus Erikssons 
stadslag stadgade att i städerna skulle morgongåva bara ges då paret 
inte hade barn.62 Även Hans Petersson tar upp problematiken kring 
morgongåvan och de debatter och förslag som fördes fram under 
1600-talet. Han anser att rätten till morgongåvan försvann då paret 
fick barn enligt stadslagen, men att det var en allmänt utbredd upp
fattning även på landsbygden att morgongåvan ej skulle ges om paret 
fått barn, även om det inte stod så i landslagen. Det fanns också en del 
förslag under 1600-talet om att morgongåva skulle ges om det vid 
arvsskiftet inte fanns levande barn, d.v.s. om barnen dog före för
äldrarna fick hustrun morgongåvan vid makens död.63 Det är svårt att 
veta hur praxis fungerade, om det var så att änkor med barn inte fick 
sin morgongåva, men lagens normer pekar mot att kvinnor på lands
bygden fick tillgång till sin morgongåva oavsett om paret hade barn 
eller inte. 

Det går således att urskilja två olika alternativ till egendomsfördel
ningen för par utan barn; den ena som menar att kvinnan fick mor
gongåva, men inte giftorätt och en annan som menar att kvinnan fick 
sin giftorätt och sin morgongåva. Likaså kan två alternativ ses för par 
med barn; det första att kvinnan fick sin giftorätt och sin morgongåva 

60 KrL, Giftermålsbalken, kap. XVI och XVII, s. 70 f. 
61 CNL, Gifftinge, eller ArfFue Balcken kap. IV, s. 73 
62 Lizzie Carlsson (1965) s. 210 ff. 
63 Hans Petersson (1973) s. 155 ff. 
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och det andra att kvinnan fick sin giftorätt men inte sin morgongåva. 
Det är emellertid osäkert vilka av dessa alternativ som stämmer över
ens med lagens intentioner och praxis. 

Det bör ha skett en del förändringar i arvsfördelningen efter bytet 
av lag. Det är främst den efterlevande parten och barnens andelar som 
förändras i storlek. Då Jämtland blev svenskt fick änkan en mindre del 
av egendomen att leva av än vad hon tidigare hade fått, medan 
änklingars ekonomiska position stärktes. Frågan är om detta fick 
något genomslag i praxis. I domböckernas protokoll för tiden närmast 
efter lagbytet förekommer inga konflikter om detta, varför de flesta arv 
kan antas ha fördelats i sämja. Om fördelningen skett i enlighet med 
norska eller svenska normer går inte att se. 

När barnen fick sin del av arvet skulle även denna delas upp. På Sve
riges landsbygd ärvde döttrar hälften mot vad son ärvde, d.v.s. döttrar 
fick V3 och söner %.64 Samma bestämmelse finns i Christian IV:s 
Norske Lov.65 För barnen medförde alltså lagbytet 1645 ingen föränd
ring i fördelningen av deras arvslott, även om arvslottens totala storlek 
förändrades enligt ovan. 

Det verkar dock förekomma i praxis att folk inte krävde att få ut sin 
arvslott. Ofta när kraven på att få ut sitt arv kommer upp på tinget har 
det gått många år sedan arvskiftet. Det är ofta en person som kanske 
tidigare inte varit i behov av jorden och som därför låtit den vara inne-
stående, men som nu fått ändrade förhållanden. Ett exempel på detta 
är Kristin Persdotter, salige Gabriel Anderssons efterleverska. Hon 
har blivit änka, vilket kan förklara varför hon nu kräver att få ut sitt arv. 
Vi vet inte hur länge hon varit änka, men en sådan förändring i livet 
innebar en förändrad ekonomisk situation. Speciellt om arvet fördela
des enligt de svenska normerna fick änkor en kraftigt försämrad eko
nomi, vilket kunde vara en orsak till att försöka få tillgång till egendom 
som man tidigare inte varit i behov av. Kristin kräver att få en systerdel 
av den jord som Anders Eskillson brukar.66 Vilken relation Kristin och 
Anders har till varandra framgår inte, men det är uppenbart att Anders 

64 KrL, Ärvdabalken, kap. I, s. 78. 
65 CNL, Gifftinge, eller Arffue Balcken, kap. VII, s. 78. 
66 Jämtlands domböcker och Landstingsprotokoll del 4, 164J—1648 (1989) s. 51. 
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tillåtits bruka den del av gården som utgör Kristins arv, men att hon nu 
behöver denna arvelott. 

Det är tydligt att systerdelar och brodersdelar var använda begrepp, 
både då någon krävde att få ut sitt arv, men ibland också vid försälj
ning. Detta visar att lagens principer om att dela upp arvet i olika stora 
delar till döttrar och söner följdes och var väl förankrade i samhället 
under denna tid. Naturligtvis är måttet "en systerdel" ingen fast 
mängd jord, utan var beroende av hur stor gården varit från början och 
av hur många syskon som delat på jorden. Det verkar emellertid vara så 
att befolkningen var väl insatt i sina egna och andra människors släkt-
och egendomsförhållanden, vilket gjorde att begrepp som systerdel 
och broderdel ändå kunde användas och få meningsfull innebörd. 

Ägokoncentration 

Christian IV:s Norske Lov har en paragraf om att äldste sonen har rätt 
att lösa ut andra arvingar och behålla huvudgården, men de andra sys
konen ska ersättas med annat. Finns ingen son eller sonson, så är det 
äldsta systern som får gården.67 

Samma tankegångar kan man finna även i svensk lagstiftning. 
Gustaf I skrev 1555 en förordning som talade om att bönderna inte 
längre kunde försörja sig och därmed inte heller klarade av att betala 
skatt. Orsaken till detta problem var att en del bönder lagt beslag på 
mer jord än de kunde bruka medan andra lämnats med för lite jord och 
att många arvingar trängdes på gårdar som inte kunde försörja dem 
alla. Lösningen på detta problem, skriver han, skulle vara att ingen fick 
ha mer jord än han kunde bruka och att de yngre arvingarna skulle 
ersättas med pengar och annat så att den äldre sonen fick bruka ett 
hemman som kunde försörja dennes familj.68 

Det var således samma regler som gällde både i Norge och i Sverige, 
att den äldste sonen hade rätt att lösa ut andra arvingar för att själv 
kunna bruka gården på ett sätt som gjorde att han kunde försörja sig 

67 CNL, Gifftinge, eller Arffue Balcken, kap. VII, s. 78. 
68 Handlingar rörande Sveriges historia, Gustaf I:s registratur, Första serien, band 25 

(1910) s. 136-142. 
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och sin familj - och betala skatt. Det finns också belägg i domböckerna 
för att en del syskon verkligen löste ut andra syskon. 1621 Nämns att 
Oluf Andersen i Hof "Byttett fra sigh, sinne söshende, mz penninge 
och Ut Jorder", d.v.s. Oluf ersatte sina syskon med pengar och utjordar 
så att han själv kunde behålla de centrala delarna av egendomen.69 

Denna typ av uppgifter är dock inte så vanliga i domböckerna, att 
detta nämns är mer av en slump då ärendet egentligen handlar om en 
annan jordkonflikt. 

Det som är viktigt att uppmärksamma är att såväl den norska lagen 
som Gustaf I:s förordning talade om att andra, yngre, arvingar skulle 
ersättas med pengar eller annat, t.ex. lösegendom eller om det fanns 
flera gårdar på familjens ägor kunde döttrar och yngre söner få bruka 
en annan gård. Ersättningen måste motsvara syskonens arvedelar i 
boet. Det var således ganska stora ersättningar det handlade om. Det 
var inte fråga om något system med primogenitur, eftersom ett sådant 
system koncentrerade all egendom till en person, och därmed uteslöt 
de andra arvingarna från rätt till egendomen eller till kompensation. 
Det system som rådde i Skandinavien under 1600-talet var snarare ett 
som försökte värna om att hålla samman den fasta egendomen genom 
att koncentrera ägandet till en person, i syfte att dessa gårdar skulle ha 
möjlighet att betala sin skatt. Gustaf I skrev i sin förordning att "de 
andra får söka sig andra hemman" och även i resten av texten före
språkas nyodling för de som inte kan försörjas på föräldragården. 

Att nyodling sågs som berömligt från kungamaktens sida är knap
past oväntat då detta skulle medföra flera gårdar som skulle kunna 
betala skatt.71 Det märktes också i Jämtland vid 1600-talets mitt att 
upptagande av gårdar som lagts öde var en viktig fråga som togs upp i 
alla tingslag, efter påbud från drottningen. Det förekom uppmaningar 
som "Husmännerne som friske och unge ähre bleffwe strängeligen 
befalte och tillholdne att uptaga odeshemmanen eller sättia sig i tienst 
hoos enn ehrlig männ, huilken dedt icke effterkommer skall förwijses 

69 Jämtlands domböcker och Landstingsprotokoll del i, 1621-1628 (1933) s. 12. 
70 Handlingar rörande Sveriges historia, Gustaf I:s registratur, Första serien, band 25 

(1910) s. 142. 
71 För ytterligare diskussion om ödegårdar se t.ex. Maria Ågren (1997) s. 18 f. och 72 f. 

samt 226 ff. 
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landet".72 Det var synbarligen ett problem att många levde på en gård 
när de skulle kunnat göra mer nytta genom att ta upp bruket av någon 
ödelagd gård. 

Det blir också tydligt i påbud som detta att normen var att gårdar 
förestods av män. Det var husmännen som skulle ta upp odling av öde
gårdar eller som skulle söka tjänst hos en ärlig man. Det var följakt
ligen män som anställde andra män. Om kvinnor nämns ingenting, 
vilket kan synas märkligt då det ju rimligtvis borde vara även kvinnor 
som överbefolkade gårdarna och gjorde att de inte var bärkraftiga. 
Eftersom normen var att en man skulle förestå gården är det rimligt att 
det inte var kvinnor som uppmanades att börja odla. Samtidigt ut
gjorde kvinnorna en viktig del av hushållet, vilket t.ex. Inger Lövkrona 
visar, då hon utreder arbetsdelningen inom hushållet, som hon ser 
som basen för samhällets organisation.73 Normen var att gården före
stods av ett gift par som delade på arbetet, varför även kvinnor för
modligen påverkades av nyodling, även om de inte direkt uppmanades 
till detta. 

Frågan är varför det var ett sådant problem med ödegårdar eller att 
få folk att uppodla ny mark om det nu fanns en massa yngre syskon 
utan jord. Det finns många olika svar på detta. De yngre sönerna och 
döttrarna kan ha arbetat som dräng och piga, eller de kan ha gift sig 
med någon som redan hade eller förväntades få en bra gård och jord. 
Andra förklaringar kan vara att förordningarna om att äldste sonen 
skulle lösa ut andra arvingar kanske inte följdes utan man delade upp 
gården på alla arvingar, eller det kan ha varit så att det helt enkelt inte 
lönsamt att ta upp bruket av en gård som gav dålig avkastning, men 
som medförde många skyldigheter och skatter. Det är också troligt att 
även om någon ville lösa ut sina syskon så kunde detta vara svårt då de 
måste ersättas för sina arvedelar, vilket det förmodligen var många 
som inte hade råd med. Att ett syskon ensamt tog över gården förut
satte således att de andra syskonen var villiga att ha sina arvslotter 
innestående eller att de nöjde sig med en mindre ersättning. 

72 Jämtlands domböcker och Landstingsprotokoll del 4,1647-1648 (1989) s. 93. 
73 Inger Lövkrona (2001) s. 35 ff. 
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Avslutning 

1645 blev Jämtland svenskt och svenska egendomsregler infördes, men 
den kanske viktigaste förändringen var återinförandet av odelsrätten, 
att bönderna återfick dessa rättigheter till sin jord. Odelsrätten inne
håller många delrättigheter däribland bördsrätt och åsetesrett och det 
var viktigt för bönderna att återfå dessa rättigheter, Trots att de inte 
haft någon odelsrätt under drygt 30 år visar protokollen från tiden 
efter 1645 att det under den föregående perioden förekommit en hel 
del uppgörelser som kan betecknas som köp - att en person betalar en 
annan för att få bosätta sig på en gård och bruka denna. 

Något annat som statsbytet medförde var bytet av lag. Men fick den 
nya lagen genomslag? Började man omedelbart använda sig av dess 
regler? I domböckerna är det tydligt att man började referera till den 
svenska lagen när man fattade beslut. Om man vid uppgörelser utanför 
tinget använde sig av norska eller svenska sedvänjor går naturligtvis 
inte att utläsa. Det är tydligt att befolkningen redan ett par år efter 
bytet av lag hade god kännedom om den svenska lagen. Förutom ett 
byte av lag innebar statsbytet ett nytt sätt att förhålla sig till egendom, 
då nya begrepp infördes. Odelsrätt och odelsjord försvann som lagliga 
begrepp och istället fick man arvejord. När Jämtland blev svenskt blev 
jord arvejord på en generation i stället för de tre generationer som det 
tog för jord att bli odelsjord. Omställning till att använda nya begrepp 
och därmed få en lite annan syn på jorden gick emellertid betydligt 
långsammare. 

Jag ställde mig inledningsvis frågan vad ett byte av lag innebar för 
kvinnors och mäns egendom och jag har nu kunnat konstatera att trots 
att de norska och svenska lagarna liknade varandra vid första anblick
en, så finns det ändå en del skillnader. Både kvinnor och män kunde 
äga egendom. Egendomsrätten består av många olika rättigheter och 
dispositionsrätten skiljer sig markant åt för kvinnor och män. Disposi
tionsrätten var huvudsakligen manlig. I både den norska och den 
svenska lagen blev mannen myndig och kunde börja föra sin talan vid 
tinget och disponera sin egen egendom, men det finns här en skillnad 
mellan den norska och den svenska lagen. I den norska lagen var myn
dighetsprocessen för män gradvis, med början vid 15 års ålder och 

134 



sedan ökat ansvar tills fullständig myndighet uppnåddes vid 25 års 

ålder. I Sverige infördes myndigheten vid 15 års ålder. Kvinnor å andra 

sidan stod under en förmyndare i både norsk och svensk lag och fick 

bara begränsad rätt att disponera sin egendom. 

När det gäller överföringar av egendom genom arv finns det också 

tydliga könsskillnader och olikheter mellan lagarna, då änklingarna 

efter hustruns död fick rätt till en mindre andel av egendomen enligt 

Christian IV:s Norske Lov (V2) än vad de föreskrivs i Kristoffers 

Landslag (%), följaktligen fick änkorna en minskad andel av egen

domen genom statsbytet. Det är emellertid viktigt att påpeka att den 

egendom som giftorätten gällde, den gemensamma, var all egendom i 

Norge men bara avlingejord och lösöret i Sverige. 

För änkor innebar makens död att deras äganderätt kom att sam

manfalla med dispositionsrätten (i både norsk och svensk lag). Detta 

bör ha inneburit att kvinnor betraktade som grupp hade en starkare 

ekonomisk ställning under den norska tiden, då mer egendom räkna

des som gemensam och de fick en större andel av giftorätten. Kvin

norna hade då en större andel egendom som de faktiskt kunde förfoga 

över, som de hade äganderätten såväl som dispositionsrätten till, vilket 

ökade deras betydelse i ekonomin. Då Jämtland blev svenskt minskade 

kvinnornas andel i giftorätten, medan männens andel ökade. Dess

utom behöll var och en sin arvejord, vilket gynnade männen då de i 

egenskap av söner ärvde en större andel än döttrar. Detta bör ha lett till 

en stärkt ställning för änklingar efter 1645. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att reglerna för egendom 

förändrades i detaljerna, även om de stora dragen var de samma i de 

båda lagarna. För människorna som levde i Jämtland under 1600-talet 

kan emellertid detaljerna ha varit nog så viktiga. 
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