


Arvejord och äktenskap på den 
uppländska landsbygden 
under 1800-talet 
Sofia Holmlund 

Kvinnorna i 1800-talets Estuna fick sällan ärva jordegendom, i alla fall 
inte om de hade bröder som kunde ta över föräldragården. I alla ären
den som rörde jordöverlåtelser var de underordnade sin far, sin för
myndare eller sin make, som förde deras talan. Ändå var de långt ifrån 
rättslösa. Kvinnorna hade arvsrätt enligt lag, och denna rätt bevakades 
av en nitisk och krävande häradsrätt. I 1800-talets alltmer kommer
siella samhälle hade en ny och annorlunda syn på och hantering av 
jorden växt fram. Dessa förändringar kom i förlängningen att stärka 
individens, inte minst kvinnornas, äganderätt. 

Inledning 

Denna uppsats behandlar arvsöverlåtelser och äktenskap i den upp
ländska landsbygdssocknen Estuna under 1800-talets första hälft.1 

Arvet och äktenskapet utgjorde länge de mest bestämmande fakto
rerna för det agrara hushållets socioekonomiska ställning och möjlig
heter. Genom arvet överfördes den äldre generationens egendom till 
den yngre, och genom äktenskapet fördes de ärvda resurserna in i nya 
hushåll och vidare till kommande generationer. Den viktigaste och 
mest värdefulla resurs man förfogade över under den här tiden var 

1 Artikeln bygger på delar av mitt avhandlingsarbete "Arvs- och giftermålsstrategier 
på den uppländska landsbygden 1800-1930", påbörjat 1997 och sedan 1998 finansierat av 
Skogs- och Jordbrukets Forskningsråd, numera Formas. 
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jord. Hur arvsöverlåtelserna av framförallt jordegendom genomfördes, 
och hur egendomen sedan fördes vidare och förvaltades inom äkten-
skåpet, var alltså av stor betydelse för de enskilda familjerna när det 
gällde att värna om den egna och kommande generationers trygghet. 
Under 1800-talet skedde det emellertid stora förändringar, i lag och i 
praxis, när det gällde överföring av jord och annan egendom. Detta 
kom naturligtvis även att påverka arvsöverlåtelserna och det sätt på vil
ket de genomfördes. Jag kommer i denna framställning framför allt ta 
upp de aspekter som rör kvinnors och mäns ekonomiska ställning och 
förutsättningar när det gällde dessa frågor. 

Artikelns syfte och disposition 

Den följande framställningen bygger på en kartläggning och analys av 
samtliga jordöverlåtelser, såväl inom som utom familjen, som gjordes i 
Estuna socken mellan åren 1810 och 1845. Fokus ligger på arvsöverlå
telserna,2 men även andra överlåtelser finns med som jämförelseunder
lag. Under denna tid var arvsrätten fortfarande % för kvinnor och % 
för män, något som skulle komma att ändras i och med 1845 års reform 
som dock inte behandlas här. Jag undersöker också överföringen av 
ärvda resurser in i äktenskapet såsom den framkommer i mitt käll
material under samma period. 

1800-talets första hälft var en tid då den svenska lagstiftningen när 
det gällde jordegendom inte förändrats i någon större utsträckning 
sedan medeltiden. Samtidigt hade "moderna", kapitalistiska influen
ser i realiteten börjat göra sig gällande vid köp, försäljningar och andra 
transaktioner med jordegendom. Det senare fenomenet uppstod tidi
gare och starkare i landets mer utpräglade jordbruksbygder. Mitt 
undersökningsområde Estuna, en jordbrukssocken i östra delen av 
Uppland, hör med sin bördiga slättbygd i anslutning till sjön Erken till 
dessa. Framställningen är disponerad som följer: 

Först redogör jag för slutresultaten av de sammanlagt 107 arvsöver-

21 begreppet arv inbegriper jag i enlighet med Jack Goodys definition såväl överlåtel
ser under föräldrarnas livstid som överföring genom dödsfall. J. Goody 1976 s. 1 f. 
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låtelser som gjordes i Estuna under perioden 1809-1845.3 Betoningen i 
det här avsnittet ligger på hur och till vem man överlät hushållets vikti
gaste egendom - jorden. Vi vet att man i vissa områden i Sverige prak
tiserade så kallat realarv, där man vid varje generationsskifte splittrade 
upp jordegendomen och fördelade mellan samtliga arvingar, även 
döttrar, som sedan också tog dessa jordbitar i reell besittning.4 Detta 
har inte förekommit i Estuna under den period jag undersöker och 
säkert inte tidigare heller i den extrema varianten. De enheter som här 
överläts och togs i bruk skulle vara bärkraftiga och ge avkastning nog 
för att kunna försörja åtminstone ett hushåll. Troligen berodde detta 
på att det fanns få bisysslor att komplettera jordbruket med här, och 
att gårdarna därför inte kunde bli alltför små. Men det utesluter inte 
att delat arv av jordegendom kan ha förekommit i vissa fall, och inte 
heller att döttrar ärvde och behöll jordegendom. I vilken utsträckning 
kunde kvinnorna i Estuna ärva jord? Vilka omständigheter rådde i 
dessa fall och vilka familjer rörde det sig om? Vad jag talar om här är 
resultatet av arvsöverlåtelserna, inte genomförandet som ju kunde 
innebära längre eller kortare perioder av samägande och innehav av 
ideella andelar. I anslutning till detta undersökningsavsnitt diskuterar 
jag kort hur man kan se på äldre tiders system när det gäller arvs- och 
egendomsfrågor, och hur den ekonomiska utvecklingen under 1800-
talet gjorde det svårare för systemet att fungera. 

Därefter undersöker jag själva genomförandet av arvsskiftena. Lagen 
föreskrev arvsrätt åt alla barn, döttrar hälften mot söner. Efterlevdes 
denna i praxis? Hur agerade häradsrätten för att tillse detta? Hur kom
penserades de arvingar - företrädesvis kvinnor - som inte fick ut sitt 
arv i jord? Motsvarade deras kompensation värdet av den arvejord de 

3 Att startåret blivit 1809 beror på att det i 1810 års lagfartsprotokoll finns andra och 
tredje uppbud registrerade vilka gjorts 1809 och som jag valt att följa bakåt och ta med i 
undersökningen. 

4 Så skedde bland annat i övre Dalarna ända in i modern tid. Som Maria Sjöberg har 
påpekat så förordade lagen egentligen realarv i den bemärkelsen att samtliga barn hade 
arvsrätt till föräldrarnas lösa och fasta egendom. M. Sjöberg 2001 s. 30. Vad som 
utmärkte Dalarna var att alla barn fick del av den fasta egendomen som de också behöll, 
för att sedan via giftermål, köp, byten och försäljningar omarrondera jordinnehavet till 
mer samlade enheter. Detta förutsatte dock en rörlig fastighetsbildning som var ovanlig 
på andra håll. U. Sporrong & E. Wennersten 1995 s. 327 f. 
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fick avstå? Här kommer jag in på frågan om den begynnande kommer
sialiseringen och de förändrade förutsättningar som den innebar för 
familjerna. 

Sist i framställningen redogör jag för hur man på olika sätt löste 
egendomsfrågan inom äktenskapet. Vilken rättslig och ekonomisk 
säkerhet hade den part som inte kunnat föra med sig egen jord in i 
äktenskapet? I praktiken rör det sig här framför allt om kvinnor, efter
som döttrar i regel fick avstå från den fasta egendomen och istället få ut 
sitt arv i annat än jord. 

Rekonstruktionen av arvsskiftena 

Det finns inga direkta handlingar bevarade som redogör för hur arvs
överlåtelserna gick till. Bouppteckningarna upptar bara arvingarnas 
namn och ålder samt boets skulder och tillgångar, där jorden i regel 
stod för merparten av värdet - om det fanns någon sådan kvar. Mer
parten av arvsöverlåtelserna gjordes nämligen medan en eller bägge 
föräldrarna ännu var i livet. Mitt tillvägagångssätt har istället varit att 
rekonstruera arvsskiftena så att säga "baklänges". Jag har först registre
rat samtliga uppgifter om ägarbyten i mantalslängder och fastighets
taxeringslängder. Därefter har jag excerperat samtliga jordtransaktio
ner som funnits registrerade i häradsrättens lagfartsprotokoll. I mitt 
undersökningsområde, till skillnad från vad som tycks vara fallet i 
andra regioner,5 så är dessa utförliga och pålitliga, även när det gäller 
arvsöverlåtelser och andra transaktioner inom familjen. De allra flesta 
har registrerats, trots att arvejord enligt lagen inte behövde lagforas. Vi 
kan naturligtvis aldrig veta vid vilken tidpunkt ansvaret för en fastighet 
i praktiken överfördes från en generation till en annan. Men det före
ligger i stort sett inga tidsmässiga skillnader mellan överlåtelsehand
lingarnas datering, registreringen i häradsrättens lagfartsprotokoll, 
och registreringen av ägarbyten i mantals- och fastighetstaxerings
längder. Jag har därför angett överlåtelsehandlingen, "salubrevets" 
datering som tidpunkt för överlåtelsen. Uppgifterna om jordöverlåtel
ser har jag sedan kompletterat med uppgifter från kyrkobokföring, 

5 C. Winberg 1981. 
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främst husförhörslängder, för att på så sätt kartlägga de arvsöverlåtan
de familjerna och deras sammansättning. 

Manliga och kvinnliga jordarvingar i Estuna 1809-1845 

Här redogör jag för det som blev arvsöverlåtelsernas slutresultat, alltså 
vilken eller vilka arvingar som blev ägare till föräldrarnas jordegendom 
efter avslutat skifte och uppgörelser syskonen emellan. Till arvsöver
låtelserna har jag räknat samtliga jordöverlåtelser föräldrar-barn, även 
sådana som skedde medan en eller bägge föräldrarna var i livet. Det 
senare var som nämnts det vanligaste förfarandet. Nedan följer en 
tabell över resultaten av samtliga arvsöverlåtelser som gjordes i Estuna 
under åren 1809—1845. Här ingår alltså alla de familjer som överförde 
jordegendom genom arv i Estuna socken. Däremot ingår inte de 
familjer som sålde sin jord till utomstående medan föräldrarna ännu 
var i livet. 

Tabell i. Arvingar som får ut sitt arv i jord. Estuna socken 1809-1845. 

son 53 varav även döttrar fanns 33 

dotter 23 varav även söner fanns 7 

flera barn 21 

ej bröstarvinge 6 

jorden säljs oskiftad 4 

Summa 107 

Källor: Lagfartsprotokoll, Lyhundra håradsrättsarkiv. Husförhörslängder Estuna kyrko
arkiv. Mantalslängder, Häradsskrivaren i mellersta Roslags fögderi. SSA. 

6 Om man ska vara korrekt bör man skilja mellan arvsöverlåtelser och arvsskiften. 
Om en förälder avled, så överläts ju dennas enskilda egendom, som kunde utgöra hela 
eller en del av boets samlade jordegendom, automatiskt till bröstarvingarna. Själva arvs
skiftet kunde däremot dröja av olika skäl och under tiden samägdes och drevs jordbruket 
vidare till dess att den överlevande maken överlät sin del i egendomen till barnen, och 
dessa eller någon av dem blivit gamla nog att ta över. Jag kommer dock inte att gå när
mare in på detta i den här framställningen utan nöjer mig med att betrakta överlåtelse 
och arvskifte som en enhet. 
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Här kan man föga överraskande se att det var vanligast att en son över
tog hela föräldraegendomen, 53 mot 23 fall där en dotter tog över. 
Tittar man närmare på de här siffrorna blir resultatet ännu mer en
tydigt. Bara i 7 fall där det fanns söner i familjen, ärvde döttrar jord, 
mot 33 söner då det fanns döttrar. 

En granskning av de här 7 fallen visade dessutom att flera av dem 
var ganska speciella. I ett av dem rör det sig till exempel om en adlig 
familj som har andra jordegendomar utöver den i Estuna. I ett annat 
fall är alla syskonen döda utom dottern, men de har efterlämnat barn 
som får lösen för den jord som deras föräldrar skulle ha ärvt om de 
hade varit i livet. I andra fall är den jordärvande dottern äldst av alla 
barn, ofta ganska mycket äldre än sina bröder. Ett exempel är Greta-
Stina Persdotter i Svanberga. Hennes föräldrar Per Persson och Anna 
Ersdotter överlåter sina 3/s mantal jord till henne och hennes man år 
1817. Den ena hälften får Greta-Stina som arv och den andra hälften 
får hennes man Jan Matsson mot att han löser in Greta-Stinas yngre 
bror Eriks andel i gården för 333 riksdaler riksgäldssedlar. Greta-Stina 
och Jan ska dessutom försörja Greta-Stinas föräldrar under resten av 
deras livstid, eller utgöra ett "lagan" som man kallar det. I överlåtelse
handlingen står det noga specificerat vad de ska ha varje år i olika 
sädesslag och annat. Det är alltså fråga om ett undantagskontrakt. 
Greta-Stina är 21 år och gift vid tidpunkten för överlåtelsen men 
hennes bror är bara 10. Fadern är gammal, hela 68 år, även om 
modern är yngre. Med tanke på att det var ett tungt jobb att sköta en 
gård, kunde Greta-Stinas ålderstigne far förmodligen inte vänta med 
att dra sig tillbaka tills sonen hade blivit vuxen och kunde ta över. 

I regel rådde alltså speciella omständigheter i de fall då en dotter 
fick ärva jord framför en son. Villkoret när en dotter ärvde var dess
utom att hon var gift eller trolovad och i begrepp att gifta sig, så att 
ansvaret för gården kunde överlåtas till en måg, det vill säga en man. Så 
var fallet i 20 av de 22 överlåtelser där en dotter ärvde föräldrarnas jord
egendom, och i de övriga två rörde det sig om arvsöverlåtelser som 
skett genom föräldrarnas död. Det här villkoret gällde inte när söner 

7 Lagfartsprotokoll, Lyhundra häradsrättsarkiv, 17/9 1817. Husförhörslängd, Estuna 
sockens kyrkoarkiv 1807-1819. 
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ärvde, det var tvärtom mycket vanligt att ogifta söner tog över 
föräldragården.8 

De manliga arvingarnas förtur till jorden gäller även i de 21 fall där 
flera barn ärver jord. Dessa familjer var de mest välbärgade i socknen 
och de hade i regel jordegendomar i flera byar, ibland även utanför 
Estuna. Det är alltså inte fråga om realarv av den typ som förekom i 
Dalarna, utan om familjer som hade möjlighet att överlåta flera bär
kraftiga enheter som kunde fördelas mellan barnen.9 Hur såg könsför
delningen mellan jordarvingarna ut bland dessa? 

Tabell2. Könsfördelning vid delat arv av jordegendom. Estuna socken 1809-1845. 

endast söner 10 varav även döttrar fanns 7 

endast döttrar 4 varav även söner fanns 0 

söner + döttrar 7 varav söner exkluderats 1 

Summa 21 

Källa: se tabell 1. 

Jag kan tillägga att det sammanlagda antalet kvinnliga jordarvingar 
här var 16 st. Här hade döttrar chans att få ärva jord tillsammans med 
sina bröder, och det gjorde de också i ungefär hälften av fallen. Men 
det skedde aldrig på bekostnad av en son, utom i ett fall. Fanns det 
söner, så hade de alltså förtur till jorden. Man skulle kunna samman
fatta prioritetsordningen vid arvskiftena så här, beroende på familjens 
ekonomiska möjligheter, hur många bröstarvingar som fanns och vil
ket kön dessa hade. 

1) Alla barn får ärva jord 
2) Alla söner samt någon eller några av döttrarna får ärva jord 
3) Alla eller flera av sönerna (men ingen av döttrarna) får ärva jord 
4) Endast en son får ärva jord 
5) Endast döttrar/dotter får ärva jord 

8 I över hälften av 53 fall är den jordärvande sonen ogift. Dessa undersökningsresultat 
är dock än så länge preliminära, eftersom jag ännu inte gått igenom vigsellängderna. 

9 Även i Dala pastorat förekom delat arv av jordegendom främst bland de stora jord
ägarna. C. Winberg 1981, s. 294. 
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Allra helst såg man till att både sönerna och döttrarna fick ärva jord, 
om jordinnehavet var tillräckligt stort och arvingarna inte för många. 
Men om det inte gick - och det gjorde det ju inte för de flesta - så fick 
döttrarna stå tillbaka. Döttrar kunde alltså i stort sett bara få ut sitt arv 
i jord antingen om det inte fanns några söner, eller om familjen var så 
välbärgad att det fanns jordegendom över när sönerna hade blivit till
delade bärkraftiga enheter. Den här attityden märker man också i de 
fall överlåtelsehandlingarna innehåller uppgifter av mer resonerande 
eller berättande karaktär, det vill säga de fall där det inte har varit klart 
från början vem som ska ta över föräldragården. Då framgår det till 
exempel ibland att man har "anställt lottning" mellan sönerna inför 
häradsrätten om jordegendomen (eller mellan döttrarna om inga 
söner finns). Men ingenstans står valet mellan en son och en dotter. 
Det är en möjlighet som man inte ens tycks räkna med. 

De här resultaten är i och för sig inte så uppseendeväckande. Dels 
stämmer de ganska väl överens med de uppgifter som finns från tidi
gare forskning, som visar att manliga arvingar var favoriserade, åt
minstone i områden som liksom Estuna utgjorde mer utpräglade jord
bruksbygder.10 Och dels rör det sig ju här om tiden före 1846, då söner 
ärvde dubbelt mot döttrar. För familjer med begränsade resurser bör 
det ha varit svårt att låta en dotter ta över om det fanns söner också. 
Dottern måste ju då ut med en betydligt större summa till brodern för 
dennes andel i jorden, än vad som varit fallet om brodern löst in hennes 
andel. Detta så att säga ekonomiska hinder att låta döttrar ta över jord
egendomen skulle försvinna i och med införandet av lika arvsrätt 1846. 

Kvinnliga arvingar var alltså underordnade de manliga inte bara i 
lagen utan även i praxis, det framgår tydligt både här och i tidigare 
forskning. Lagfartsprotokollen jag arbetat med visar också tydligt att 
egendomsfrågor över huvud taget, även i praktiken, var ett manligt 
område. Oavsett civilstånd agerar kvinnorna i Estuna sällan självstän
digt på jordmarknaden, även om det är deras egen jord som överlåts 
eller ens om de själva köper jord. Även änkor, som juridiskt sett hade 
förvaltningsrätt över den egna jorden, agerar ofta genom ombud i 
ärenden som rör denna. 

10 Se t.ex. C. Winberg 1981; U. Rosén 1994, s. 68 f£; E. Zernell-Durhån 1992. 
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Arvssystemet före marknadssamhället 

Hela det äldre samhället genomsyrades av könshierarkier, och dessa 
kom till särskilt starkt uttryck på det egendomsrättsliga planet. Innan 
vi går vidare vill jag säga något om hur jag ser på den funktion den 
ojämlika arvsrätten hade. Eller rättare sagt, den samhällsordning 
denna arvsrätt syftade till att bevara och upprätthålla. 

Sverige var under den tid jag undersöker fortfarande ett över
vägande agrart samhälle i den meningen att större delen av befolk
ningen bodde på landsbygden och försörjde sig av jordbruk. Jorden var 
den viktigaste resursen, och den kvinnliga underordningen när det 
gällde denna och annan typ av egendom var en del i det system man 
hade för att överföra resurser kommande generationer. Detta system, 
här i en grovt förenklad beskrivning, var "patriarkalt" till sin natur, 
men viktigare än alla könshierarkier var strävandet för släktens fort
levnad och välstånd. Både män och kvinnor ärvde, % för dotter och % 
för son, och släktskap räknades både på mans- och kvinnosidan.11 Men 
männen hade förutom sin dubbla arvsrätt även förvaltningsrätten över 
hushållet och över egendomen. Mannen var också den som represen
terade hushållet utåt. Maria Sjöberg talar om männen i det tidig
moderna systemet som "maktskapande", medan kvinnor enbart var 
"maktförmedlande", i den meningen att de överförde ekonomiska och 
andra maktresurser från sin far till sin make, och sedan vidare till 
kommande (manliga) arvingar. Kvinnorna var med andra ord precis 
som männen släktingar, men männen var "mer" släkt. Familjernas 
omsorg om de kommande generationerna gällde först och främst att 
dessa skulle få samma socioekonomiska position, eller helst lite bättre 
om det gick, som den som de föregående generationerna hade haft. 
Föräldrarna ville å ena sidan förse alla sina barn med så goda villkor att 
det här målet kunde uppnås, men å andra sidan undvika att splittra 

11 Om släktskap på mans- respektive kvinnolinjen, se C. Winberg 1985, s. 142-45. Jag 
avstår från att här ge mig in i den komplicerade diskussionen om släktskapssystem. Min 
utgångspunkt är att släktskap räknades utmed både mans- och kvinnolinjer, vilket torde 
vara ganska självklart med tanke på det arvssystem som rått i Sverige i historisk tid. 

12 Det ska dock tilläggas att varken män eller kvinnor hade någon rätt till varandras 
arvejord. 

13 M. Sjöberg 2001, s. 81,156 ff. 
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upp jordegendomarna så mycket att de nya hushållens försörjnings

förmåga hotades.^ Men om familjens resurser var begränsade överlät 
man sin jordegendom till en eller flera söner förutsatt att det fanns 
några. Samtidigt såg man till att döttrarna fick ekonomisk kompensa
tion och att de gjorde ståndsmässiga giften, helst med män som med 
hjälp av sin dubbla arvsrätt kunde förse det nya hushållet med sin egen 
arvejord. På så sätt tillförsäkrades döttrarna och deras arvingar ett väl
stånd som kom släkten till godo. Men fanns det inga söner i familjen 
så kunde både jord och släktskap mycket väl föras vidare bara genom 
en dotter. Detta förutsatt förstås att hon hade en man som kunde för
valta släktens och de kommande arvingarnas egendom på ett bra sätt. 
Man skulle alltså kunna säga att det var ett system som marginalise-
rade kvinnor, men som varken räknade bort eller exkluderade dem. 

Men det här systemet fungerar ju bara om arvingarna inte är för 
många och jordpriserna inte för höga. Eller rättare sagt så länge jorden 
inte blir värderad utifrån marknadsmässiga förhållanden. Detta är just 
vad som sker på den svenska landsbygden under den period jag under
söker. Befolkningen ökar kraftigt och det blir alltså fler arvingar som 
ska dela på kakan vid varje arvskifte. Samtidigt har handeln med jord 
ökat, och priserna på jord blivit högre, något som visats i tidigare 
forskning.15 

När jorden blev en vara: utvecklingen under 1800-talet 

1800-talet framstår på många sätt som en allmän brytningstid när det 
gäller egendomsförhållandena på landsbygden. På det juridiska planet 
var den största enskilda förändringen införandet av lika arvsrätt och 
lika giftorätt år 1846. Denna liksom en rad andra rättsliga föränd
ringar som skulle ske under 1800-talets andra hälft, ligger utanför 
ramarna för den här undersökningen. Den egendomsrättsliga utveck
lingen hängde dock nära samman med en föregående, mer långsiktig 

14 Om konflikten mellan viljan att förse alla barn med tillräckliga resurser och önskan 
att hålla samman egendomen, se M. Hellspong och O. Löfgren 1974, s. 235. 

15 L. Herlitz 1974, s. 361 fF. 
16 I städerna till skillnad från på landsbygden hade arvs- och giftorätten varit lika 

sedan medeltiden. 
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förändringsprocess när det gällde hantering och överlåtelser av jord
egendom. 

Det är välkänt att perioden från 1700-talets till 1800-talets mitt 
innebar ett enormt uppsving för den svenska jordbruksproduktionen. 
Nya tekniker och redskap, nyodling, skiften och andra organisato
riska förändringar gick hand i hand med en allt starkare inriktning på 
produktion för försäljning och inte bara självhushållning. I samband 
med detta ökade också den kommersiella handeln med jord. Det blev 
allt vanligare med transaktioner mellan människor som inte var släkt. 
Jorden värderades till marknadspriser och dessa steg alltmer i takt 
med efterfrågan.17 Man kan säga att jorden, som åtminstone för bön
derna tidigare varit ett medel för självförsörjning och en angelägenhet 
mellan släktingar, alltmer kom att betraktas och behandlas som en 
vara. 

Det här kunde få flera konsekvenser för böndernas del när det gällde 
hur man hanterade arvsskiftena. För det första så blev det svårare att 
förse alla barn med tillräckliga medel om de var för många. För det 
andra så kunde det bli svårt att motivera för de barn som inte fick ärva 
jord, att de bara skulle få lösöre eller en mindre summa pengar, om det 
fanns en livlig jordmarknad där jord värderades till betydligt högre 
priser. Det senare var för övrigt något som Nils Wohlin ondgjorde sig 
över i en av Emigrationsutredningens bilagor vid 1900-talets början. 
Han menade att känslan för släktjorden hade försvunnit, och att det 
vid den här tiden enbart var "egoistiska synpunkter" som gjorde sig 
gällande mellan arvingarna18 

Arv enligt marknadsprinciper? De utlösta arvingarna 
i Estuna 1809-1845 
Jag har inte kartlagt egendomsöverföringarna i undersökningsom
rådet före 1800. Men det är tydligt att marknadskrafterna börjat göra 

17 Det finns en mycket omfattande forskning som belägger denna skisserade utveck
ling på den svenska landsbygden. För en översikt över jordbruksproduktionens utveck
ling se C. Persson 1992, kap. 2 och där anförd litteratur. Jordhandel och prisutveckling se 
bl.a. L. Herlitz 1974, M. Ågren 1992, U. Rosén 1994. 

18 N. Wohlin 1910, s. 38, 54 f. Citat s. 55. 
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sig gällande och påverka bland annat jordpriserna redan före min 
undersökningsperiod. Det var redan i början av 1800-talet vanligt med 
jordtransaktioner mellan oskylda. Under perioden 1810-1845 registre
rades 124 sådana försäljningar av jord i Estuna till oskylda köpare hos 
häradsrätten. Det var alltså fler än arvsöverlåtelserna under samma tid 
och i genomsnitt mellan tre och fyra per år. Och det är mycket med 
tanke på att det rör sig om en ganska liten socken med en befolkning 
på drygt 1100 personer vid 1800-talets början. Fram till 1800-talets 
mitt ökade befolkningen med ca 30 % vilket är en kännbar ökning men 
ändå mindre än på många andra håll i Sverige. 

Allt som allt innebar utvecklingen att man stod inför en situation 
där arvingarna i varje familj bör ha varit genomsnittligt fler än vad de 
varit 100 år tidigare. Samtidigt fanns en väl utvecklad jordmarknad där 
jord köptes och såldes på kommersiell basis. Hur påverkade det här 
arvsöverlåtelserna? I Estuna var det som vi sett inte brukligt eller ens 
möjligt (utom för ett fåtal familjer) att förse alla barnen med jord. 
Jordegendomen övertogs istället av en eller flera av arvingarna med 
förtur för sönerna, mot ekonomisk kompensation till de andra. 

Genomförandet av arvsskiftena 

I nästan samtliga av de fall jag har gått igenom, gick det till så att den 
eller de arvingar som fick jordegendomen löste in de andra arvingar
nas lotter för pengar. Arvsöverlåtelserna och fördelningen av arvet 
mellan barnen kunde ske på en mängd olika sätt. Vanligast var att en 
eller båda föräldrarna överlät jordegendomen redan i livstiden (bara i 
12 av de 106 arvsöverlåtelserna var bägge makar döda när arvsskiftet 
skedde) mot ett undantag, eller "lagan" som man kallade det, bestå
ende av husrum, livsmedel och andra noga specificerade förnöden
heter. Överlåtelsen skedde i ett "salubrev" antingen ospecificerat till 
alla barn, eller till ett eller flera utvalda barn. I de förra fallen överläm
nade föräldrarna formellt sett åt barnen själva att besluta om vem som 

19 Emigrationsutredningen, bilaga V. Bygdestatistik. Befolkningen i Estuna ökade 
från 1147 personer år 1805 till 1509 år 1865. Ökningen är mindre här än på andra håll i riket 
där folkmängden i vissa fall fördubblades. 
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skulle överta jordegendomen och lösa in syskonens arvslotter.20 I de 
senare fick de utvalda arvingarna punga ut med en summa pengar som 
"arvejordslösen" till de övriga syskonen. Ganska ofta anlitade för
äldrarna värderingsmän ("gode män" eller "delningsmän"). Dessa 
skulle syna och värdera jorden ("laga värdering") till ett pris som skulle 
gälla vid lösen. 

Men oavsett om egendomen överläts till alla eller till en av arving
arna så resulterade det hela till slut i att en eller flera av dem i en serie 
transaktioner löste ut sina syskon för penningsummor som uttryck
ligen skulle motsvara deras ideella andelar i jordegendomen, vilka 
alltså kunde bli mycket små med höga och udda mantalsbråk. An
delarna liksom lösensummorna förhåller sig alltid V3 för syster och % 
för broder. Arvslagstiftningen tillämpades alltså i den bemärkelsen. 
Syskontransaktionerna skedde i regel omgående, genom separata 
salubrev som registrerades på samma häradsting som föräldrarnas 
överlåtelse. Ibland, särskilt i de relativt få fall där båda föräldrarna av
lidit medan barnen var omyndiga, kunde det gå lång tid innan sys
konen löste ut varandra. Men detta tillhörde undantagen. 

Det finns emellertid några fall (8 st.) där föräldrar säljer hela jord
egendomen till ett barn för en summa pengar, utan att nämna sina 
övriga bröstarvingar. Här är det svårt att veta vilken kompensation de 
andra barnen fick och om arvslagstiftningen efterlevdes. Man kan 
fråga sig om inte just detta kan ha varit syftet i några av dessa fall: att 
kringgå arvslagstiftningen och fördela mellan barnen enligt andra 

20 Samma reservationer måste göras här som när det gäller den faktiska tidpunkten 
för överlåtelsen. Vi kan inte veta vilka diskussioner och beslut som föregått de överlåtel
sehandlingar som registrerades i rätten. Troligen var det vanligt även i dessa fall att 
föräldrarna redan gjort upp om vilket av barnen som skulle överta gården. 

21 Att jordegendomen delades i ideella andelar och löstes in av gårdsövertagaren för 
pengar är dock inte helt nytt vare sig för området eller tidsperioden. För Estunas del 
framgår det i mitt material att så har skett redan i föregående generationers arvsskiften 
på 1700-talet. Lars Herlitz undersökning av Skaraborgs län under frihetstiden visar att 
en stor andel av jordtransaktionerna skedde mellan släktingar vilket tyder på ett arvs-
inlösenförfarande där pengar användes. L. Herlitz 1974 s. 344 ff. Rosemarie Fiebranz har 
undersökt ett antal arvsskiften i Delsbo i Hälsingland 1750-1850 och visat att syskon 
löste in varandras arvsandelar genom penningtransaktioner. Inför arvsöverlåtelserna 
värderades jordgendomen till en penningsumma, dock schablonmässigt snarare än 
marknadsorienterat under den tidigare perioden. R. Fiebranz s. 346 f. 
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principer. Priserna var i regel låga vid dessa transaktioner, vilket an
tyder att det handlade om att underlätta för jordarvingen att ta över 
gården. 

Rättens övervakning 

Arvsöverlåtelserna registrerades alltså i häradsrättens lagfartsproto
koll, och man lämnade också ofta in undertecknade och bevittnade 
uppgifter om "laga värdering" av jorden till en viss prissumma. Sedan 
delade man den i ideella arvsandelar strikt enligt lagen, och först 
därefter löste en eller ibland flera av arvingarna in de andras lotter för 
de fastställda penningsummorna. Även dessa transaktioner dokumen
terades skriftligt i så kallade salubrev och lagfördes på häradstinget. 
Det är inte lätt att veta hur nytt det här noggranna förfarandet med 
skriftlig dokumentation och offentlig registrering av arvskiften var i 
mitt undersökningsområde. Men det är troligt att det har med den allt 
livligare kommersiella jordmarknaden att göra. Jord var inte längre 
bara en angelägenhet mellan släktingar, utan den hade alltmer blivit 
en vara som köptes och såldes som andra varor. Lagfartsskyldighet för 
köp, byten och gåvor hade visserligen föreskrivits (men knappast efter
levts) redan i 1734 års lag, men detta gällde inte ärvd jord. Men i och 
med att jordmarknaden blivit rörligare så hade intresset, och behovet 
av, att söka lagfart för varje jordförvärv blivit allt större. Och detta 
hade uppenbarligen vid den tid och i det område jag undersöker, även 
börjat gälla ärvd jord. 

Ar 1805 hade det dessutom kommit en lagförklaring som innebar att 
säljarens åtkomst till jorden måste dokumenteras inför rätten vid över
låtelse av jord, annars beviljades köparen ingen lagfart. Ärvd jord 
behövde visserligen fortfarande inte lagfaras. Men sannolikheten för 
att innehavaren av arvejord en gång skulle behöva redogöra för sin 
åtkomst till jorden hade ändå blivit större i och med den tilltagande 
jordhandeln. Detta kan vara en anledning till att man såg till att lag-
föra alla arvstransaktioner redan i samband med arvsöverlåtelsen, 
istället för att bara göra upp i godo inom familjen. 

Vad innebar då detta för kvinnorna och deras möjligheter att hävda 
sina arvsanspråk? Ja, faktum är att det tycks ha varit gynnsamt. Just 
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denna noggrannhet när det gällde jord träns aktioner innebar ju i sig en 
säkerhet för de barn som inte fick ut sitt arv i form av jord - och dessa 
var som framgått företrädesvis döttrar. Arvsöverlåtelser och syskon
transaktioner drogs i allt högre utsträckning fram i offentlighetens 
ljus, dokumenterades och lagfördes. Alla moment i arvsskiftet kom 
alltså att ske framför rättens vakande ögon. Det här kan ha inneburit 
att det blev svårare att "förfördela" gårdsövertagarens medarvingar, det 
vill säga att ge dem en mindre andel än vad som tillkom dem enligt 
lagen. Häradsrätten var också påfallande nitisk när det gällde att kräva 
in skriftliga och undertecknade åtkomstdokument vid samtliga trans
aktioner, utan eftergifter. Även när det var arvejord som avyttrades, 
vid försäljningar såväl som vid arvsöverlåtelser, ville rätten ha skriftliga 
bevis på hur överlåtaren/säljaren "åtkommit" jorden. Bevisen kunde 
utgöras av gamla salubrev där överlåtarens/säljarens syskon sålt sina 
jordandelar till honom, eller hänvisningar till tidigare lagfarts
protokoll, där "fasta" (slutlig lagfart) registrerats för densamme för 
jordegendomen med anteckning att han ärvt och inlöst den av sina 
syskon. Saknades sådana bevis när det var fråga om arvejord, krävde 
rätten ett intyg från prästen eller ibland tingsallmogen, på att 
säljaren/överlåtaren saknat medarvingar till jorden, eller att dessa dött 
barnlösa.22 Allt för att befästa att den som ville överlåta jord också 
verkligen ägde densamma i dess helhet. Och trots att det troligen inte 
varit den ursprungliga avsikten, så innebar allt detta i förlängningen 
att de jordlösa arvingarnas, i realiteten döttrarnas, intressen tillvara
togs genom rättens försorg. 

Även på andra sätt agerade häradsrätten som en övervakare av arvs
överlåtelserna. Detta gällde särskilt bevakandet av de omyndiga 
arvingarnas rättigheter. Kvinnor förblev under förmynderskap tills de 
gifte sig, varefter de representerades av sina män. Män blev myndiga 
vid 21 års ålder. Lagen stadgade visserligen att myndlingars fasta egen
dom inte fick avyttras "utan trängande nöd", och då med domares till
stånd. Detta var dock knappast avsett att gälla vid arvsöverlåtelser utan 

22 Se t.ex. Lagfartsprotokoll, Lyhundra härad 23/10 1820; 5/6 1823; 24/10 1825. Med 
många fler. 
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snarare som ett skydd mot försäljningar utom familjen.23 Men härads
rätten i Lyhundra, där Estuna socken ingick, tillämpade regeln även 
vid arvsöverlåtelser, och detta oavsett om myndlingens föräldrar var i 
livet eller inte. Det förekommer flera fall i lagfartsprotokollen där brö
der som löst in sina omyndiga syskons jordandelar nekas fortsatt lag
fart förrän ett sådant tillstånd visats upp, till exempel genom ett utdrag 
ur protokollet från häradsrättens ordinarie ting där sådana tillstånds
ärenden handlades. Och inte nog med detta. Ofta, ibland som ett 
komplement till försäljningstillståndet och ibland som en ersättning 
för detsamma, vill rätten dessutom ha en försäkran från den när
varande tingsallmogen om att de omyndiga arvingarna inte blivit eko
nomiskt förfördelade när deras jordlotter avyttrades. Följande fall är 
ett exempel på detta. 

Den 23 februari 1821 överlåter Abraham Ersson i Karby med sin 
hustru Maria Persdotters samtycke deras jordegendom om samman
lagt 3A mantal till barnen Per, Jonas och Brita, mot ett årligt undantag 
till dem själva. Detta sker genom ett bevittnat överlåtelsebrev som har 
undertecknats av båda makarna. Det finns också ytterligare en son 
som heter Erik, som redan sägs ha fått ut sitt arv både i fast och lös 
egendom. Erik har lämnat ett skriftligt intyg på att så är fallet, vilket 
visas upp i rätten. Erik har också utsetts (av vem framgår inte) att be
vaka sin syster Britas rätt gentemot de båda andra bröderna, Per och 
Jonas, vid arvskiftet. Arvskiftet förrättades samma dag av två "tillkalla
de delningsmän" av vilka en inte var från socknen. Vid skiftet delades 
jorden ideellt i två broderslotter och en systerlott enligt lagen, och det 
bestämdes att Per och Jonas skulle få dela på jorden och lösa in systern 
Britas lott. Britas förmyndare, alltså hennes bror Erik, säljer då hennes 
lott till bröderna Per och Jonas för 666 riksdaler och 32 skillingar 
Banco. Men för att bevilja Per och Jonas första uppbudet (uppbuden 
var ett steg i processen för att få lagfart på ett jordförvärv), så låter 
häradsrätten först nämnden och tingsallmogen, "vilka om Karby hem
mans beskaffenhet äro kunniga," vitsorda att den löseskilling som 

23 1734 års lag, AB kap. 2 2 ,  §3. 
24 Se t.ex. Lagfartsprotokoll, Lyhundra härad 18/3 1817 (ia uppbud Söder Nånö 3); 

ibid 8/6 1820 (i:a uppbud Svanberga 1). 
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omyndiga Brita fått för sin systerdel inte understiger utan snarare 
överstiger "dess rätta värde", som man säger.25 

Så långt den formella efterlevnaden av arvslagstiftningen. Det tycks 
inte ha funnits mycket utrymme för familjerna att kringgå den ens om 
de så önskade. Frågan är dock om de summor de utlösta arvingarna 
fick verkligen motsvarade marknadsvärdet på den jord de avstod ifrån. 
Arvslagstiftningen och kvinnornas arvsrätt - även före 1846 som ju är 
den period som behandlas här - kunde i realiteten innebära ett pro
blem såtillvida att bördorna blev för tunga för den som skulle lösa ut en 
stor syskonskara. Detta särskilt i ett läge då jordpriserna var höga. I 
Estuna under 1800-talets första hälft var det som vi sett ganska svårt 
att kringgå arvslagstiftningen genom att ersätta döttrar eller andra 
söner än gårdsövertagaren med lösöre eller summor som inte relatera
des till jordegendomen. Alla barn hade rätt till en ideell andel av den 
dyrbara jordegendomen, och häradsrätten såg till att denna rätt be
vakades. Vad som då stod till buds för familjerna var att lågtaxera 
egendomen vid arvsöverlåtelserna. 

Jordens rätta värde 

Det framgår inte i exemplet Karby ovan vad man menar med jordens 
"rätta värde", eller vad som avgjorde detta. A ena sidan kan man anta 
att det inte gick att sätta helt godtyckliga värden på jorden vid arvs-
överlåtelser, dels med tanke på rättens nitiska övervakning, och dels 
med tanke på att det förekom så många kommersiella jordtransaktio
ner där jord köptes och såldes till marknadspriser. A andra sidan är det 
ändå troligt att värderingen av jordegendomarna vid arv låg på en lägre 
nivå än priserna vid försäljningar till utomstående. Detta är något som 
antagits länge inom forskningen, och det finns också vissa empiriska 
belägg.26 Som Christer Winberg påpekat är det dock svårt att göra 
direkta jämförelser mellan priserna vid arvsinlösen och priserna vid 

25 Lagfartsprotokoll, Lyhundra härad 23/2 1821. 
26 M. Hellspong och O. Löfgren 1974, s. 235 ff. L. Herlitz 1974, s. 342 ff., 352 f. Herlitz 

visar att jordpriserna i Skaraborgs län under 1700-talet låg lägre vid jordförsäljningar 
inom släkt än utom släkt. Samtidigt påverkades dock dessa "släktpriser" av övriga jord
priser och steg i takt med dem. 
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försäljningar utom börd. Mantalsstorleken på de hemmansdelar som 
överfördes är inget pålitligt mått, och något annat allmänt bärkrafts-
mått fanns inte. En direkt jämförelse skulle enligt Winberg egentligen 
kräva att samma hemmansdel både arvsinlöstes och såldes utom börd 
inom en relativt kort tidsperiod.27 Och detta var inte vanligt i mitt 
undersökningsområde, även om enstaka fall förekom. Därför har jag 
använt mig av en annan metod. Med hjälp av de fastighetstaxeringar 
som började göras i hela landet från och med 1810 och framåt, har jag 
jämfört "arvspriset" på varje hemmansdel som arvsöverläts 1809-1845, 
med det aktuella taxeringsvärdet på hemmansdelen, för att se hur 
mycket dessa avvek från varandra. Det visade sig att priset på ett hem
man vid arvsinlösen utgjorde i genomsnitt 120% av hétamanets taxe
ringsvärde. En motsvarande jämförelse mellan försäljningspriser och 
taxeringsvärde visade att försäljningarna awek mer; i snitt utgjorde de 
156 % av taxeringsvärdet.28 En tydlig skillnad, med andra ord, och detta 
trots att kvinnor än så länge bara hade halva arvsrätten gentemot sina 
bröder. Det är värt att notera att "behovet" av att lågtaxera på detta sätt 
för att underlätta för manliga gårdsarvingar kan ha blivit ännu större 
efter år 1845, då lika arvsrätt införts 

Sammanfattning 

De döttrar (och söner) som blev utlösta ur föräldraegendomen fick en 
lägre ersättning för sina arvsandelar än de skulle ha fått om man hade 

27 C. Winberg 1981, s. 306. 
28 Antalet fall där arvspriserna gått att fastställa var 59 st. Försäljningar av jord för-

älder-ett barn har jag hanterat som om övriga barn fått dela på den summa som det 
köpande barnet erlagt till föräldrarna, varefter jag till denna summa lagt den som mot
svarar det köpande barnets egen andel enligt arvslagstiftningen. Försäljningarna utom 
börd var 124 st. Försäljningsprisernas avvikelse från taxeringsvärdena låg på samma nivå 
oavsett om alla försäljningar inkluderades eller bara de (67 st.) som innebar att familjen 
avyttrade all sin jord. Vad gäller taxeringsvärdenas tillförlitlighet så har denna ifråga
satts. Jag har dock av olika skäl bedömt dem som ett användbart material förutsatt att 
det inte används som ett absolut bärkraftsmått utan, vilket är fallet i denna undersök
ning, som ett material för jämförelser inom ett geografiskt mycket begränsat område. 
Taxeringsvärdena är också utan tvekan betydligt mer tillförlitliga som källa än mantals
bråken. Jag har inte tagit någon hänsyn till de undantagskontrakt som vidhängde många 
av jordegendomarna, eftersom dessa fanns i lika hög grad vid alla typer av transaktioner. 
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sålt hela egendomen till någon utomstående och sedan delat på peng
arna enligt lagen. På det här sättet kan man säga att de kvinnliga 
arvingarna var dubbelt missgynnade: dels var deras arvsrätt bara hälf
ten så stor som de manligas, och dels fick de inte ut vad deras arvslotter 
egentligen var värda. 

Ändå visar min undersökning att de kvinnliga arvingarnas rättig
heter var starka, och framför allt att de upprätthölls även i praktiken. 
Det formaliserade sätt man genomförde arvsskiftena på hade fördelar 
för de kvinnliga arvingarna. För det första låg det ett tydligt erkännan
de i att även kvinnors arv skulle motsvara en ideell andel i föräldrarnas 
jordegendom. Men för det andra och framför allt, innebar det en 
säkerhet för dem att de transaktioner varmed de avhände sig dessa ide
ellajordlotter blev skriftligt registrerade, lagförda och övervakade i ett 
offentligt rättsligt sammanhang. Denna ganska förvånande noggrann
het vill jag tillskriva den alltmer rörliga kommersiella jordmarknaden, 
som ställde nya krav på dokumentation av äganderätt till egendom och 
av överlåtelserna av densamma. Den större säkerheten gäller givetvis 
även de män som blev utlösta från sin arvejord. Men kvinnorna var 
livet igenom omyndiga och kunde inte i något läge (utom som änkor) 
själva förvalta, avyttra eller förvärva jord. Detta gjorde alltid någon 
annan åt dem, en far, en bror, en förmyndare. När de gifte sig gick 
målsmanskapet och över till deras äkta män, och som vi ska se kunde 
den skriftliga dokumentationen och registreringen av arvsskiftena få 
positiva konsekvenser även för de gifta kvinnorna. 

Arvejord, äktenskap och införsel i Estuna 1809-1845 
Akta makar hade ingen rätt till varandras arvejord. Giftorätten, som 
fram till och med 1845 var % för make och V3 för maka, omfattade inte 
jord som endera av makarna ärvt eller ärvde under äktenskapet. Denna 
lagstiftning som hade medeltida rötter, syftade till att behålla arve
jorden inom samma släktgren. Ett äktenskap innebar förenklat att 
man sammanförde två släktlinjer och dess resurser till en - förutsatt att 
det resulterade i bröstarvingar. Om så inte blev fallet, gick respektive 
makes arvejord tillbaka till hans eller hennes släktingar. Eftersom lag
stiftningen både före och efter 1845 gynnade manliga jordarvingar så 
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kunde detta innebära att kvinnor blev tämligen ekonomiskt utsatta 

inom äktenskapet eller vid makens död. Lagen stadgade att söner hade 
förtur till föräldrarnas jord, vilket innebar att det i högre utsträckning 
var mannen som förde med sig arvejord in i ett äktenskap. Och på 
denna jord - jorden var i regel boets mest värdefulla egendom - kunde 
den äkta makan alltså inte göra några lagliga anspråk. 

Från 1700-talet och framåt hade det dessutom blivit vanligare i en 
del områden att man liksom i Estuna använde pengar för att köpa loss 
arvejord från sina medarvingar. Det finns flera undersökningar som 
visar detta, bland annat Lars Herlitz' för Västergötlands och Rose
marie Fiebranz' för Hälsinglands del. I det tidiga 1800-talets Estuna 
var detta som vi såg det enda accepterade förfarandet vid arvsskiften, 
och de som på detta sätt löste in sina medarvingars andelar var i regel 
män. För att ro iland med detta använde de då ofta sina hustrurs eller 
blivande hustrurs "arvejordsmedel", det vill säga de pengar som de fått 
i ersättning för sin arvejord. Maria Ågren har diskuterat de följder som 
denna tilltagande kommersialisering under 1700-talet kunde få när det 
gällde kvinnors ekonomiska position inom äktenskapet och som änkor 
sedan maken dött. Ågrens beskrivning av situationen är talande: i 
verkligheten hade distinktionen mellan arvejord och avlingejord (jord 
som köpts av icke-släkt) börjat försvinna, medan den gällande lagen 
fortfarande byggde på denna åtskillnad. Därmed kunde hustrurs arv 
användas för att köpa ut mannens släktingar, utan att hon därmed fick 
någon (gifto)rätt till densamma, som ju räknades som hans arvejord. 
Det kunde alltså bli svårt för en kvinna att hävda rätten till de arvs
medel som hon fört in i boet, om dessa "slukats" i samband med 
makens arvsinlösen. Särskilt änkornas situation menar Ågren bör ha 
blivit sämre, då de blev beroende av sina barns eller i värsta fall makens 
släktingars, välvilja. 

Min undersökning av praxis i Estuna socken rör sig om en senare 

29 Se not 21.  Både Skaradorgs län i Västergötland och Delsbo i Hälsingland var också 
områden där penningkontanter tidigt kom i omlopp, i det förra genom avsaluproduk-
tion inom jordbruket och i det senare genom bl.a. genom den protoindustriella linne
näringen. 

30 M. Ågren, "A partnership between unequals. The changing meaning of marriage 
in eighteenth centuiy Sweden." s. 13 ff. 
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period än den Ågren avser. Lagstiftningen när det gällde arvejord var 
visserligen i stort oförändrad men användandet av pengar vid arvsskif
testransaktioner var inte längre något nytt fenomen. Den allmänna 
kommersialiseringen av jordmarknaden hade dessutom, tillsammans 
med vissa förordningar från statsmaktens sida, lett till en stor be
nägenhet i detta område att dokumentera och lagfora alla slags jord
transaktioner, inklusive dem som hörde samman med arvsöverlåtelser. 
Frågan om äkta makars andelar i varandras jord tycks man i förekom
mande fall ha löst genom ett särskilt förfarande som man kallade inför
sel. Införseln registrerades även den i häradsrättens lagfartsprotokoll, 
ofta i samband med arvstransaktionerna. Exemplet som följer är en 
fortsättning på arvsskiftet i Karby som refererades ovan: 

I samband med att Per och Jonas Abrahamssöner söker tredje upp
budet för sin ärvda och inlösta jord i Karby, så begär den ena brodern, 
Per Abrahamsson, införsel i hemmanet för sin nyblivna hustru Anna 
Katarina Jansdotter från Svanberga. Anna Katarina har fått 1100 riks
daler riksgäldssedlar i lösen för sin arvejord i Svanberga, och därför får 
hon nu äganderätten till 1/8 mantal av makens jord i Karby. Och när 
Pers bror Jonas några år senare gift sig med en Greta Kristina Anders-
dotter, så agerar han på ett liknande sätt. Han säljer Vs mantal av sin 
jord i Karby till hustrun för 740 riksdaler Banco, som utgör en del av 
hennes arvejordspengar ifrån jord i byarna Söderby och Hammarby. 

Per och Jonas Abrahamssöner och deras hustrur utgör inget undan
tag. Det var vanligt att man redogjorde för de summor som jord
arvingens (blivande) äkta hälft hade erlagt, samt vilken andel i jord
egendomen det berättigade vederbörande till. Jag har funnit 26 fall av 
införsel registrerade i lagfartsprotokollen för åren 1810-1845,32 oftast 
redan i lagfarten på arvsöverlåtelsen men ibland vid senare tillfälle som 
en separat lagförd transaktion mellan man och hustru. I de flesta av 
dessa fall är det fråga om kvinnor som förs in som delägare i makens 
arvejord, men även motsatsen förekommer. Mer oklara är 25 arvsöver
låtelser där föräldrar eller medarvingar något luddigt upplåter/säljer 

31 Lagfartsprotokoll, Lyhundra härad 25/10 1821 samt 20/2 1826. 
32 Det är möjligt att införsel även registrerades som inteckningar vilka i så fall finns i 

inteckningsprotokollen för samma tid. Dessa har jag dock inte haft möjlighet att gå 
igenom. 
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sin jord till en arvtagare och dennes äkta hälft för vissa penningsum
mor, utan ytterligare precisering. Nio av dessa fall avser dock kvinnliga 
jordarvingar och deras äkta män. En dotters make skulle ju oavsett 
äganderätten bli den som förvaltade den jord hon ärvde. Det kan med 
andra ord i dessa fall vara fråga om ett sätt att formulera salubreven på, 
som i så fall går väl i linje med den i övrigt manliga dominansen i jord
ärendena. 

Att hustrur ofta hade äganderätt i boets fasta egendom framgår 

även på andra sätt. Ibland framgår det nämligen vid arvsöverlåtelserna 
vilka andelar i den överlåtna jorden som ägs av den överlåtande man
nen respektive hustrun. Det rör sig om de fall då endast den ena 
maken avlidit vid tidpunkten för arvsöverlåtelsen. Då överlät den 
överlevande makan/maken vid lämpligt tillfälle sin enskilt ägda, noga 
specificerade andel av jorden till sina arvingar i ett särskilt överlåtelse
brev som avskrevs i lagfartsprotokollet tillsammans med uppgifter om 
mannens jordinnehav och frånfälle. Hustrur visade sig i dessa fall ofta 
äga delar av makens arvejord trots att de inte hade rätt till den enligt 
lag. Detsamma gällde den gemensamt införskaffade avlingejorden, 
som enligt giftorätten borde tillfalla hustrun med % men som enligt 
lagfartsprotokollens uppgifter ofta ägdes till hälften eller mer av 
henne. 

Vad innebar då det här? Frågan är delvis svår att besvara. Vi vet ju 
inte hur vanligt det var att mannen använde hustruns arvejordspengar 
utan att lagfora detta. Men i de fall hon registrerades i lagfarten som 
delägare, var kvinnans äganderätt i jordegendomen tryggad i händelse 
av mannens frånfälle. Med hänvisning till detta kunde hon själv välja 
om, när och hur hon ville överlåta sin andel till barnen och då kräva 
specificerade undantagsförmåner och/eller kontanter.33 Man kan ock
så föreställa sig att hennes inflytande över själva arvsskiftet blev större, 
och att hon i högre grad kunde vara med och styra över vilken arvinge 
som skulle få överta gården. 

Att man i Estuna börjat med att på det här sättet offentligt regi
strera kontrahenternas enskilda andelar i boets jordegendom, vilka 

33 Det är dock oklart vad som hände om det inte fanns bröstarvingar och mannens 
arvingar gjorde bördsrättsanspråk på sådan egendom. 
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ofta gick på tvärs emot den gällande lagstiftningen, hade flera orsaker. 
En direkt förklaring kan vara att det fanns en ökande medvetenhet hos 
såväl lokalbefolkningen som hos rättens företrädare om det problem 
Maria Ågren pekat på: att hustruns pengar annars användes på 
makens arvejord, utan att hon fick någon rätt till denna egendom. Mer 
generellt kan man också tala om det ökade behovet och kravet på 
skriftlig dokumentation av alla slags jordöverföringar som kom
mersialiseringen av jordmarknaden medfört. 

Införsel och arvsinlösen i ett sammanhang 

Arvsöverlåtelser och alla därmed sammanhängande transaktioner 
utreddes och lagfördes som vi sett inför häradsrätten och den samlade 
tingsmenigheten, ibland med bakläxa för den som ville ha lagfart och 
inte kunde visa att allt hade gått rätt till. Den skriftliga dokumentatio
nen och den offentliga lagföringen innebar att även de utlösta arving
arnas arvsandelar i jorden, liksom den ersättning de fått för att de 
avstått från dessa, blev synliggjorda och dokumenterade. Från detta 
var steget inte långt till ytterligare en registrering, nämligen av hur 
dessa summor sedan användes i samband med andra jordtrans
aktioner, för att lösa ut äkta makars medarvingar ur boet. Jag vill alltså 
se fenomenet införsel som nära sammanhängande med det sätt var
med arvsskiftena genomfördes. 

Förmodligen har i Sverige icke-jordärvande barn fått kompensation 
på olika sätt i alla tider, liksom hustrur informellt har ansetts delaktiga 
i mannens jordegendom. Problem uppstod nog bara då någon, en 
jordlös medarvinge eller en nybliven änka, behövde bevisa detta gent
emot någon annan som gjorde anspråk på de ärvda tillgångarna. Då 
bör det ha varit en fördel att kunna peka på skriftliga dokument och 
rättsprotokoll. Det är i den meningen jag vill hävda att den tilltagande 
kommersialiseringen, följd av den ökade lagfartsbenägenheten som 
också pådrevs av statsmakten, i förlängningen skulle innebära en för
stärkning av den enskilda individens - och därmed även kvinnans -
rätt till egendom. 
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S ammanfattning 

Den här undersökningen av en relativt central jordbruksbygd på 
1800-talet visar en förväntad men ovanligt tydlig ojämlikhet mellan 
könen i frågor som rörde jordegendom, dåtidens viktigaste resurs. 
Kvinnor kunde i stort sett aldrig ärva föräldrarnas jord om det fanns 
söner, och även döttrar utan bröder fick vänta med arvet tills det fanns 
en måg som kunde ta över. Undantagen utgjorde de familjer vars 
jordresurser räckte även för döttrarna sedan alla söner fått bärkraftiga 
enheter i arv. 

Samtidigt visar undersökningen att kvinnornas säkerhet, deras for
mella rättigheter till sitt arv, var stor. Arvslagstiftningen efterlevdes 
och både kvinnor och män fick ideella andelar i föräldrarnas jordegen
dom, vilka sedan såldes till jordarvingen som i regel var en man. De 
summor de utlösta arvingarna fick var visserligen mindre än mark
nadsvärdet på jorden, men de var inte frikopplade från detta. Härads
rätten bevakade dessutom de omyndiga arvingarnas rättigheter vid 
dessa transaktioner. När dessa pengar sedan fördes in i ett äktenskap 
var det vanligt att äganderätten till dem säkrades genom att kvinnan 
fick införsel i makens jord. Detta innebar i korthet att hon lagfördes 
som ägare till en specificerad andel av jordegendomen. Hustruns 
införsel registrerades ofta direkt i samband med att maken löste in sina 
medarvingars andelar i jorden. 

Som en faktor bakom denna noggranna registrering av arvsandelar 
och införselandelar vill jag peka på kommersialiseringen av samhället i 
stort och av jordmarknaden i synnerhet. Den livliga jordhandeln hade 
medfört ett större behov av skriftlig dokumentation och lagföring av 
såväl försäljningar som arvsöverlåtelser vilket även pådrevs av stats
makten. Häradsrätten i mitt undersökningsområde var särskilt nitisk 
när det gällde detta. Den noggranna registreringen och den rättsliga 
övervakningen av alla moment i arvsskiftena minskade också risken för 
godtycke vid transaktioner inom familjen, ett godtycke som i högre 
grad hade drabbat kvinnor. Detta innebar inte att avsikten var slå vakt 
om just kvinnornas rättigheter. Snarare utgör de företeelser jag påvisat 
i denna undersökning en aspekt av den generella process som innebar 
att man starkare betonade individens - inte kollektivets, hushållets 
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eller släktens - äganderätt. Och detta var en utveckling som i förläng
ningen kom att gynna kvinnor och kvinnligt ägande. 
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