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Egendom, kön och förändring 
Maria Sjöberg & Maria Ågren 

När Gustaf Horn, greve, riksråd, fältmarskalk, generalguvernör i Fin
land och far till Agneta Horn, kom hem från Tyskland i början på 1640-
talet var han änkling, men fast besluten att skaffa sig en ny hustru. I sin 
självbiografi berättar Agneta att hon motsatte sig detta, men inte på 
grund av att hon var mån om sitt arv efter fadern, vilket hennes belacka
re gjorde gällande. Även några år senare beskylldes hon för att vara 
girig. Då var fadern gift med Sigrid Bielke och när hon nedkom med 
dödfödda tvillingar lär Agneta Horn ha skrattat, visserligen åt något 
helt annat, men skrattet togs ändå som bevis på att Agneta gladde sig åt 
att arvet inte skulle reduceras genom att medarvingarna blev flera.1 

Agneta Horn, som var enda barn och arvinge, stod i utsikt att ärva 
inte bara det mesta av Gustaf Horns egendom utan genom modern 
också delar av Axel Oxenstiernas egendom. Åtskilliga jordegendomar 
skulle komma henne till del och i hennes självbiografi framgår att kret
sen runt henne var väl medveten om detta. Agneta Horn hörde 
hemma i sin tids förnämsta högadel och hennes kommande ägor 
motsvarade gott och väl denna status. 

Även för andra grupper, tider och samhällen är ägandet centralt. 
Eftersom det inte bara påverkar försörjning utan också utgör mått på 
inflytande och status har ägandet genom historien vållat allvarliga 
politiska konflikter, ibland med krig och våldsamma övergrepp som 
följd. I Agneta Horns tid, då försörjningen för de flesta var knuten till 
jordbruket, var jord den mest betydelsefulla egendomen i samhälls
livet. Jord blev därför en maktfråga. 

1 E. Haettner Aurelius, Inför lagen. Kvinnliga svenska självbiografier från Agneta 
Horn till Fredrika Bremer, Lund 1996, s. 94—95. 
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Man kan enkelt definiera makt som möjligheten att använda och 
kontrollera just de resurser som är väsentliga i det aktuella samhället.2 

Utifrån detta synsätt kan regelverket kring jordägandet sägas vittna 
om maktens generella principer i det äldre samhället. Skilda gruppers 
olika och ojämlika äganderätt till jord gav uttryck för klassförhål
landena. Motsättningen mellan adelns monopol på frälsejord (skatte-
befriad jord och sådan jord som var aktuell i Agneta Horns fall) och 
böndernas skattejord (jord som krävde att skatter utgjordes) genom
syrade hela samhället och gav även upphov till stora skillnader mellan 
bönderna. Där skattebönder hade jord med arvsrätt saknade adelns 
och kronans bönder sådana garantier. 

På ett enskilt plan fanns andra motsättningar. Jorden fungerade 
även här som maktresurs eftersom den gav ägaren försörjning och där
med viss kontroll över livsvillkoren. Till exempel garanterade Agneta 
Horns väl tilltagna egendomar henne ett liv där inget materiellt skulle 
behöva saknas. 

Den enskildes äganderätt konkurrerade emellertid med anspråken 
från olika kollektiv som exempelvis släkt. På denna punkt fanns av
görande olikheter mellan kvinnors och mäns befogenheter, något som 
hade konsekvenser för samhällets maktförhållanden i stort. Den 
ojämlika arvsrätten, där landsbygdens kvinnor av både frälse och bön
der, fram till 1845 ärvde hälften mot män, innebar att de materiella 
resurserna, lös som fast egendom, i första hand och till största delen 
ägdes av män. Agneta Horn, som var enda arvinge efter sina föräldrar, 
var ett undantag från det allmänna mönstret. 

Eftersom kvinnor med undantag för änkor inte hade formell rätt att 
förvalta sina tillgångar - denna rätt tillkom enbart män - var jorden 
inte i första hand en maktresurs för kvinnor, utan för deras fäder och 
makar. Detta gällde även för Agneta Horn och hennes ägor. Likt andra 
kvinnor kan hennes funktion därmed beskrivas som den maktförmed-
lande, medan hennes far och make hade en maktskapande funktion.3 

Detta klargjordes i samband med hennes giftermål, där fadern ville 

2 Synen på makt utgår från K. Amark, Maktkamp i byggbransch. Avtalsrörelser och 
konflikter i byggbranschen 1914-1920, Lund 1989, s. 38. 

3 M. Sjöberg, "Kvinnans sociala underordning - en problematisk historia. Om makt, 
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gifta bort henne med den fattige högadelsmannen Erik Sparre. Själv 
föredrog Agneta den rike men inte fullt så högbördige Lars Cruus. 
Även detta togs som tecken på girighet och den som enligt Agneta 
främst stod för beskyllningarna var faster Ebba. Såsom Agneta själv 
skriver om det hela framgår att fastern var väl medveten om vad Agne
tas tillgångar kunde bidra till: "Och sade fru eba en gång åt mig: Du 
skal inte hafwa krusen, vtan han skal hafwe fatig iungfru, och du skal 
hiälpa en fatig kar i salen".4 Det är tydligt att faster Ebba här såg till vad 
som var gynnsamt för gruppen: adeln som klass skulle tjäna på att 
Agnetas egendomar hamnade i händerna på en fattig man av hög börd. 
Dessutom såg Ebba mer till det symboliska kapitalet (adelskapet) än 
till det ekonomiska, ty vore hon mest intresserad av familjens profit 
hade väl äktenskapet med Cruus varit att applådera. 

Hur äganderätt är organiserad säger alltså något väsentligt om sam
hället. Det är därför lätt att instämma med den ryske medeltidshistori
kern Aron J. Gurevitj när han för nära trettio år sedan konstaterade: 
"Äganderättsförhållandena avspeglar produktionsförhållandenas själ
va väsen och därför är frågan om karaktären på den äganderätt som 
dominerar ett samhälle en av de första frågorna historikern ställs 
inför."5 

Det är därför inte att undra på att rätten till jord och egendoms
frågor länge har utgjort ett centralt område i historisk forskning. Trots 
detta saknar vi fortfarande kunskap om hur rättigheter och skyldig
heter fungerade i praktiken. Den äktenskapliga förvaltningens kon
kreta möjligheter och begränsningar är till exempel inte undersökt. 
Hur arvsrätt praktiserades på olika platser och i olika tider är förvisso 
omdiskuterat men endast i mindre utsträckning undersökt. Betydel
sen av annan egendom än jord för försörjning och status är i ännu 
högre grad ett försummat kapitel.6 Samma sak kan sägas om villkoren 
för dem som saknade egendom. Vi förmår inte ens att uppskatta stor
leken på landsbygdens proletära grupper före 1700-talet. Vi saknar 

arv och giftermål i det äldre samhället", i Scandia 1997:3, s. 169,172-173. 
4 E. Haettner Aurelius 1996 s. 102. 
5 A. J. Gurevitj, Feodalismens uppkomst i Västeuropa, Stockholm 1979, s. 37. 
6 G. Andersson &M. Ägren, "Kvinnor och egendom under tidigmodern tid - forsk

ningsläge och forskningsstrategier", i Scandia 1996. 
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större undersökningar av vad det konkret innebar att bli änka: hur ge
staltade sig ens ekonomi, hur mycket fick man med sig från sitt äkten
skap, hur stort inflytande hade barnens förmyndare över vad man 
kunde göra, hur tänkte och planerade man inför ett eventuellt andra 
äktenskap? Och vad blir svaren, om vi i stället tittar på änklingar?7 

Det finns alltså starka sakskäl för att hålla kvar och vidareutveckla 
en äldre och relativt omfattande forskningstradition kring egendoms
frågor. Mycket skulle dock vara vunnet om vi dessutom kunde proble-
matisera den kunskap vi redan har, bland annat utifrån ett könsperspek
tiv. Utifrån Agneta Horns levnadsöde vore det till exempel intressant 
att diskutera betydelsen av hertig Karls politiska programförklaring 50 
år tidigare, på 1590-talet, då han bland annat drev att kvinnors arvsrätt 
borde avskaffas. Detta genomfördes aldrig men var ändå uttryck för 
tidens könsnormer. 

Att förhållanden som tidigare uppfattats som könsneutrala i själva 
verket var oerhört präglade av sin tids könsnormer är en insikt som 
genererar både ny kunskap och vidare forskning. Marja Taussi Sjö
bergs kvinnohistoriska studier har exempelvis varit en viktig utgångs
punkt för den problematisering av kön och ägande som på sistone har 
ägt rum.8 Åtskilliga frågor kvarstår dock. 

Likt all annan historisk forskning har studiet av gångna tiders egen
domsförhållanden betydelse för vår egen tid. Nu, när de politiska 
maktkamperna har kommit att förskjutas från att gälla fördelningen av 
materiella resurser till att gälla fördelningen av de symboliska, är det 
särskilt angeläget att reflektera över bakgrunden till denna förändring. 
Den amerikanska statsvetaren Nancy Frasers tankeväckande diskus
sion om detta i termer av "From redistribution to recognition" inbju
der till sådana reflektioner. Fraser understryker de skilda upphoven till 

1 Widowhood in Medieval and Early Modern Europé, eds. Sandra Cavallo & Lyndan 
Warner, Longman 1999. 

8 M. Taussi Sjöberg, Rätten och kvinnorna. Från släktmakt till statsmakt i Sverige på 
/500- och 1600-talen, Stockholm 1996; G. Andersson, Tingets kvinnor och män. Genus 
som norm och strategi under 1600- och iyoo-tal, Uppsala 1998; Kvinnor och jord. Arbete och 
ägande från medeltid till nutid, Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 15, Stockholm 
2001, B. Liljewall, K. Niskanen, M. Sjöberg (red); M. Sjöberg, Kvinnors jord, manlig 
rätt. Äktenskap, egendom och makt i äldre tid, Hedemora 2001, och där anförd litteratur. 
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kollektiva identiteter som klass, kön och ras, där klassidentitet och 
klasskonflikt är direkt kopplade till fördelningen av ekonomiska resur
ser medan köns- och rasmotsättningar snarare har sitt upphov i ojäm
lika rättigheter. Fraser pekar på att politiska åtgärder som leder till att 
orättvisor för den ena identiteten upphävs ofta innebär att förtrycket 
av den andra i stället späds på.9 Detta dilemma saknar enkla politiska 
lösningar, men mycket vore vunnet om problemen åtminstone disku
terades. Kanske studier av köns- och egendomsfrågor utifrån ett långt 
tidsperspektiv, från medeltid till nutid, kan vara underlag för sådana 
diskussioner? I varje fall bör de kunna bidra till att belysa de materiella 
villkorens förändring i sig och i förlängningen även ge nya perspektiv 
på samhällets generella maktförhållanden. 

Egendom och klass 

Fram till 1789 kan den svenska historien grovt sett beskrivas som en 
kamp om jorden. Detta år, franska revolutionens år, slopades näm
ligen adelns monopol på att inneha frälsejord. Samtidigt fastslogs 
skatteböndernas äganderätt till sin jord, kronobönderna erhöll arvsrätt 
och de fick dessutom ensamrätt till skatteköp. Före 1789 var det rätts
liga läget sådant att det till och med kan vara missvisande att tala om 
äganderätt för bönderna.101789 var därför ett revolutionärt år också i 
Sverige. 

Bakgrunden till rättsläget före 1789 var att bönderna, som under 
flera hundra år utgjorde majoriteten av befolkningen i Sverige, hela 
tiden strävat efter att behålla så mycket som möjligt av sin avkastning. 
Genom pålagor och ojämlika egendomsrättsliga villkor hade kronan 
och adeln samtidigt försökt att tillägna sig så mycket som möjligt av 
böndernas arbete. Skiljelinjen var skarp mellan dem som erhöll ränta 
av jorden - adeln och kronan - och dem som endast förfogade över det 
som blev kvar efter ränteuttaget - bönderna - något som redan Eli F. 

9 N. Fraser, "From Redistribution to Recognition. Dilemmas of Justice in a 'Post
socialist' Age", i N. Fraser, Justice Interruptus. Critical Reflections on the "Postsocialist" 
Condition, Routledge 1997. 

10 M. Bäärnhielm, "När bönderna blev självägande. Från förhistorien till nya jorda
balken", i Svensk Juristtidning 1970. 
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Heckscher betonade.11 Ekonomhistorikern Lars Herlitz formulerar 
den egendomsrättsliga ojämlikhet som legitimerade adelns exploate
ring med orden: "att äga jord var väsentligen att äga ränta av jord. Att 
äga jord men inte dess ränta var väsentligen att äga rätten att betala 
denna ränta."12 

Heckschers och Herlitz' uttalanden gäller 1700-talet men äger gil
tighet också för äldre tider. Det världsliga frälsets skattebefrielse hade 
ursprungligen erhållits i utbyte mot att frälset gjorde krigstjänst åt 
kungen. Bönderna var däremot skyldiga att betala skatt för sin jord. 
De medeltida kungarnas försök att hindra frälset från att lägga under 
sig skatteböndernas jord och på så vis undandra skatter från kronan 
visar dock att mängden frälsejord sällan motsvarade kungens behov av 
krigstjänst. Det belyser också att jordnaturerna frälse eller skatte under 
lång tid var avhängiga av vilken innehavaren var. 

Under 1400-talets lopp förändrades jordförhållandena i en riktning 
som spädde på motsättningarna i samhället. I Gabriela Bjarne Lars
sons studie av stadgelagstiftningen framgår att jordnaturerna då blev 
alltmer fasta, på så sätt att frälsejord var frälsejord oavsett vilken frälse
man som innehade den. Frälsejorden ärvdes som frälsejord. Utförd 
rusttjänst förlorade därmed i betydelse och kungamakten tappade del
vis kontroll över frälset. Därmed gick kronan i vissa avseenden även 
miste om den ställning som kontinentens medeltida feodalherrar med 
självklarhet hade gentemot sina vasaller, ett slags överäganderätt. 
Samtidigt började kungamakten intensifiera kontrollen över bönderna 
och deras jord. Då Gustav I krävde kompensation i de fall bönderna 
inte utgjorde sina utlagor och dessutom ansåg sig ha rätt att konfiskera 
jorden om bönderna inte erlade skatterna, befäste kungamakten en 
ställning som överägare till åtminstone skatteböndernas jord.13 

Overäganderätten gällde förfogandet över de utlagor som var för-

11 E. F. Heckscher, "Ett kapitel ur den svenska jordbesittningens historia: skatte
köpen under 1700-talet", i Historieuppfattning. Materialistisk och annan, Stockholm 
1944, s. 111-112. 

12 L. Herlitz, Jordegendom och ränta. Omfördelningen av jordbrukets merprodukt i 
Skaraborgs lån underfrihetstiden, Göteborg 1974, s. 154. 

13 G. B. Larsson, Stadgelagstiftning i senmedeltidens Sverige, Rättshistoriskt Bibliotek 
band 51, s. 218—219. 
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bundna med jordinnehavet och enligt 1600-talets feodala doktriner 
var det detta som var egentlig äganderätt. Samtiden skilde på nyttjan
derätt, dominium utile, vilken erbjöds skattebönderna, och egentlig 
äganderätt, dominium directum, vilken enbart tillkom kronan och 
adeln. Ränteägandet gjorde alltså både kronan och adeln till feodal
herrar. 

Frälset, både det världsliga och det andliga, stod statusmässigt 
högre i rang än bönderna och hierarkin hade sin direkta motsvarighet i 
tidens politiska system, där bondeståndets röst var den svagare. Att de 
olika rättigheterna till jord speglade det politiska systemet under
stryker att jord inte enbart hade med försörjning att göra. Ägandet var 
sammanvävt med ojämlika möjligheter till maktutövning och status. 
De stora reduktionerna 1527 och 1680 var viktiga brytpunkter, då kro
nan manifesterade sin överäganderätt. I samband med reduktionen 
1527, då kyrkans ägor drogs in till kronan, reducerades de tidigare så 
mäktiga biskoparnas ekonomi, politiska inflytande och status medan 
kungamakten förstärktes. Vid reduktionen 1680 drabbades i stället 
högadelns ägor och kungamakten återtog kontroll över frälsejorden. 

Vid bägge tillfällena lades grund för att nya klasskonstellationer 
skulle träda fram och bli mer inflytelserika än tidigare. Kyrkoreduktio
nen gav exempelvis större spelrum för det världsliga frälset, medan 
1680 års reduktion kom att gynna lågadel, kapitalägare och på lång sikt 
även besuttna bönder. Reduktionerna gav i bägge fallen kronan och 
kungamakten intäkter, och reducerade samtidigt de drabbade grup
pernas ekonomi och politiska inflytande. Vid båda tillfällena demon
strerades hur osäker den enskildes besittningsrätt kunde vara i förhål
lande till kungamakten. Äganderätten var relativ. 

Egendom och historisk kontext 

Skillnaden mellan äldre och modernare tiders äganderätt har givits 
åtskilliga tolkningar. De förenas i allmänhet och mycket översiktligt i 
en syn på den äldre som mindre absolut än den moderna. Den äldre 
äganderättens relativitet kan åskådliggöras av skillnaden mellan frälse-
och skatteägande, liksom av att båda former var underordnade kung 
och krona, men även andra exempel kan ges. 
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I ett samhälle där tekniken inte kompenserar för otillräckliga jord
bruksarealer så att man kan försörja en större folkmängd, såsom i det 
svenska samhället fram till sekelskiftet 1800, fyllde plikten att ta väl 
hand om sin egendom en mycket väsentlig funktion. I ett sådant sam
hälle var det en allvarlig form av missbruk att låta fullgod jordbruks
mark ligga för fäfot eller på annat sätt förfalla. Det var därför helt i sin 
ordning att försummad hävd till och med kunde leda till egendoms
förlust. Maria Ågren, som behandlar 1600-talets syn på jordägandet 
utifrån hur man såg på just hävd, visar att även det omvända, alltså att 
genom enbart arbete på en egendom också vinna äganderätten till 
densamma, sågs som fullt rimligt. I vår tid skulle det vara näst intill 
otänkbart att erhålla äganderätt till egendom på grundval av enbart 
arbete, och det skulle även väcka stort uppseende om underlåtenhet att 
bruka jord skulle leda till att innehavaren förlorade jorden. Ågrens 
undersökning utmynnar därmed i att en väsentlig aspekt av ägande
rätten i äldre tid gick ut på just att hävda sin rätt. 

Äganderättens komplikationer speglar sin tids normer och kon
flikter. Vår egen tids sofistikerade regelverk kring egendom illustrerar 
exempelvis konflikter mellan kommun, stat och enskilda. I Ågrens 
studie åskådliggörs motsättningar mellan lokalsamhälle och stats
makt, mellan skriftliga och muntliga avtal, och mellan arbete och 
innehav. Det sistnämnda bottnar i motsättningen mellan klasser, mel
lan adel och bönder, vilken generellt spelar en huvudroll då äldre egen
domsförhållanden diskuteras. 

Fördelningen av jord på olika kollektiv, och de skilda rättigheter 
som gällde för kollektiven, förändrades dock med tiden. Samtidigt, 
och kanske som ett led i denna förändringsprocess, förändrades även 
den enskildes rättigheter i förhållande till kollektiven. Christer Win-
berg betonar den enskildes starkt begränsade rätt att fritt avyttra sin 
jord i det äldre samhället, vilket speglade rådande uppfattningar om 
släkt och i förlängningen vittnar om ett samhälle som inte präglades av 
marknadsmässiga värderingar. Under 1600-talets lopp märktes dock 
en förändring. Penningens kraft växte och individuella anspråk vägde 

14 M. Ägren, Att hävda sin rått. Synen på jordägandet i 1600-talets Sverige, speglad i 
institutet urminnes hävd, Rättshistoriskt Bibliotek band 57, Stockholm 1997. 
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allt tyngre, vilket bland annat hade med tilltagande kommersialisering 
och förändrade klassförhållanden att göra.15 

Egendomsrättens individualisering följde dock inte en linjär ut
veckling från ett kollektivt ägande. Det visar t.ex. bidragen i denna 
bok, där Sawyer för vikingatiden tecknar ett långt mer individualis
tiskt system än vad Bjarne Larsson gör för senmedeltiden. Problem 
uppstår närhelst vi utgår från ett antagande om en entydig och enkel
riktad process. Skall vi behålla dikotomin individ/kollektiv måste vi 
räkna med att det handlar om vågrörelser. Men många gånger är mot
satsparet individ/kollektiv ett alltför klumpigt analysinstrument för att 
fånga ägandets innebörd från en tid till en annan.161 en översikt av de 
tankar som genom åren varit i omlopp på detta område betonar 
kulturgeografen Mats Widgren att motsatsparet individ/kollektiv på 
goda grunder kan kritiseras, bland annat för att det bygger på en alltför 
evolutionär och stereotyp syn på historisk förändring. 

Trots berättigade invändningar har jämförelser i termer av kollektiv 
och individ ändå haft stor betydelse som utgångspunkt i analyser av 
hur egendomsrätt i äldre tid varit beskaffad. Det gäller även i det 
följande. Inte minst utgör motsatsparet individ/kollektiv själva essen
sen i den teoribildning som med ekonomiska förtecken utvecklats 
under paraplybegreppet property-rights.18 

Individualiserad egendomsrätt har ofta setts som en förutsättning 
för ekonomisk tillväxt. En uppmärksammad företrädare för en sådan 
uppfattning är den brittiske historikern Alan Macfarlane som med 
hänvisning till de engelska förhållandena länge hävdat att individuell 
äganderätt var nödvändig för kapitalismens framväxt. Den engelska 
äganderättens vidsträckta individualitet var enligt honom orsaken till 

15 C. Winberg, Grenverket. Studier rörande jord, släktskapssystem och ståndsprivilegier, 
Rättshistoriskt Bibliotek band 38, Stockholm 1985, s. 163-201. 

16 M. Ågren, Jord ochgäld. Social skiktning och rättslig konflikt i södra Dalarna ca 1650— 
1850, Uppsala 1992, s. 21-22, föreslår begreppsparet fördjupning och breddning. 

17 M. Widgren, "Individuellt eller kollektivt ägande i bondesamhällen?", i Ägande
rätten i lantbrukets historia. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 8, Stockholm 1995, 
M. Widgren (red). 

18 S. Granér, Samhävd och rågång. Om egendomsrelationer, ägoskiften och marknads
integration i en värmländsk skogsbygd 1630-1750, Göteborg 2002, s. 5-54, ger en kritiskt 
hållen översikt av bland annat property-rights-teorin. 
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att både kapitalism och industrialisering var först i England.19 

Macfarlanes teser har utsatts för hård och befogad kritik, också i 
C • 20 bverige. 

Utan att gå närmare in på detaljer illustrerar ändå Macfarlane, och 
den diskussion han väckt, forskningens uppfattning om betydelsen av 
äganderättens förändring mot allt större rättigheter för den enskilde. 
Hos Macfarlane står motsättningen mellan individ och familj, och 
knyts till institutionella förhållanden som den vidsträckta rätten att 
testamentera bort sin egendom till oskylda. Denna individens frihet 
antas ha befrämjat ekonomisk tillväxt. Hos property-rights-teoreti-
kerna ligger motsättningen mellan den enskilde och kollektiven på ett 
mera abstrakt plan, men kopplas även här till mer eller mindre fördel
aktiga villkor för ekonomisk tillväxt. Mot property-rights-teoretiker-
nas syn på det gynnsamma i en stark enskild förfoganderätt kan dock 
invändas att även kollektivt baserade rättigheter faktiskt kan vara till-
växtgenererande. Ekonomhistorikern Staffan Granér, som framför 
just sådan kritik, stödjer sig på den långa tid som kollektiva rättigheter 
levt kvar, till exempel i fråga om allmänningar av olika slag.21 Ett annat 
sätt att ifrågasätta property-rightsskolans grundantaganden är att häv
da att ägarna kommer att misshushålla med sin egendom, till men för 
samhället som helhet, om alla ägarrestriktioner tas bort. Det var i stor 
utsträckning så man hade resonerat på 1600-talet (se ovan om hävd). 
Slutsatsen är att äganderätten alltid omges av en rad ofta motstridiga 
ideologiska uppfattningar, varav vissa (ibland kritiklöst) upphöjts till 
sanningar i ekonomisk teori. 

De kollektiva rättigheternas innebörd i det äldre samhället kan 
konkretiseras utifrån skattebondens horisont. Den självägande skatte-

19 A. Macfarlane, The Origins of English Individualism. The Family, Property and 
Social Transition, Oxford 1978; A. Macfarlane, "The mystery of property: inheritance 
and industrialization in England and Japan", i Property Relations. Reneiving the anthro-
pological tradition, Cambridge 1998, C. M. Hann (ed). 

T.ex. E. Österberg, "Den gamla goda tiden. Bilder och motbilder i ett modernt 
forskningsläge om det äldre samhället", i Scandia 1982;}. Asplund, Tid, rum, individ och 
kollektiv, Stockholm 1985; M. Sjöberg, "Släkt, kön och egendom. Kring det äldre sam
hällets egendomsrättsliga villkor", i Kvinnor och jord 2001. 

21 S. Granér, Samhävd och rågång, 2002, s. 286—305. 
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bondens äganderätt var någorlunda säker i det att jorden innehades 
med arvsrätt. Arvsrätten kunde inget kollektiv (släkt, stat eller by
gemenskap) påverka. Men samtidigt fanns det andra rättigheter som 
var begränsade utifrån hänsyn till kollektiv eller icke-individuella 
aktörer. Produktionsöverskottet togs omhand av kronan. Bärande 
trän, mastvirke och villebråd som fanns på bondens ägor tillhörde ock
så kronan. Kronans fogdar skulle regelbundet inspektera ägorna för att 
se till att de hölls i gott skick. 

Skatteägandet krävde alltså att den enskilde uppfyllde olika villkor 
gentemot kronan. Den by som bonden bodde i ålade honom också 
restriktioner. Det var till exempel inte möjligt att så och skörda utan 
att bysamfälligheten gett sitt samtycke och samma sak gällde för hur 
den gemensamma skogen skulle nyttjas. Den enskilde skattebonden 
hade inte heller rätt att sälja sin egendom till vem han ville. Släktingars 
anspråk kunde hindra. Förköpsrätt tillföll i första hand bördemännen, 
alltså jordinnehavarens arvingar, i andra hand kronan. Först om var
ken släktingar eller kronan ville utnyttja sin förköpsrätt kunde bonden 
göra sig av med jorden till någon oskyld. 

Under 1700- och 1800-talen togs flera av inskränkningarna bort, 
även om andra inskränkningar snarare skärptes.22 På många håll i lan
det slog skiftesrörelserna sönder byar och därmed upphörde bykollek-
tivets bestämmanderätt över den enskildes ägor. Eli F. Heckscher, 
som kanske är den som tydligast framhävt nyttan med bytvångets upp
hävande, kommenterade bysprängningarnas i många fall tragiska följ
der för det sociala livet med orden: "Detta visar hur stora lidanden näs
tan alla stora ekonomiska och sociala förändringar draga med sig, ock
så när slutresultatet blir ökat välstånd; ty det vållar alltid lidande att 
bryta former som satt sig fast. Man kan icke göra omelett utan att slå 
sönder ägg."231 brittisk historieskrivning om enclosure-rörelsen finner 
vi precis samma uppfattning - de ekonomiska vinsterna rättfärdigade 

22 Så begränsades individens testamentsrätt ännu mer, och i ärvdabalken av 1734 års 
lag infördes hårda s.k. vederlagsregler, vilka inte minst bör ha drabbat kvinnor. Se 
härom Maria Ågren, "Land, credit and gender. The Swedish land märket in transition 
1680-1800", opublicerat konferensbidrag, Datini-institutet, Prato, maj 2003. 

23 E. F. Heckscher, Svenskt arbete och liv. Från medeltiden till nutiden, Stockholm 

1941,1968, s. 177. 
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de sociala förlusterna - men det är en uppfattning som inte fått stå 
oemotsagd.24 

Under 1800-talet accentuerades även landsbygdens sociala differen
tiering, och jordbruket utsattes för starkare kommersialisering. Mot 
denna bakgrund är det inte märkligt att äganderättens förändring mot 
att bli mer individualiserad setts som förutsättning för både kapitalism 
och industrialisering, och som en del av klassförhållandenas för
ändring. 

Vilken är då den individ man har haft i åtanke när man talat om 
"individualisering"? Det är väl närmast självklart att individualiserad 
äganderätt saknade betydelse för de individer som inte hade någon 
egendom alls. Det är alltså inte de egendomslösa som i första hand till
dragit sig intresset då man bedömt den rättsliga utvecklingen. Med 
tanke på att 1862 års kommunallagar erkände rösträtt och valbarhet på 
grundval av inkomst och egendomsinnehav, vilket även kom att gälla i 
motsvarande bestämmelser på riksplanet, är det tydligt att människor 
utan egendom egentligen inte ingick i tidens individbegrepp. 

De villkor och förändringar man i tidigare forskning har analyserat 
som betydelsefulla brytpunkter i utvecklingen mot en individualiserad 
äganderätt har dessutom främst gällt män. Kronans skatteanspråk 
eller förbud mot att hugga ned ekar var inte riktade mot kvinnor som 
innehade jord utan drabbade främst den, som innehade dispositions
rätten, alltså mannen. Aret 1789 är därför inte ett märkesår i historien 
om svenska kvinnors jordägande. Det samma kan sägas om nedmon-
teringen av de restriktoner som släkten lagt på den enskilde ägaren. 
Kvinnor som innehade jord var under alla förhållanden hänvisade till 
att maken eller fadern ombesörjde jordförsäljningar, mot vilka släkten 
sedan kunde ingripa i kraft av bördsrätten. Aret 1720 är därför inte ett 
märkesår i historien om svenska kvinnors jordägande. Att det före laga 
skifte var nödvändigt med visst samarbete inom byn i samband med 
skörd och sådd var heller inget som direkt påverkade kvinnor. Efter
som deras arbete generellt sett gick ut på att bistå och assistera män-

24 J. D. Chambers &G. E. Mingay, TheAgriculturalRevolution, 1750—1880,1966. För 
det motsatta synsättet, se J. M. Neeson, Commoners: common right, enclosure and social 
change in England, 1700—1820, CUP 1993. 
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nen, som hade huvudansvaret för åkerbruket, var det inte i första hand 
byns regleringar som avgjorde kvinnors arbete utan deras makars eller 
fäders göranden och låtanden.25 Inte heller skifteslagstiftningen fram
står som självklar i historien om kvinnor och jord i Sverige. 

Detta betyder dock inte att kvinnor varit helt avskärrmde från 
effekterna av olika samhällsfenomen. Alltifrån Gustav Vasas tid och 
fram till 1800-talets början kom kronans restriktioner mot klyvning av 
hemman att drabba kvinnors innehav i särskilt hög grad. De som hade 
större lotter i ett hemman ägde rätt att lösa ut dem som hade mindre 
lotter. Med tanke på den ojämlika arvsrätten bör de förra oftast ha 
varit män. På denna punkt förstärkte den absoluta statens regleringar 
den sedan medeltiden gällande diskrimineringen av kvinnor. I ett 
samhälle där det var väsentligt att ha tillgång till jord var det trots allt 
bättre att inneha lite jord utan dispositionsrätt än att helt stå utan. 

Men i det äldre samhället fanns samtidigt ett tolkningsutrymme 
som kunde användas för att mjuka upp könsdiskrimineringen. Att 
äganderätten inte var abstrakt och likformig utan kopplad till nedlagt 
arbete, omvårdnad och behov kunde skapa möjligheter för kvinnor. 
När den äldre generationen överlät jord mot löfte om födoråd, kom 
subjektiva bedömningar alltid in i bilden. Det mesta tyder på att dessa 
bedömningar ofta gynnade söner, men bilden är inte helt entydig. 
Trogen vård från en ensamstående dotter kunde leda en far till att 
överlåta hela egendomen på henne, framför de övriga syskonen. Vi 
vet ännu inte hur vanlig denna praxis var och inte heller hur den 
varierat över tid. Mot slutet av 1700-talet och i början på 1800-talet 
finns dock tecken på att överlåtelser av jord mot försörjning av den 
förre ägaren kom att innebära att jord överfördes till kvinnor, utan att 
någon make nämndes i samband med affären. 

Äganderätten har utformats av män och för män, som en följdriktig 
konsekvens av hur maktförhållandena i samhället varit uppbyggda. 
Detta förklarar den hittillsvarande historieskrivningens fokus på de 

25 R. Fiebranz, Jord\ linne eller träkol'? Genusordning och hushållsstrategier, Bjuråker 
1750-1850, Uppsala 2002, s. 118-161. 

26 Se t.ex. Jonas Ekmans testamente, Undersåkers tingslags häradsrättsarkiv 1780, 
Östersunds landsarkiv. 
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brytpunkter som berört män, men utgör samtidigt en uppmaning att 
undersöka äganderättens historia ur ett kvinno- och genusperspektiv. 

Egendom och kön 

Numera uppgår andelen kvinnliga skogsägare till en dryg tredjedel.27 

Ett viktigt skäl är att skogsägandet i många fall är skilt från lantbruket. 
Skog är en fristående kapitaltillgång. Sådant var inte läget i 1500- och 
1600-talens agrara samhälle. Det är därför svårt att göra jämförelser. 
Eva Österbergs kartläggning av antalet kvinnliga hushållsföreståndare 
bland allmogen i några socknar 1571 ger ändå viss vägledning: i runda 
tal 5 procent.28 Jan Samuelsons beräkning av hur många frälsekvinnor 
som ägde jord 1562 visar att andelen i denna grupp uppgick till drygt 20 
procent.291 bägge fallen utgjorde änkor merparten av de registrerade 
kvinnorna. Skillnaden mellan allmogen och frälset är i första hand 
uttryck för behovet av omgifte. Allmogeänkorna saknade i regel till
gångar att försörja sig själva, varför de troligen gifte om sig i högre 
grad. Frälseänkorna hade däremot möjlighet att hålla personal som 
kunde sköta godsen. För dessa kvinnor var det inte livsnödvändigt att 
gifta sig på nytt. 

Skillnaden mellan klasser, i det här fallet bönder och frälse, skym
mer dock inte det faktum att det till största delen var män som regi
strerades som jordägare, trots att även kvinnor hade arvsrätt till jord. 
Mot denna bakgrund är det angeläget att försöka besvara den enkla 
frågan: vad hände med kvinnors jord? Praktiserades arvsrätten så skevt 
att kvinnor inte fick ut sina andelar? Eller var det så, att kvinnors arvs
andelar såldes, som en normal del av de omarronderingar som var för
knippade med att nya hushåll etablerades? Mycket talar för det senare 

27 G. Lidestav, Kvinnors skogsägande och skogsägande kvinnor — en strukturanalys, 
Uppsatser och Resultat nr 298, Institutionen för skogsteknik, Sveriges Lantbruks
universitet, Umeå 1997, s- n> 2°-

28 E. Österberg, "Bonde eller bagerska? Vanliga svenska kvinnors ekonomiska ställ
ning under senmedeltiden. Några frågor och problem", i Historisk tidskrift 1980:3. 
Jämförelsen bygger på antagandet att kvinnorna i fråga också ägde den jord hushållet 
brukade. 

29 J. Samuelson, Aristokrat eller förädlad bonde? Det svenskafrälsets ekonomi, politik och 
sociala förhållanden under tiden 1523—1611, Lund 1993, s. 98. 
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alternativet. Bo Franzén, Gudrun Andersson, Maria Sjöberg och Jens 
Lerbom har alla kunnat visa hur kvinnor förekommer som försäljare av 
jord, men att vi nästan aldrig ser kvinnor som köper jord.30 

Det är besvärligt att dokumentera hur man praktiskt gick till väga 
vid dessa transaktioner. Åtskilliga upplysningar saknas för både äldre 
och senare tider. I forskningen har man emellertid dokumenterat arvs
tvister som krävt rättsliga ingripanden. Generellt tycks man ha följt 
lagens föreskrifter, i annat fall uppstod tvister.31 De konflikter som 
uppstod gällde vidare både kvinnors och mäns rättigheter och i dom
sluten anfördes inte några argument som tydde på att kvinnors rättig
heter inte beaktades. Även om mycket tyder på att allmogens män i 
åtminstone Dalarna på 1500-talet försökte hålla inne kvinnors arvs
lotter så länge som möjligt, var kvinnors arvsrätt ändå en realitet.32 Ut
slagen i domstolarna, där kvinnors arvsrätt inte ifrågasattes, tyder på 
det. Likväl var det inte kvinnor som förestod gårdar eller registrerades 
som ägare. 

Det sätt varpå kvinnorna i Dalarna slutligen fick ut sina andelar är 
upplysande. Det var nämligen vanligt att kvinnors arvsanspråk fördes 
inför rätta av de män de var gifta med. Detta speglade dels att bröder 
var obenägna att självmant betala ut systrars arv, dels att kvinnor sak
nade befogenhet att föra egen talan. Framför allt får man klart för sig 
vad som hände med de arvslotter som slutligen betalades ut. Maken 
var den som förestod hushåll och registrerades i kamerala längder som 
representant för ägorna, även om jordinnehavet egentligen var hennes. 

Kvinnor kunde alltså ärva och inneha jord, men var i allmänhet för
vägrade att förestå den. Män kunde däremot förestå jord som de var
ken ärvt eller kunde räkna sig som innehavare av. Ar då denna skillnad 
av någon egentlig betydelse? I det vardagliga slitet med jorden i äldre 
tid var det nog sällan som man funderade närmare på det. Vill man 
precisera äganderättens innebörd och variation över tid ur ett köns-

30 B. Franzén, Sturetidens monetära system. Pant eller penningar som information iköp-
staden Arboga, Stockholm 1998, s. 149; G. Andersson 1998 s. 239, 268; M. Sjöberg 2001 s. 
in; Jens Lerbom, Mellan två riken. Integration, politisk kultur och fornationella identiteter 
på Gotland7500-7700, Lund 2003, s. 84. 

31 C. Winberg 1985, t.ex. s. 76-138. 
32 M. Sjöberg 2001, s. 147-148. 
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perspektiv kan dock denna distinktion kan vara klargörande, vilket 
Maria Sjöberg påvisat. 

I såväl de medeltida landskapslagarna som i landslagarna gjorde 
man sträng åtskillnad mellan de bägge makarnas ärvda egendom. 
Förutsatt att makarna ärvt jord var de bägge två formellt sett inne
havare av sina respektive ägor. Även om uppgifterna inte specifice
rades i kamerala längder ägde alltså inte mannen kvinnans jord, men 
han disponerade den. Bägge makarnas jord förvaltades eller disponera
des av mannen under äktenskapet. Mannens monopol på att dispo
nera bägge makarnas tillgångar hörde till hans målsmanskap och hade 
så gjort så långt tillbaka som äktenskapslagstiftning över huvud taget 
går att uppbringa. Vi finner dessutom likartade system runt om i Väst
europa. Sin mest utrerade form når mannens kontroll över sin hustrus 
egendom i det anglosaxiska området, där han inte bara disponerade 
utan blev faktisk ägare av hustruns hela egendom (coverture). Här sak
nades krav på hustruns (eller hennes släktingars) samtycke till att han 
sålde det, som hon fört i boet. Den extrema maktkoncentration som 
detta innebar har på senare år analyserats utifrån ett genusperspektiv.34 

Svaret på frågan om vart kvinnors jord tog vägen är alltså: in under 
mannens äktenskapliga disposition. Oavsett arvsedvänja har gårdarna 
i regel gått från män till män, vilket har att göra med dispositions
rätten. Fanns inga lämpliga söner som kunde ta över efter föräldrarna 
gick visserligen gården till en dotter, men det var hennes make som 
"ärvde" rätten att disponera gårdens ägor. Även idag prioriteras söner 
då det gäller att överta gårdar och jordbruk efter föräldrarna. Hur 
denna överföringsprocess i praktiken går till blottlägger hur seglivade 
könsnormer och traditioner är. Iréne A. Flygare, som undersökt detta 
närmare, visar exempelvis hur den framtida efterträdaren redan i späd 
ålder pekas ut av föräldrarna som i sina argument åberopar både gener 
och fallenhet för arbetet. 

Eftersom det i äldre tider var dispositionsrätten som låg till grund 

33 M. Sjöberg 2001, kap. 1 och 6. 
34 M. R. Hunt, The Middling Sort: commerce, gender, and thefamily in England, 1680— 

TJ8O, Berkeley 1996. 
35 I. A. Flygare, Generation och kontinuitet. Familjejordbruket i två svenska slättbygder 

20 



för samhällets maktskapande relationer, i vilka enbart män kunde vara 
direkt delaktiga, var kampen om jorden - mellan kung och frälse, mel
lan frälse och bönder och mellan bönder och kung - även en strid mel
lan män om kvinnor och kvinnors jord.36 I historien finns åtskilliga 
exempel på det praktiska utfallet av detta. Tag exempelvis riksdagen 
1604 i Norrköping! Då beslöts att donationer hädanefter bara fick ges 
på de villkor man beslöt om i Norrköping. Ett av villkoren var att om 
innehavaren av en sådan donation avled utan att lämna efter sig några 
söner skulle godset återgå till kronan. Om enbart döttrar fanns utgick 
ersättning i pengar för det indragna godset. Om det däremot fanns 
både söner och döttrar var det länge oklart hur döttrarna skulle kom
penseras.37 

Bestämmelserna åskådliggör tydligt hur rivaliteten om jord mellan 
krona och frälse ytterst utspelades mellan män. Kvinnors rätt till jord 
var blott en bricka i maktspelet. Adeln strävade efter att hålla kvar 
donationerna inom ståndet. Därför ville man ha försäkringar om 
kompensation för sina döttrars och änkors räkning, och allra helst att 
även döttrar skulle få inneha Norrköpingsbeslutsgods. Karl IX:s åt
gärder syftade däremot till att hålla kungadömet intakt. Möjligheten 
att på kvinnors bekostnad kunna dra in gods var då ett viktigt 
redskap. 

Såväl kungamaktens som högadelns metoder byggde på lagens 
ojämlika fördelning av rättigheter mellan kvinnor och män. Kvinnor 
och kvinnors tillgångar förmedlades över generationer och klass
gränser från män till andra män.38 Detta skedde konkret genom äkten
skapet där giftomannen (oftast kvinnans far) överlät kvinnan och hen
nes tillgångar till hennes blivande makes disposition. För kvinnans far 
och kvinnans make kunde alltså hennes eventuella jordinnehav ligga 
till grund för hans delaktighet i samhällelig maktutövning. De av 

under 1900-talet, Uppsala 1999,1. A. Flygare, "Länkar, agenter och alternativ. Kvinno-
generationer i 1900-talets jordbruk", i Kvinnor och jord, 2001. 

36 M. Sjöberg 1997, s. 169-170,180-183. 
37 C. Winberg 1985, s. 35—37. 
38 M. Taussi Sjöberg, "Mellan far och make. Ägandet, arvet och kvinnorna", i Bryta, 

bygga, bo. Svensk historia underifrån, Stockholm 1994, G. Broberg, U. Wikander, 
K. Amark (red). 
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honom disponerade jordtillgångarna gav honom röst i sockenstämma, 
på ting och gjorde honom valbar som traktens riksdagsman. 

För den inledningsvis omnämnde Lars Cruus, vilken själv var väl
bärgad, spelade Agneta Horns egendom inte någon avgörande roll för 
giftet. På många sätt avvek därmed deras villkor från dem som gällde 
för allmogen. Även högadelns kvinnor giftes dock bort av sina fäder. 
Lagens föreskrifter om giftomannaskap gällde också för dem. I Agne
tas fall gav fadern visserligen med sig och lät henne till sist få sin vilja 
igenom. Litteraturvetaren Eva Haettner Aurelius, som i sin undersök
ning av kvinnors självbiografier analyserar bland andra Agneta Horns, 
skriver: "När Agneta Horn vägrade att gifta sig med Erik Sparre rik
tade hon i själva verket ett slag mot själva kärnan i patriarkatets makt
utövning, nämligen mot faderns och mannens rätt över hennes egen
dom och reproduktion." 

Skillnaden mellan rätt till innehav och rätt till disposition handlade 
mycket om rätten att agera och tala offentligt med avseende på jorden. 
Här förelåg en tydlig ojämlikhet mellan kvinnor och män, vilken även 
kom att färga maktförhållandena i stort. Den politiska maktut
övningen var enkönad just emedan man inte tillerkände kvinnor rätt 
att tala och agera offentligt. Giftermålsbalken skall därför ses både 
som en egendomsrättslig institution och som något som reglerade 
maktförhållanden mellan könen på såväl hushålls- som statsnivå. 40 

Äktenskapet var och är emellertid en seglivad institution. 1734 års 
giftermålsbalk övertog medeltida principer och även om en del andra 
reformer såg dagens ljus hölls mannens äktenskapliga förvaltnings
monopol kvar fram till 1920 års lagändringar.41 Först då medgavs kvin
nor formell rätt att disponera sina tillgångar. Innehav smälte samman 
med disposition och därmed fullbordades juridiskt sett en övergång 
till individuell äganderätt, oavsett kön. 

Det är dock på sin plats att understryka att den nya giftermåls
balken var radikal för sin tid, och även väckte stort motstånd. Kirsti 

39 E. Haettner Aurelius 1996, s. 100-101. 
40 M. Sjöberg 2001, s. 9. 
41 M. Ågren, "Fadern, systern och brodern: Makt och rättsförskjutningar genom 

1800-talets egendomsreformer", i Historisk tidskrift 1999:4. 
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Niskanen visar att ett viktigt skäl för att den över huvud taget var poli
tiskt möjlig att driva igenom, var att den också åtföljdes av en undan
tagsbestämmelse. De äktenskap som var ingångna före den nya lagen 
fortfor att lyda under 1734 års giftermålsbalk. Denna bestämmelse 
hölls kvar ända till 1950 och innebar att så sent som efter andra världs
kriget, vid en tidpunkt då kvinnor för länge sedan fått rösträtt och 
andra medborgerliga rättigheter, fanns det fortfarande en grupp som 
levde under en flera hundra år gammal och mycket ojämlik lagstift
ning.42 Som tidigare nämnts, visar Iréne A. Flygare att en äldre köns
ordning i viktiga avseenden levde kvar i jordbruket också efter det att 
lagarna medgett andra möjligheter. Enbart lagstiftning kunde alltså 
inte i grunden förändra samhällsordningen, men var i det här fallet 
ändå en förutsättning. Detta understryks även av Gun Lidestavs 
beräkningar av det kvinnliga skogsägandet, där antalet kvinnliga 
skogsägare inte skulle ha varit möjligt att ens räkna fram om den äldre 
lagstiftningen levt kvar. 

Sammanfattningsvis är det nog ingen överdrift att uppfatta stora 
delar av den forskning som intresserar sig för egendomsrättsliga för
hållanden i det äldre samhället som ganska könsblind. Den individ 
man har haft som utgångspunkt för att skildra äganderättens föränd
ringar har visserligen varit prototypen för den universella och abstrakta 
Människan och omskriven som om hon saknade kön. Vid en närmare 
granskning visar det sig dock att såväl skattebondens begränsade som 
adelns mer vidsträckta rätt enbart gällt för männen inom respektive 
grupp. Det är först på senare tid som dessa rättigheter har börjat 
betraktas utifrån ett könsperspektiv. 

Uppdelningen i rätt till innehav och rätt till disposition, vilken varit 
en av de senaste årens infallsvinklar, tydliggör äganderättens generella 
drag i det äldre samhället sett ur ett könsperspektiv. Även om be
greppsparet huvudsakligen prövats för landsbygdens förhållanden, 
passar det också väl in på städernas. I Asa Karlsson Sjögrens studie av 
rättskipningen i Gävle under 1600-talet framgår till exempel att kvin
nor innehade ekonomiska resurser men ansvaret för dem och disposi-

42 K. Niskanen, "Husbondeväldets röst. Äktenskap, egendom och kön under första 
delen av 1900-talet", i Kvinnor och jord, 2001. 
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tionsrätten var i hög grad förbehållen män.43 Motsvarande mönster 

uppvisas i 1700-talets Stockholm och Martin Wottle, som studerat det 
lägre borgerskapet i denna stad närmare, understryker att tillträde till 
de borgerliga arenorna byggde på burskap, vilket kvinnor med undan
tag av änkor var förvägrade. Kvinnor hade "inte tillträde till männens 
maktskapande nätverk, eller full delaktighet i korporationernas kol
lektiva egendom. Kvinnligt näringsidkande var i grunden en anomali i 
det borgerliga samhället."44 Ändå var kvinnors näringsverksamhet 
omfattande. Solveig Fagerlund, som undersökt hur vardagslivet tedde 
sig för kvinnor i Helsingborgs lägre skikt runt sekelskiftet 1700, pekar 
på samhällets vacklande inställning till kvinnors ekonomiska verksam
het: "A ena sidan fanns det krafter som verkade för att knyta hustrun 
närmare mannens ekonomi och därmed inskränka hennes handlings
verksamhet. A andra sidan krävde hushållens dagliga verksamhet, 
både adelns, böndernas och borgarnas, att kvinnan gavs rättighet att 
bedriva ekonomisk verksamhet." Detta är ett mönster som inte var 
speciellt för Helsingborg; vi känner det väl från Danmark, Norge och 
från andra delar av Europa.46 

Konflikten mellan praktiska behov och ideologi tycks alltså ha präg
lat könsrelationernas ekonomi länge, inte bara i städerna. 

Egendom och förändring 

Oavsett perspektiv råder samstämmighet om att innebörden av egen
dom och äganderätt numera är av annat slag än i det äldre samhället. 
Ingen torde heller invända mot åsikten att lagreformerna från mitten 
av 1800-talet och fram till 1920 års giftermålsbalk innebar väsentliga 

43 Å. Karlsson Sjögren, Kvinnors rätt i stormaktstidens Gävle, Umeå 1998, t.ex. s. 70-

72-
44 M. Wottle, Det lilla ägandet. Korporativformering och sociala relationer inom Stock

holms minuthandel 1720-1810, Stockholm 2000, s. 184. 
45 S. Fagerlund, Handel och vandel. Vardagslivets sociala struktur ur ett kvinnoperspek

tiv. Helsingborg ca 1680—1709, Lund 2002, s. 229. 
46 Inger Diibeck, K.0bekoner og konkurrence: studier over myndigheds- og erhvervsrettens 

udvikling med stadigt henblikpå kvinders historiske retsstilling, Köpenhamn 1978; Hilde 
Sandvik, " 'Umyndige' kvinner i handel og håndverk. Kvinner i bynasringer i Christiania 
i siste halvdel av 1700-tallet", Tingbokprosjektet, Oslo 1992. 
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brytpunkter i både äganderättens och kvinnors historia. Hur föränd
ringarna bör förklaras varierar dock. Man kan anföra ändrade struktu
rella förhållanden och då särskilt framhäva marknadens betydelse.47 

Man kan trycka på aktörernas roll,48 eller lägga vikten vid diskursiva 
förhållanden.49 Trots att man betonar skiftande aspekter är nog alla 
ändå överens om att de nämnda faktorerna på olika sätt samverkade 
och att det ytterst var denna samverkan som åstadkom förändring. 

Andra konkreta faktorer bör också lyftas fram när det gäller just de 
svenska förhållandena Hit hör inte minst välfärdsstaten, med dess 
svenska variant "folkhemmet". I ett system, där staten förmår samla 
resurser som gör det möjligt att (nästan) bygga bort fattigdomshotet, 
och där detta förenas med en ideologi som betonar allas delaktighet 
och inneslutning i "hemmet", minskar naturligtvis betydelsen av 
sådant som arv för individen. På samma sätt har utvecklingen av 
moderna kreditinstitut inneburit att man byggt bort en annan form av 
beroende. Nu kan unga människor låna till sitt första hem och till sina 
studier utan att vara beroende av släktens resurser och släktens välvilja. 

På senare år har vi blivit smärtsamt medvetna om att välfärdsstaten 
kanske inte till fullo förmår förhindra att vi under ålderdomen får leva 
under mer begränsade materiella villkor. Detta har lett till att vi tving
ats välja förvaltare av våra pensionsmedel, men att vi trots det får leva 
med osäkerheten om huruvida pensionen skall räcka. På ett sätt har 
denna utveckling nog gjort att vi fått lättare att leva oss in i villkoren 
för de människor som levde långt före välfärdsstaten. Precis som vi, 
tvingades de välja vem som skulle sörja för dem på sin ålderdom, men 
de tvekade inte mellan olika fonder utan mellan olika barn, eller kan
ske snarast mellan mågar och söner. At vem skulle man anförtro upp
draget att överta gården och att stå för födorådet? På så vis har vi i det 

47 T.ex. G. Qyist, "Ett perspektiv på den s. k kvinnoemancipationen i Sverige", i 
Konsten att blifva en godflicka. Kvinnohistoriska uppsatser, Stockholm 1978. 

48 T.ex. C. Florin & U. Johansson, *Där de härliga lagrarna gro"... Kultur, klass och 
kön i det svenska läroverket 1850—1914, Stockholm 1993. 

49 T.ex. J. W. Scott, "Gender: A Useful Category of Historical Analysis", i Gender 
and the Politics of History, New York 1988; för ett konkret svenskt exempel, se M. Ågren 
1999 s. 705 £ 

50 M. Sjöberg 2001, s. 185. 

25 



postmoderna samhället faktiskt återfått något av känslan för de mate
riella resursernas betydelse - något som var en självklarhet i det medel
tida och tidigmoderna samhället. 

Men samtidigt har nya resurser blivit maktskapande, och därmed 
föremål för konkurrens. I det globaliserade informationssamhället är 
kunskap och specialistkompetens viktiga resurser. Den uppmärksam
made och ännu inte helt avslutade rättsprocessen mellan Microsofts 
skapare Bill Gates och konkurrerande datorföretag gäller exempelvis 
ytterst vem som förfogar över viss kompetens och vad detta berättigar 
till. I takt med att värdet har ökat för resurser som människor förvärvar 
och förvaltar i sig själva, exempelvis kompetens av eftersökt slag, har 
integritets-, jämställdhets- och upphovsrättsliga frågor fått ökad pri
oritet. Dagens starka intresse för att värna identiteter har rimligtvis en 
sådan bakgrund, men kan även förklaras av att samhällslivet numera 
bygger på och förutsätter att olika kulturer möts. 

Oavsett vilka resurser rättsanspråk och regelverk gäller kan man 
dock vara säker på att de även innehåller en könsaspekt. Regelverket 
kring jorden prioriterade män och manlighet. Samma sak kan sägas 
om 1900-talets lagar kring bolagsformer och aktiekapital. Även våra 
dagars värderingar innehåller ett alltför välkänt könsmönster. Sjuk-
och hälsovårdskompetens, traditionella kvinnoyrken, värdesätts lägre 
än erfarenhet att leda företag, något som ännu tycks vara ett huvud
sakligen manligt område. 

Det sagda utgör en plädering för långa tidsperspektiv. Sådana gör 
det möjligt att tydligare urskilja mekanismerna bakom förskjutningar i 
förändrade maktresurser och vad som gör att dessa förändringar hela 
tiden tycks återskapa en könsordning där kvinnor och kvinnlighet vär
deras lägre än män och manlighet. Ett långt tidsperspektiv påverkar 
även forskningens frågor. För att ta ett konkret exempel! När det gäller 
jordförhållandena är vi rätt så bekanta med hur de fungerade i det 
äldre samhället, åtminstone på ett principiellt plan. Hur det sena 
1900-talets jordägande strukturerats och praktiserats vet vi mindre 
om. I detta fall skulle alltså de frågor som ställts till det äldre samhället 
kunna ha mycket att ge om de även ställdes till senare tider. 

Men vi bör även arbeta med ett brett geografiskt fokus. Jämförelser 
mellan länder, regioner och kulturer skärper vår känsla för vari de 
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intressanta frågorna ligger, de som snabbast och bäst befrämjar kun
skapstillväxt. Särskilt lovande är kanske studier av vad som händer 
med kvinnors och mäns rättigheter i tredje världen. Här har man bl.a. 
kunnat visa att det som mest effektivt driver fram en gynnsam utveck
ling (både vad gäller ekonomi och vad gäller människors levnadsvill
kor) är "empowerment of women".51 Att ge kvinnor medborgerliga 
rättigheter, inklusive äganderätt, och att lära dem att läsa är den faktor 
som har störst gynnsam effekt för ett lands utveckling. Vad kan vi som 
historiker lära av det? Kan man kanske fastställa en koppling mellan de 
svenska kvinnornas förstärkta juridiska rättigheter under tiden 1845 till 
1920 och den snabba ekonomiska utveckling som landet då genom
gick?! 

Ett tredje sätt att utveckla och vitalisera det historiska studiet av 
egendomsfrågor kan vara att fokusera på hur föreställningar om ägares 
egenskaper ingår i större kulturella tolkningsramar och ideologier. Ett 
konkret exempel på detta skall här ges. Det är allmänt känt att ägande
rätten frigjordes från en rad begränsningar vid tiden för franska 
revolutionen. Sådana begränsningar ansågs vara otillbörliga statliga 
intrång i en sfär, som fungerade mycket bättre om de ekonomiska 
aktörerna fick total frihet att sluta de avtal de själva kom överens om. 
Bakom detta anas, naturligtvis, Adam Smith och hans "invisible 
hand". Om vi stannar vid detta, och vid de reformer som onekligen 
genomfördes, uppstår lätt intrycket att det inte längre fanns något som 
begränsade ägare i deras handlande. Vidgar vi blicken till de kulturella 
föreställningar som samtidigt utvecklades kring "den gode ägaren", ser 
vi hur dessa betonade måttfullhet, samhällsansvar, social medkänsla 
och filantropiskt engagemang.52 Med andra ord: samtidigt som de 
legala restriktionerna började monteras ned, restes i stället kulturella 
hinder kring ägares beteende. Den gode ägaren förväntades bete sig i 
enlighet med en viss hederskodex, och då ägaren ju var en man, av
slöjar denna kodex något om manlighetsideal vid tiden kring år 1800. 

51 Se t.ex. Bina Agarwal, A field of ones own. Gender and land rights in South Asia, 
CUP1994. 

52 Maria Ågren, '"Hon ska ha min stickmaskin'. Om bruket av testamenten i en 
region i omvandling" i Tid och tillit. En vänbok till Eva Österberg, Stockholm 2002. 
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I de olika undersökningar som gjorts (utifrån skilda utgångspunkter 
och ibland i polemik med varandra) har fokus ändå legat på att visa hur 
förhållandena var organiserade, praktiskt såväl som ideologiskt. På det 
teoretiska planet är vi dessutom välbekanta med maktrelationernas 
dynamik.53 Vad som ännu mer kunde prägla den fortsatta diskussio
nen är alltså frågor kring förändring. 

Det finns ingen självklar väg för att tolka och förklara förändring, 
ty, som Joan Scott skriver, "change may be initiated in many places".54 

Den empiri vi redan har pekar dock i en tydlig riktning: förändringar 
sker inte genom att människor lever upp till vad normerna kräver, utan 
på grund av att de bryter mot dem. När Agneta Horn motsatte sig sin 
faders vilja fanns ingen möjlighet att detta skulle kunna uppfattas som 
en allmän protest mot lagens diskriminering av kvinnor. På det en
skilda planet var olydnaden betydelsefull eftersom den kom att få 
livslånga konsekvenser för de direkt inblandade, inte minst för den 
ratade Erik Sparre. För en generellt hållen diskussion är Agnetas olyd
nad också betydelsefull därför att den ger inblick i både tidens köns
normer och vad som krävdes för att bryta mot dem. 

Nätverket Genus och egendom 

Genom ett initiativ från Marja Taussi Sjöberg föddes idén på en 
nationell workshop på temat Genus och egendom. Denna realiserades 
tidigt år 1998 vid Mitthögskolan i Östersund, och blev en sådan fram
gång att de närvarande beslutade att fortsätta samarbetet i form av ett 
nätverk. Genom insatser av Svenbjörn Kilander, Jan Samuelson, 
Maria Sjöberg och Maria Ägren kom nya workshops att organiseras i 
Östersund åren 1999 och 2000.1 samband med det svenska historiker
mötet i Örebro år 2002 ägde ett fjärde möte rum, nu i närvaro av en 
större publik. 

Under årens lopp växte det även fram en önskan om att dokumen
tera nätverkets arbete i form av en publikation, eftersom så mycket 

53 Y. Hirdman, "Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning", 
i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988:3. 

54 J. W. Scott 1988 s. 49. 
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intressant forskning presenterats inom ramen för de fyra konferen
serna. Behovet av en sådan publikation minskade inte sedan volymen 
Kvinnor och jord givits ut i Kungliga Lantbruksakademiens skriftserie. 
Fokus i det arbetet ligger nämligen i hög grad på modern tid (1800-
och 1900-tal) och på agrara förhållanden i Sverige. Inom nätverket 
hade den ämnesmässiga spridningen däremot varit större: här hade vi 
rört oss från kristnandet ca år 1000 till dagens kvinnliga skogsägare, vi 
hade diskuterat städer likaväl som landsbygd, vi hade talat om kvinn
liga samers äganderätt till renar, och i vad mån våldtäktsbrottet kan ses 
som ett egendomsbrott, vi hade mött kvinnliga patronatsägare på 
1600-talet, och ställt oss grundläggande frågor om sambandet mellan 
genusordningen och framväxten av det kapitalistiska samhället. Vi 
menade därför att det på grundval av detta väldiga material skulle gå 
att sammanställa en intressant och aktuell volym med helt annan 
inriktning än Kvinnor och jord. Resultatet föreligger här. Aven om 
långt ifrån alla bidrag kunnat tas med i denna bok, belyser den likväl 
hur kopplingen mellan genusordning och egendomssystem är helt 
grundläggande för vår förståelse av samhällsprocesser och historisk 
förändring. 

Om bidragen till denna bok 

Tre bidrag behandlar vår äldsta historia. Birgit Sawyer skriver om 
kristnandet i övergången från vikingatid till medeltid, Catharina 
Andersson behandlar klosterdonationer på 1200-talet, och Gabriela 
Bjarne Larsson studerar egendomstransaktioner i Småland och Jämt
land under senmedeltid. 

Birgit Sawyer fokuserar på vad kristnandeprocessen innebar för 
egendomsordningen i de skandinaviska samhällena och, mer specifikt, 
på vilka konsekvenser trosskiftet fick för kvinnors tillgång till egen
dom. Som en bakgrund tecknas bilden av hur egendom överfördes 
före kristnandet. Sawyer betonar här släktöverhuvudenas i princip 
oinskränkta makt att besluta över de materiella resurser som släkten 
förfogade över. Ingen, vare sig man eller kvinna, kunde kräva att få en 
egen del av denna maktresurs. Detta innebar en nackdel för kyrkan, 
som riktade sitt budskap till individer och som gärna såg att indivi-
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derna hade möjlighet att skänka resurser till kyrkan för den egna sjä

lens salighet. I den brytningstid, som tiden efter år iooo innebar, 
infördes därför den individuella arvsrätten, med lagligt fastställda 
andelar (en hel del för pojkar, en halv del för flickor). Även om kvin
nans andel var mindre, fick hon ändå rätt till en specificerad resurs, 
som hon kunde använda efter eget huvud. Men den rörelsefrihet som 
härmed gavs kvinnor, på de manliga släktöverhuvudenas bekostnad, 
kom genast att begränsas av kravet på att kvinnor skulle ha en måls
man. Möjligheten att besluta efter eget huvud inställdes alltså nästan 
omedelbart. Vi kan jämföra denna medeltida motreaktion med den 
som beskrivs för sekelskiftet 1800 av Rosemarie Fiebranz (se nedan). 

Catharina Andersson studerar frälsets vana att placera sina döttrar i 
kloster, och pekar på att man samtidigt ofta gjorde en större donation 
till den kyrkliga institutionen, alltså helt i enlighet med kyrkan inten
tioner. Dessa donationer var viktiga; på lång sikt bidrog de till att 
bygga upp en kyrkliga godsmassa som vid Gustav Vasas trontillträde 
omfattade ungefär 20 % av alla svenska hemman. Det framstår därför 
som viktigt att förstå varför man valde att göra donationer. Catharina 
Andersson argumenterar för att en alltför ekonomistisk förklaring 
leder fel; man valde inte klosterinträde och donation därför att det 
alternativet ställde sig billigare än bröllop och hemgift. I stället poäng
terar Andersson den medeltida människans religiositet och hennes 
genuina intresse av att ha en förbedjerska i klostret. Men dessutom gav 
det anseende att donera jord till kyrkan, liksom det gav anseende att ha 
en dotter som var abbedissa. Det symboliska kapitalet var väl så viktigt 
som det snävt ekonomiska, hävdar Andersson, och tillägger: obero
ende av om man valde äktenskap eller kloster för en kvinna så hand
lade det om att befrämja familjens bästa. Här leds tankarna osökt till 
titeln påTomas Nilsons bidrag (om det sena 1800-talets Borås): "Blott 
som brickor i ett spel 

Gabriela Bjarne Larsson studerar jordtransaktioner i Jämtland och 
Finnveden (en del av Småland) under senmedeltiden. Den kompara
tiva ansatsen har valts för att det skall bli möjligt att se om frälset, som 
var mer framträdande i Småland, hanterade sin egendom på andra sätt 
än de jämtländska bönderna. A ena sidan är svaret nej: en slående lik
het ligger i att bara en tredjedel av alla jordtransaktioner berörde kvin-
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nor och att nästintill inga exempel finns på att kvinnor självständigt 
köper jord. A andra sidan visar Gabriela att frälset, med sina större 
jordegendomar, verkar ha varit mer noga med att kräva manligt sam
tycke till kvinnors jordtransaktioner än vad jämtarna var. 

På ett mer allmänt plan visar studien hur det system, vars uppkomst 
Sawyer kartlagt, i praktiken kom att fungera - och hur utomordentligt 
svårbegripligt det är. Ty systemet byggde ju inte bara på mannens 
samtycke till kvinnans åtgärder, utan (ibland) på kvinnans samtycke 
till mannens åtgärder (nämligen då han ville sälja hennes arvejord), 
liksom på släktingars samtycke till släktingars åtgärder. Egentligen 
krävde de flesta transaktioner tillstånd från de flesta. Det övergripande 
problemet i svensk jordrätt under denna tid var att jämka samman 
släktens, hushållets, kyrkans och statens intressen. I det sammanhang

et blev individens rätt och intressen lätt av underordnad dignitet. Det 
är belysande att människor verkar ha varit osäkra på om de faktiskt fick 
göra vad de ville med sådan jord som de köpt. Gabriela visar hur Bro
der i Simmarp och hans hustru Kristina bad om sina fränders samtycke 
innan de skänkte jord till Nydala kloster, trots att de egentligen inte 
behövde göra det.55 

Fyra bidrag behandlar stadsmiljöer. Martin Wottle fokuserar på 
Stockholm under 1700-talet och det tidiga 1800-talet. I Solveig Fager
lunds fall handlar det om Helsingborg kring sekelskiftet 1700, medan 
Asa Karlsson Sjögren behandlar svenska och finska städer under fri
hetstiden. Tomas Nilson skriver slutligen om Borås kring sekelskiftet 

1900. 
Martin Wottle betonar att den materiella egendomen som sådan 

inte var den mest intressanta resursen i städerna. Det intressanta låg i 
stället i möjligheten att använda egendomen för produktivt och 
inkomstbringande arbete, och här fanns det viktiga skillnader mellan 
kvinnor och män. Städernas skråorganisation innebar att skrået var det 
organ som kunde bemyndiga en person att använda egendomen - och 

55 För liknande exempel, se Maria Ägren, "Individualism or Self-Sacrifice? De-
cision-making and retirement within the early modern marital economy in Sweden" i 
The Marital Economy in Scandinavia and Britain 1400-1900, eds. M. Ågren & A. L. 
Erickson, Ashgate 2003. 
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skrået ville inte bemyndiga (gifta) kvinnor. Wottle visar hur detta led
de till problem när egendomen (genom arv eller giftorätt) överfördes 
till en kvinna, utan att skrået ville utsträcka sitt bemyndigande till 
denna kvinna. Wottle pekar här på en intressant spänning som fanns i 
den urbana utformningen av äganderätten: materiell egendom var 
gemensam för make och hustru, men rättigheten att driva handel på 
basis av denna egendom var individuell. Den tillhörde mannen ensam, 
inte hela hans hushåll. A andra sidan fick mannen dela denna rättighet 
med skrået/korporationen, varför korporationen kunde ha synpunkter 
på vad som skulle hända med rättigheten när mannen dött. Stadsegen
domen var inskriven i två kontexter samtidigt: en hushållskontext och 
en korporationskontext, och det var inte alldeles uppenbart hur even
tuella konflikter mellan dessa båda kontexter skulle lösas. 

Wottle menar att städerna skilde sig från landsbygden i just detta 
avseende. Här kan man dock fråga sig om skillnaden verkligen är så 
stor som görs gällande. På landsbygden fungerade släkten på ungefär 
samma sätt som korporationen i staden. När mannen dog, kunde 
hustrun inte fortsätta verksamheten, eftersom mannens ärvda jord 
skulle återföras till släkten, för att sedan delas bland behöriga arvingar 
(sedan eventuella skulder betalats). I båda fallen aktualiserades en 
tredje parts synpunkter - korporationens respektive släktens - i sam
band med att en ny person skulle bemyndigas att använda egendomen. 

Solveig Fagerlund studerar män och kvinnor ur olika sociala skikt 
och hur de uppträder i rollerna som fordringsägare och gäldenärer. 
Hon tecknar bilden av hur krediter kunde anta olika former: från det 
formella och skriftfästa lånet, förankrat i borgensförbindelser eller 
inteckningar, via lån mot lös egendom som brukspant, till lån utan 
säkerhet men i närvaro av vittnen, eller lån som byggde på det rena för
troendet. Till den sista kategorin kan man föra de löneskulder och 
släktskulder som var särskilt betecknande för änkor. Fagerlund visar 
hur sådana fordringar var särskilt dåligt skyddade; i lägen där det fanns 
många fordringsägare och boet inte kunde täcka alla anspråk, var 
domstolarna ofta benägna att skriva ned sådana anspråk, så att ford
ringsägaren bara fick tillbaka en mindre andel av sin kredit. 

Fagerlund visar också att kvinnor uppenbarligen ansågs vara mindre 
"betrodda" än män, något som bland annat visar sig i att de lagsöktes i 
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högre grad än vad deras faktiska skuldsättning skulle ha motiverat. De 
fick inte heller kredit hos bönderna på samma sätt som männen. 

Medborgarskapets gradvisa framväxt har sedan T. H. Marshall 
varit livligt omdiskuterat, inte minst bland genushistoriker. Man har 
kunnat visa att upplysningstidevarvets medborgarskapsbegrepp kon
struerades på ett sätt som definitionsmässigt uteslöt många kvinnor.56 

Det är i ljuset av detta som Asa Karlsson Sjögrens bidrag skall ses. 
Karlsson Sjögren visar hur änkor till burskapsägande män under lop
pet av frihetstiden tenderade att uteslutas från rätten att välja rådmän, 
borgmästare och riksdagsmän - detta trots att de som änkor förvaltade 
mannens rättigheter och trots att de som regel var tämligen väl
beställda. Den starka kopplingen mellan egendomsinnehav och med
borgarskap, som eljest kännetecknade tiden, luckrades alltså upp för 
dessa kvinnor. Karlsson Sjögren visar att detta hängde samman med 
hur vissa rösträttsregler började omtolkas. Särskilt intressant är det 
inflytande som mäns (ökande) valbarhet hade på rösträttsfrågan. 
Mäns valbarhet stärkte således deras allmänna medborgerliga ställ
ning, medan det faktum att kvinnor inte var valbara underminerade 
deras rösträtt. Till detta skall läggas att det uppenbarligen fanns tabu
föreställningar mot kvinnor som talade "publikt" och yttrade sig i all
männa angelägenheter.57 

Tomas Nilsons studie av textilfabrikörerna i Borås är en nätverks
analys, där syftet är att undersöka vilken roll kvinnorna i fabrikörs
familjerna egentligen spelade. Nilson lyfter här fram att man måste 
beakta de olika former av kapital som kvinnor kunde ha. Även om den 
materiella egendomen (arvet) var av stor vikt, så spelade det sociala 
kapitalet - kvinnornas kontaktnät och förtroendekapital - en väl så 
stor roll. Nilson kan visa hur dessa faktorer sannolikt var det, som för
klarar varför fabrikörsfamiljerna till största delen gifte sig med var-

56 J. W. Scott, Only Paradoxes to Offer. French Feminists and the Rights of Man, Har

vard 1996; Om T. H. Marshall, se bl.a. Alice Kessler-Harris, In Pursuit of Equity. 
Women, men, and the quest for economic citizenship in 2o'h century America, OUP 2001; 
Monica Edgren, Från rike till nation: arbetskraftspolitik, befolkningspolitik och nationell 
gemenskapsformering i den politiska ekonomin i Sverige under 17oo-talet, Lund 2001. 

57 Kvinnor på gränsen till medborgarskap. Genus, politik och offentlighet 1800—1950, eds. 
Christina Florin & Lars Kvarnström, 2001 s. 21 ff. 
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andra. Men samtidigt så förekom det faktiskt vissa exempel på att man 

gifte Sig över eller under sm klass. I ungefär ett äktenskap av fem gifte 
sig mannen "uppåt", och i ett av fem gifte han sig "nedåt". Men aldrig 
förekom det att en man ur överklassen gifte sig med en kvinna ur 
underklassen; gifte han sig nedåt, så var det med en kvinna ur medel
klassen. Detta förhållande talar för att den statusmässiga skillnaden 
inte fick vara alltför stor mellan kontrahenterna: en man ur överklassen 
hade ett övertag såväl klassmässigt som könsmässigt. 

Tre bidrag behandlar genus och egendom med avseende på den 
svenska landsbygden. I Anna Hansens fall handlar det om Jämtland på 
1600-talet, i Sofia Holmlunds fall om Uppland på 1800-talet, och i 
Rosemarie Fiebranz fall om Hälsingland mellan 1750 och 1850. 

Anna Hansen diskuterar vad Jämtlands statsbyte år 1645 kan ha 
betytt för kvinnors och mäns tillgång till egendom. Före 1645 hade 
området lytt under dansk-norsk lag, men efter 1645 övergick man 
direkt till att tillämpa svensk lag. Hansen pekar här särskilt på änkans 
ställning före och efter 1645. Enligt dansk-norsk lag ägde makarna 
hela boet gemensamt, och när den ena parten dog övertogs hälften av 
boet av den efterlevande. Enligt svensk landslag var det bara sådan 
egendom som förvärvats under äktenskapet som räknades som 
gemensam, dvs. makarnas ärvda egendom hölls separat. Av den 
gemensamma egendomen kunde den svenska änkan dessutom bara 
kräva en tredjedel. Det verkar alltså som om de jämtländska änkorna 
fick det sämre i äganderättsligt avseende efter 1645. Trots detta har 
Hansen ännu inte funnit några tydliga indikationer på missnöje med 
denna förändring; männens belåtenhet med att ha återfått sin odelsrett 
kan man däremot inte ta miste på. Men frågan är hur man skall tolka 
änkorna Karin Andersdotters och Kristin Persdotters krav på att från 
sin släktingar få ut sina arvslotter? Kraven fördes fram åren 1647-48, 
strax efter statsskiftet. Är det inte tänkbart att den ovan beskrivna för
ändringen, som gav änkor mindre i form av giftorätts gods, tvingade 
dem att i stället bli mer noga när det gällde att bevaka sina arvsmedel? 

Sofia Holmlund analyserar arvspraxis i ett område i mellersta Upp
land. Hon kan visa på en stark kulturell norm som sade att den fasta 
egendomen skulle överföras på manslinjen, om det var möjligt. Dött
rarna fick acceptera att lösas ut ur egendomen till ett pris som låg 
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under marknadsvärdet. Systemet byggde således på dubbel diskrimi
nering: dels fick flickorna bara hälften så stora andelar som pojkarna, 
dels så kunde de inte tillgodogöra sig jordens (stigande) marknads
värde. Men Holmlund visar också hur nya institutionella lösningar 
började utvecklas som reaktion på den försämring av kvinnors villkor 
som ägt rum sedan 1700-talet. Långt innan kvinnans arvs- och gifto
rätt blev lika stor som mannens, utvecklades sätt att öka kvinnans 
rättssäkerhet. Det handlade både om att man gjorde hustrun till del
ägare i makens bo (genom s.k. införsel) och om att häradsrätten var 
noga med att kontrollera att inget orätt vederfors de barn som fick sin 
andel utlöst. Den ökade betoningen av skriftliga dokument och av 
formell reglering framstår som något som inte skyddade individens 
rättigheter i största allmänhet utan något som skyddade just de kvinn
liga individernas rättigheter. 

Precis som Holmlund behandlar Rosemarie Fiebranz vilka rättig
heter till fast egendom en gift kvinna egentligen hade. Hon kan visa 
att de praktiker som Holmlund beskriver för 1800-talets Uppland ock
så hade börjat utvecklas i Hälsingland. I stället för att överlåta egen
domen genom "rent" arv, sålde den äldre generationen gården till den 
utvalde efterträdaren och dennes maka (eller, om efterträdaren var en 
dotter, till henne och hennes make). Genom att på så vis göra makan 
till delägare, minskade man risken för att hon som änka skulle ställas 
på bar backe - ett scenario som annars inte var osannolikt, i synnerhet 
om paret var barnlöst.58 Precis som hos Holmlund framstår kommersi
alisering och formalisering som processer vilka faktiskt gynnade kvin
nans ställning. Men Fiebranz påpekar samtidigt att det var vanligt att 
änkor använde målsman i samband med att de sålde sin egendom, 
trots att de enligt lagen var myndiga och kunde föra sin egen talan. 
Fiebranz ser ett samband mellan dessa båda fenomen: kvinnors makt 
över jorden ökade i och med att det blev vanligt att överlåta jord 
genom försäljning, men denna makt modifierades då i stället genom 

58 För denna problematik, se även M. Ågren, "A Partnership Between Unequals: 
The changing meaning of marriage in eighteenth century Sweden" i Eheschliejlungen im 
Europa des 18. und ig. Jahrhunderts: Muster und Strategien, Göttingen 2003, eds. 
C. Duhamelle &.J. Schlumbohm, in cooperation with Pat Hudson. 
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att deras myndighet begränsades. Var det hela ett nollsummespel ur 
kvinnans synpunkt, kan vi fråga oss? 
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Fromheten, familjen och 
förmögenheten 

Kristnandets följder för kvinnor i det 
medeltida Skandinavien 

Birgit Sawyer 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fromheten 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Familjen 

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

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

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

Kyrkan och äktenskapet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Förmögenheten 

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

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

Arv i teori och praxis 

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

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

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

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

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

Gradual- och parentelasystem 

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

21 Sjöholm 1988, s. 128. 
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avlägsna descendenter (barnbarn, barnbarns barn etc.). Detta system 
kombineras ofta med principen att män utesluter kvinnor och 
manslinjer utesluter kvinnolinjer. Så är fallet i de norska landskaps
lagarna samt i äldre Västgötalagen, Dalalagen och Gutalagen. I Ost
göta- och Västmannalagarna ärver döttrar tillsammans med söner, 
men övriga kvinnliga släktingar står fortfarande tillbaka för manliga. 

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

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

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

Runstenarnas vittnesbörd 

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

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

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

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

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

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

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

Kvinnliga arvtagare 

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

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

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

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

26 Herlihy 1976, s. 13-45. 

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

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

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

28 Leyser 1979, s. 64. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Litterära vittnesbörd 

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

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

De isländska släktsagorna är anmärkningsvärt fria från ogifta kvin-

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

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

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

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

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

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

Konklusion 

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

De slutsatser som dragits kan sammanfattas på följande sätt: för 

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

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

42 Jfr Duby 1972, s. 812. 
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Varför satte Svantepolk Knutsson 
sina döttrar i kloster? 

Om egendom, kloster och aristokrati i 
1200- och 1300-talets Sverige 

Catharina Andersson 

I februari år 1266 lät riddaren Svantepolk Knutsson placera två av sina 
döttrar i det prestigefyllda Vreta kloster i Östergötland. Vi känner till 
händelsen genom det diplom Svantepolk utfärdade i samband med 
döttrarnas inträde.1 Ingen av döttrarna namngavs i diplomet, men den 
ena av dem var troligen Katarina Svantepolksdotter. Vid sitt inträde 
bör hon ha varit tämligen ung, kanske var hon fortfarande bara ett 
barn - att barn under medeltiden sattes i kloster är ingen okänd före
teelse. Drygt 20 år senare, 1289, invigdes Katarina som klostrets abbe
dissa och överhuvud, ett ämbete hon skulle komma att ha i 33 år.2 

Svantepolk gav inte bara sina döttrar till klostret denna februaridag. 
I samma diplom tillkännagavs att han i samband med döttrarnas in
träde även överlät jord till klostret för deras uppehälle - en inträdes
donation. Sannolikt var det denna egendomsöverföring som var den 
främsta orsaken till att diplomet upprättades - perioden vi befinner oss 

1 DS 432. Ett diplom är ett medeltida öppet brev vars innebörd ger vissa rättsverk
ningar och kan vara utfärdat av såväl en juridisk person - t.ex. ett kloster - som en privat
person. En stor grupp av de bevarade diplomen utgörs av åtkomsthandlingar till jord, 
t.ex. köpebrev, bytesbrev, gåvobrev, testamenten m. m. (Gunneng 1992, s. 43 f.). 

2 ASF s. 259b. Det har föreslagits att Katarina tidigast var född omkring 1252, bl.a. på 
grundval av att hon sannolikt fått sitt namn efter sin moster, drottning Katarina. Enligt 
medeltida praxis uppkallades barn endast efter avlidna personer och 1252 är drottning 
Katarinas dödsår (Axelsson 1950, s. 144). 

6l 



i karaktäriserades U.a. av att Jet höll på att uppstå en nyjordmarknad 

och på ett helt annat sätt än tidigare blev det nu vanligare att man 
köpte, bytte och sålde jord och egendom. I ett samhälle som dessutom 
hade en strikt reglerad arvsordning om hur egendom skulle överföras 
till nästkommande generation - en arvsordning som strävade efter att 
egendomen inte skulle lämna släkten - var det därför av största vikt att 
noggranna juridiska dokument upprättades när en egendom likväl 
bröts ur släktens sfär. 

Vem var då Svantepolk Knutsson? Han föddes omkring år 1230. På 
sin fars sida hade han danskt kungligt påbrå. Fadern, hertig Knut av 
Reval, var illegitim son till den danske kungen Valdemar II ("sejr") och 
den svenska Helena, jarl Guttorms dotter. Svantepolks mor och hen
nes släktförhållanden är mer okända. Möjligen var modern en kvinna 
vid namn Hedvig, dotter till den pommerske hertigen Svantepolk III i 
Danzig. I källorna uppträder Svantepolk som riddare i Östergötland 
under senare hälften av 1200-talet och en bit in på 1300-talet. Han dog 
år 1310.3 

Senast år 1253 ingick Svantepolk äktenskap med Benedicta, dotter 
till Sune Folkesson och Helena Sverkersdotter. Även hans gemål hade 
således kunglig påbrå då hon var kung Sverker Karlssons dotterdotter. 
Benedictas syster, Katarina, var dessutom drottning genom sitt äkten
skap med kung Erik Eriksson.4 

Svantepolk tillhörde med andra ord de högre skikten inom den 
medeltida aristokratin. Under sin livstid skulle han också, utöver rid-
dartiteln, komma att bli såväl lagman i Östergötland som riksråd. Han 
hade dessutom ett omfattande jordinnehav, till största delen placerat i 
Östergötland där han troligen hade sin sätesgård, men också i Småland, 
Västergötland och på Öland. Genom äktenskapet med Benedicta kom 
han dessutom i besittning av ytterligare egendom - hans hustru ägde 
staden Söderköping och det är även känt att hon ägde jord i Småland.5 

Vi vet att Svantepolk fick minst fem barn. Katarina som vi redan 

3 ÄSF, s. 258, Axelsson 1950, s. 142 f., Carlsson 1953, s. 105. 
4 ÄSF, s. 259a, Carlsson 1953, s. 105. Det är oklart om Katarina ännu var i livet när 

äktenskapet mellan Svantepolk och Benedicta ingicks då Katarina dog år 1252. 
5 ÄSF, s. 259a. Benedicta hade ärvt Söderköping av sin syster, drottning Katarina. 
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stiftat bekantskap med synes ha levt hela sitt vuxna liv i Vreta kloster. 
Därutöver föddes döttrarna Ingeborg, Ingrid och Ingegärd. Alla tre 
ingick världsliga äktenskap. Ingrid kom emellertid att inträda i 
klostret efter att hon blivit änka 1321. Tämligen omgående, redan 1322 
eller 1323, blev hon i likhet med sin syster klostrets abbedissa. Aven 
Ingrid ledde klostret under en lång period, drygt 20 år. Svantepolk fick 
även en son, Knut. Om honom vet vi inte mycket, han förekommer 
endast sporadiskt i källorna under åren 1296-1301. Det är också oklart 
om äktenskapet med Benedicta var det enda äktenskap Svantepolk 
ingick under sin livstid, men sannolikt var det hans första. Med största 
sannolikhet var emellertid Katarina Benedictas dotter och troligen 
föddes också övriga döttrar inom detta äktenskap.6 Det kan heller inte 
uteslutas att också Knut var hennes barn — om detta kan vi dock bara 
spekulera. 

Vem den syster var som år 1266 sattes i kloster tillsammans med 
Katarina vet vi inte. Var det en av de här nämnda döttrarna, var syftet 
uppenbart inte att låta henne bli nunna, utan vistelsen bör snarare ha 
haft en fostrande funktion innan det var dags för äktenskap. Det kan 
naturligtvis också ha varit fråga om en för eftervärlden anonym dotter 
som också hon kom att leva hela sitt liv i kloster. 

Svantepolk - ett representativt undantag 

Svantepolk Knutsson var således en framstående man både socialt och 
ekonomiskt. Det märks också i den donation han gav Vreta i samband 
med döttrarnas inträde. Donationen bestod av egendom i både Öster
götland och på Oland som tillsammans uppgick till närmare 14 
attungar. Det är mycket och donationen tillhörde med största sanno
likhet en av de mest omfattande i Vretas dittillsvarande historia. Det 
är också en av de mest omfattande gåvorna vi känner till när det gäller 

Det är inte fullt klarlagt vad det förvaltningsmässigt innebar att äga en stad. Vad gäller 
Söderköping finns emellertid uppgifter om att privatpersoner erhöll tomtören, en slags 
arrendeavgift, ännu på 1400-talet {Medeltidsstaden5, Rapport (1978) s. 6). Se även Ljung, 
Sven (1949), Söderköpings historia, del /. 

6 ASF, s. 259a+b, Axelsson 1950, s. 143, Carlsson 1953, s. 105. 

63 



donationer som givits ett kloster i samband med någons inträde över
huvudtaget.7 

Storleken på den egendom Svantepolk förde med sina döttrar i 
klostret liksom den sociala och politiska ställning han skulle komma 
att få under sin livstid, gör att man kan säga att han inte är fullt repre
sentativ för den grupp som placerade sina döttrar i kloster vid denna 
tid. Hittillsvarande resultat från mitt pågående avhandlingsarbete om 
cistercienserklostrens funktion och betydelse i det medeltida aristo
kratiska samhället, indikerar snarare att det fr.o.m. mitten av 1200-
talet för svenskt vidkommande företrädesvis är personer från aristo
kratins låg- och mellanskikt (sett ur ekonomiska, sociala och politiska 
aspekter), som placerar sina döttrar och kvinnliga släktingar i dessa 
kloster. 

Detta preliminära resultat stöds även av tidigare forskning som visat 
att nunnekloster efter den inledande grundläggningsfasen i stor ut
sträckning stöddes av en lokalt verkande aristokrati vars maktställning 
var geografiskt begränsad, snarare än vad som skulle kunna kallas en 
riksaristokrati. Så var t.ex. fallet vad gäller det välrenommerade 
franska nunneklostret Fontevrault. Bruce Venarde har visat att 
klostret trots sin rikedom och prestige i stor utsträckning var en ange
lägenhet för en lokal, lägre aristokrati. Han menar att stödet från aris
tokratins främsta skikt förvisso inte var oviktigt, men att det var den 
lägre aristokratins donationer som främst bidrog till att bygga upp 
detta klosters, såväl som många andra klosters, rikedom.8 För svenskt 
vidkommande har Lars-Arne Norborg visat att majoriteten av de 
kvinnor som ingick i Vadstena kloster inte ens under klostrets grund
läggningstid tillhörde högfrälset. Denna grupp tycks överhuvudtaget 
ha varit liten i klostrets historia.9 

7 Vi kan inte alltid fastställa den faktiska storleken på de inte sällan omfattande 
donationerna till klostren. Bland de donationer jag funnit fram t.o.m. 1350 som givits i 
samband med någons inträde till ett cistercienserkloster utgör Svantepolks avgjort den 
största bland dem där storleken angivits (antingen i markland med dess underavdel
ningar eller attungar). 

8 Venarde 1997,s- 8i-
9 Norborg 1958, s. 37. 
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Men trots att Svantepolk tillhörde ett högre skikt inom aristokratin än 
flertalet av de familjer som satte sina kvinnor i kloster, är han, ur flera 
andra aspekter, likväl representativ för sin tid och sin miljö. Vid 1200-
talets mitt fanns i Sverige sju verksamma cistercienserkloster för kvin
nor, att jämföra med fem stycken för män. Det höga antalet nunne
kloster vittnar om att för många familjer var klostret ett reellt alterna
tiv till äktenskap när det gällde döttrarnas framtid - Svantepolk var 
långt ifrån ensam i sitt beslut. 

Han är också typisk så till vida att den vanligaste ordningen när det 
gällde kvinnors klosterinträde synes vara att döttrar sattes i kloster av 
sina fäder. Jag har sökt identifiera samtliga bevarade diplom som avser 
donationer gjorda till cistercienserkloster i samband med kvinnors och 
mäns klosterinträde t.o.m. 1350. Donationer i samband med ett 60-tal 
kvinnors klosterinträden är identifierade. I drygt hälften av fallen är 
det just fäder som agerar, d.v.s. det är fadern som utfärdat diplomet 
och överfört såväl egendom som sin dotter till klostret. Därtill kom
mer kvinnor som sätts i kloster av andra manliga släktingar, t.ex. av sin 
farbroder, morfar eller sina bröder. Endast omkring 12 % av de kvinnor 
som identifierats synes däremot vara änkor. I vissa fall är deras änke
stånd klart uttalat, i andra kan man hålla det för sannolikt då den 
inträdande kvinnan själv har utfärdat diplomet. Denna siffra förefaller 
i jämförelse med viss internationell forskning låg. Venarde som under
sökt ett antal franska och engelska kloster betonar t.ex. den höga an
delen tidigare gifta kvinnor i klostren, och ger flera exempel där denna 
grupp utgjorde mer än en fjärdedel av kvinnorna i klostret, ibland 
t.o.m. över en tredjedel.10 

Svantepolk är också typisk genom att han doneradeyor^ till klostret. 
Inträdesdonationen som förefaller ha varit helt obligatorisk i samband 
med kvinnors klosterinträde, består oftast av en större eller mindre 
jordegendom. Det framgår tydligt i diplomen att man i regel ger såväl 
dottern som egendomen till klostret- den egendom som officiellt skulle 
garantera kvinnornas uppehälle tycks de inte själva, i likhet med den 
världsligt gifta kvinnan, ha haft formell möjlighet att disponera. När 
t.ex. Ingrid, änka efter Hunger Birgersson, i början av 1300-talet satte 

10 Venarde 1997, s. 94-103. 
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sin dotter Birgitta i Riseberga kloster, överförde hon samtidigt ägande
rätten till donationen från sig själv till klostret.11 Detsamma gällde när 
Magnus syster Ingegerd förde med sig gården Sunderby, vilken var en 
del av syskonens modersarv, till Riseberga kloster: samtidigt överför
des hela ägande- och dispositionsrätten till abbedissan och konventet.12 

Bruket att ge en donation i samband med kvinnors klosterinträde 
motarbetades dock av påven och kyrkan, som sökte förbjuda den och 
likställde den med simoni.13 Med jämna mellanrum utfärdades förbud 
mot denna typ av donationer, bl.a. under fjärde Laterankonciliet 1215. 
Det råder emellertid enighet inom internationell forskning att kyrkan 
misslyckades i detta uppsåt. Inträdesdonationen förefaller ha varit helt 
obligatorisk vad gäller de kvinnliga klostren. Heliga Birgittas uttryck
liga formulering i sin klosterregel från mitten av 1300-talet om att ing
en kvinna fick medföra någon inträdesdonation (efter att de första 
kvinnorna medfört egendom vars avkastning även framtida nunnor 
skulle leva av) bör också enligt min mening tolkas som en reaktion på 
att detta dittills varit fallet också i Sverige.14 

Bland de kvinnors klosterinträden jag studerat doneras även i fyra 
fall pengar till klostret. I ett fall av dessa tycks donationen ha bestått av 
enbart pengar.15 Trots de få beläggen på att pengar donerades i sam
band med klosterinträde behöver denna typ av donationer inte nöd
vändigtvis ha varit sällsynta. Snarare var det kanske så att man inte i 
lika stor utsträckning upprättade diplom när det gällde rena penning
donationer, jämfört med de fall där jord donerades. 

De penningdonationer vi trots detta äger kännedom om är få till 
antalet och ger inte underlag till några generella slutsatser, men det är 
intressant att notera att två av dessa synes avse ett syskonbarn och inte 
en egen dotter. En fråga man då ställs inför är om man mer motvilligt 

11 DS 2021. 
12 DS 1461. 
13 D.v.s. den handel med bl.a. andliga ämbeten där t.ex. präster, biskopar eller abbo-

tar kunde tillsättas mot ekonomisk betalning. Systemet hade sin kulmen i Europa under 
1000-talet, varefter det kraftigt, men endast delvis framgångsrikt, bekämpades av den 
gregorianska reformrörelsen (Gunnes 1970, sp. 293 f.). 

14 Frälsarens Ordensregel, kap. 20, s. 30. Se även t.ex. Johnson 1991, s. 25, Cooke 

1989, s. 44. 
15 DS 1817. 
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avstod större jordegendomar när det gällde kvinnor som stod längre 
bort från donatorns släktled.16 

I detta sammanhang är det också av intresse att påpeka att hittills
varande resultat i mitt arbete indikerar att de mest omfattande dona
tionerna var förbehållna döttrars eller i några fall systrars kloster
inträde snarare än en mer avlägsen släktings inträde. När en eller flera 
bröder utfärdade ett diplom i avsikt att ge en donation i samband med 
systerns klosterinträde, torde man dessutom kunna utgå från att 
fadern var död och att bröderna så att säga agerade för sin döde fars 
räkning. I likhet med den donation man gav med sin dotter kan "sys
terdonationen" därmed antas vara en del av hennes arv. Trots ett 
begränsat källmaterial vill jag utifrån dessa iakttagelser framlägga 
hypotesen att den generella arvsordningen också uttrycks genom in
trädesdonationerna: storleken på det som gavs klostret var avhängig 
donatorns relation till den kvinna vars inträde donationen avsåg. 

Inträdesdonationen kontra hemgiften 
Det var framför allt två alternativ som stod till buds för den aristokra
tiska dotter som levde under 1200- och 1300-talet, äktenskap eller 
klosterliv. Ogifta döttrar utanför klostren torde vid denna tid ha varit 
mycket ovanligt, åtminstone utanför städerna.17 Äktenskapet erbjöd 
de medeltida släkterna många fördelar, det har t.o.m. beskrivits som 
grunden för hela det medeltida samhället.18 Genom äktenskapet 
garanterades bl.a. arvingarnas legitimitet och det reglerade hur egen
domar överfördes mellan generationerna. Det medeltida samhällets 
rättsordning baserades på kvinnlig underordning vilken också kom att 
uttryckas i äktenskapet - i och med dess ingående överfördes det for
mella förmyndarskapet över kvinnan från fadern till maken. Äkten
skapet var också det viktiga nav kring vilket olika typer av sociala, poli
tiska och ekonomiska allianser bildades. 

16 DS 18x7, 4295. Enligt regesten i De svenska medeltidsbreven i Svenskt Diplomata-
riums huvudkartotek (cd-romutgåva vers. 2, 2001) avser gåvan donatorns systerdotters 
resp. bror- eller systerdotters klosterinträde. 

17 Carlsson 1965, s. 54. 
18 Duby 1998 (1981), s. 20. 
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Vilka orsaker kan då tänkas ligga bakom ett beslut att sätta sina två 
döttrar i kloster som Svantepolk gjorde? Vad gjorde att man i vissa fall 
avstod äktenskapet med dess fördelar för att istället placera sin dotter i 
kloster? 

Inom internationell forskning påstås inte sällan att det låg ekono
miska orsaker bakom beslutet att sätta en dotter i kloster. Inträdes
donationen förutsätts i dessa fall ha varit mindre än den hemgift kvin
nan förväntades medbringa till det gemensamma äktenskapliga boet. 
Inte minst för en familj med flera döttrar framstod alternativet att sätta 
en eller flera av döttrarna i kloster som en acceptabel lösning på ett 
ekonomiskt betungande problem. Detta antagande går långt tillbaka i 
forskningen. Redan 1922 skrev Eileen Power i sitt klassiska verk Medi
eval English Nunneries c. 1275-1535 att den aristokratiske man som sökte 
få sin dotter bortgift istället kunde sätta henne i kloster, eftersom det 
då krävdes en mindre donation än den hemgift en tilltänkt make i 
hennes egen ställning skulle kräva. Powers många källhänvisningar 
och empiriska exempel medger emellertid endast i begränsad utsträck
ning konkreta jämförelser mellan inträdesdonationen och hemgiften 
och utifrån dessa exempel kan inga generella slutsatser dras. Ibland 
förefaller hemgiften och inträdesdonationen ha varit likvärdiga.19 

Kathleen Cooke är en forskare av senare datum som har undersökt 
det engelska klostret Shaftesbury i sydvästra England. Shaftesbury 
grundades på 800-talet av Alfred den Store. Det är emellertid tiden 
omedelbart efter normandernas erövring av England 1066 och början 
av 1100-talet som är föremål för Cookes undersökning. Utifrån en 
bevarad lista över donationer i samband med klosterinträden och 
ytterligare några dokument har hon kunnat identifiera 18 donationer i 
samband med att någon, vanligen fadern, satte en kvinna i kloster. 
Hon har därefter identifierat donatorerna i Domesday Book20 och där
med kunnat få kunskap om deras ekonomiska förutsättningar. Cooke 
konstaterar att inträdesdonationerna klostret erhöll i regel var lågt vär-

19 Power 1922, s. 6. För empiriskt exempel, se t. ex. s. 11. 
20 En egendomsförteckning/jordebok omfattande större delen av England (undan

taget de fyra nordligaste provinserna och vissa städer, bl.a. London och Winchester) vil
ken upprättades på initiativ av Willhelm Erövraren 1085-86. Förteckningen upptar den 
kungliga domänen och skattepliktiga egendomar. 
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derade. I ett fall medger källmaterialet också en konkret jämförelse 
mellan en inträdesdonation och en hemgift två systrar förde med sig. 
Här visar sig hemgiften ha varit mer än dubbelt så omfattande än vad 
inträdesdonationen var.21 

Utifrån ett enda konkret exempel kan inga generella slutsatser dras, 
vilket också Cooke är medveten om. Tillsammans med de övriga iden
tifierade, generellt sett mindre omfattande, inträdesdonationerna 
argumenterar hon dock för att det är sannolikt att ekonomiska orsaker 
spelade en viktig roll när det gäller att finna motiven bakom dessa 
familjers beslut att sätta sina döttrar i kloster. Sammanfattningsvis 
skriver hon att 

[tjhere is, furthermore, some evidence to suggest that entry gifts to 
Shaftesbury and to nunneries in general were often of less value than 
what was provided and expected as a marriage portion, raising the 
question of whether entering a nunnery was a second choice - second to 
marriage - and thus less valued.22 

Constance Bouchard är en annan forskare som i motsats till de två före
gående menar att det är en feltolkning att påstå att aristokratiska famil
jer placerade sina döttrar - eller söner - i kloster eller inom kyrkan 
främst av ekonomiska skäl, utan menar att den religiösa övertygelsen 
ofta är underskattad av tidigare forskare. Hon skulle sannolikt inte 
hålla med Cooke om att familjer såg klostret som ett andrahandsval för 
sin dotter. Istället hävdar hon att kvinnors inträdesdonation var en 
mycket kostsam utgift och nämner ett enstaka fall där dotterns med-
havda inträdesdonation utgjordes av hennes moders tidigare hemgift.23 

Även andra forskare har sökt värdera och jämföra den inträdes
donation som krävdes vid klosterinträde med en tänkt hemgift. Syftet 
har också i dessa fall varit att söka fastslå vilket alternativ, klosterin
träde eller världsligt äktenskap, som var ekonomiskt mest fördelaktigt 
för den familj som stod i begrepp att välja framtid för sin dotter. Utan 
att närmare gå in på dessa resonemang kan, i likhet med exemplen 

21 Cooke 1989, s. 37-39. 
22 Cooke 1989, s. 41. 
23 Bouchard 1987, s. 59. 
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ovan, generellt sägas att diskussionen ofta grundar sig på ett tämligen 

tunt empiriskt underlag då det är svårt att finna källor från samma tid 
och region - och allra helst från samma familj - som avslöjar hem-
gifternas storlek. Det är således vanskligt att dra några generella slut
satser - vilket flera forskare också tydligt markerar.24 

Skandinavisk forskning hjälper oss inte heller härvidlag. Jag har inte 
funnit något arbete som tidigare djupare analyserat de ekonomiska 
betingelserna till att sätta en dotter i kloster eller fört en generell dis
kussion i ämnet. Inte heller för svenskt vidkommande torde det 
begränsade källmaterialet medge en omfattande jämförelse mellan 
inträdesdonationen och den faktiska hemgiften, även om källorna 
hjälper oss att få en uppfattning om storleken på inträdesdonatio
nerna, framför allt fr.o.m. 1200-talets andra hälft. 

Men även om vi hade haft tillgång till ett mer omfattande källmate
rial menar jag att diskussionen inträdesdonation vs. hemgift är behäf
tad med vissa problem. Vad gäller svenska förhållanden kan hemgiften 
ses som ett förskottsarv, då den vid föräldrarnas frånfälle "skulle föras 
åter till boet"25 för att ett korrekt arvsskifte skulle kunna ske. Därmed 
är inte inträdesdonationen och hemgiften fullt kompatibla med 
mindre än att vi känner till storleken på familjens hela egendom och 
antalet kvinnliga och manliga arvingar. En mycket viktig skillnad är 
vidare att hemgiften stannade inom släkten och fördes vidare till kom
mande generationer, medan inträdesdonationen förefaller att för alltid 
ha gått ur släktens ägo. 

Ett resonemang där man söker fastslå "vad som kostade minst" och 
vad som därmed var ekonomiskt mest fördelaktigt för familjen, utgår 
dessutom från en tämligen modern uppfattning om ekonomisk ratio
nalitet, där det ekonomiskt rationella mäts i rena pengar - eller jord. 
Men kan vi verkligen utgå från att en sådan definition av vad som var 
ekonomiskt rationellt var relevant också för den medeltide man som 
stod i begrepp att gifta bort sin dotter, antingen till ett världsligt 
äktenskap eller till ett liv som Kristi brud? 

24 Bland andra forskare som diskuterat frågan kan t.ex. Johnson 1991 och Venarde 
1997 nämnas. 

25 Carlsson 1966, sp. 517. 
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En religiös mentalitet 

Det medeltida samhället var ett starkt religiöst präglat samhälle. 
Beslutet att sätta sin dotter i kloster var i mycket hög utsträckning ock
så en religiös handling. Man gav sin dotter eller en annan släkting som 
en gåva till Gud och fick samtidigt en personlig förbedjerska i klostret. 
Detta är naturligtvis ingen ny kunskap och den religiösa aspekten är på 
intet sätt förbisedd när de medeltida klostren, inte minst nunne
klostren, tidigare behandlats inom historisk forskning. Bouchard ovan 
kan ses som ett exempel på detta. Präglade av vårt eget starkt sekulari
serade samhälle ligger det dock nära till hands att behandla ekono
miska och religiösa orsaker till olika händelser var för sig. Men för att 
ett medeltida ekonomiskt rationellt handlande fullt ut skall kunna för
stås måste vi söka inlemma den religiösa aspekten i de ekonomiska 
beslut den medeltida förälder stod inför när dotterns framtid skulle 
avgöras, istället för att behandla detta ekonomiska beslut som en av 
religion oberoende faktor. Sverre Bagge har uttryckt den medeltida 
religiösa mentaliteten på följande vis: "Religion är inte något abstrakt, 
övernaturligt, något som är fritaget från alla yttre omständigheter. 
Den kan vara rent materialistiskt, maktpolitiskt konkret. Under den 
här tiden sågs gåvor i ett mycket konkret perspektiv: 'Jag ger för att du 

i 11 y » 26 skall ge. . 
Om vi utifrån detta i ett hypotetiskt exempel tänker oss att en far 

med sina döttrar ger egendom av samma storlek och värde i samband 
med deras giftemål respektive klosterinträde, kan vi inte självklart dra 
slutsatsen att dessa ekonomiska överföringar är likvärdiga. Hänsyn 
måste tas till de specifika konsekvenser äktenskapet/klosterinträdet 
gav döttrarnas familj och släkt. Att ge sin dotter till Gud var en religiös 
handling vilket inte endast medförde bättre chanser efter jordelivet, 
utan bör också förstås som ett mycket rationellt handlande för att nå 
framgång även i jordelivet, framgång vilket bland mycket annat inklu
derade det vi kallar ekonomi. Sett ur ett sådant perspektiv kan kloster
inträdet uppfattas som en rationell ekonomisk handling oavsett inträ
desdonationens storlek i förhållande till hemgiften. 

26 Diskussionsutdrag ur Gåvobrevet 1085, 1985, s. 144. 
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Förvisso ingick de flesta kvinnor äktenskap, men det innebär inte 
att det inte fanns alternativa liv för döttrarna vilka kunde erbjuda för
delar för hennes familj och släkt. Dessa fördelar kunde väl mäta sig 
med äktenskapets förtjänster. Därmed behöver beslutet att låta dot
tern bli nunna inte uppfattas som ett "second choice" för att använda 
Cookes ord, eller karaktäriseras som "less valued", även om inträdes
donationen förefaller vara av mindre storlek. Enligt min uppfattning 
är detta att alltför ensidigt utgå från äktenskapet som det i alla 
sammanhang mest överlägsna alternativet vad gäller dotterns och där
med familjens framtid. En sådan utgångspunkt innebär att man kraf
tigt undervärderar nunneklostrens betydelse och det religiösa värde 
det medförde att ha en dotter i kloster. 

Detta religiösa värde menar jag istället mycket påtagligt ökade vad 
man skulle kunna kalla familjens symboliska kapital för att använda ett 
uttryck från Bourdieu, ett kapital av symboler och attribut vilket bl.a. 
bidrog till att upprätthålla personens prestige, aktning och kon
kurrensförmåga. En viktig beståndsdel i detta symboliska kapital 
menar jag var graden av religiös aktivitet - och därmed prestige och 
auktoritet - vilken t.ex. kunde uttryckas i gåvor till kyrkor och kloster. 
En dotter i kloster ökade definitivt denna religiösa auktoritet, en 
religiös auktoritet vilken liksom äktenskapet medförde olika typer av 
specifika fördelar. 

Låt oss med detta i minnet återgå till Svantepolk. Genom sitt omfat
tande jordinnehav ägde och förfogade han över en av det medeltida 
samhällets viktigaste maktbaser - jorden. Utgår man från antagandet 
att klosterinträdet bör uppfattas som ett andrahandsval i stället för ett 
kostsamt äktenskap blir Svantepolks agerande svårt att förstå. Med 
hänsyn till hans börd och detta stora egendomsinnehav bör han inte ha 

27 I detta sammanhang kan Auöur Magnusdöttirs nyligen framlagda avhandling om 
frilloväsendet på Island nämnas. Magnusdöttir ifrågasätter inte uppfattningen om att 
äktenskapet har varit en av det medeltida samhällets grundpelare, men vänder sig mot 
den traditionella synen på äktenskapet som den i alla sammanhang mest fördelaktiga 
samlevnadsformen när det gäller politiska strategier. Denna syn har snarare "skymt den 
roll andra relationer spelade i medeltidens politik" (Magnusdöttir 2001, s. 211), t.ex. det 
på Island under fristatstiden väl utbredda och allmänt accepterade frillosystemet. 

72 



haft några större problem att finna giften för sina döttrar. Flera män 
var säkert villiga att ingå äktenskap med dessa kvinnor och därmed 
knyta band med deras far (däremot kan man inte utgå från att dessa 
presumtiva svärsöner och deras familjer i samtliga fall var tillräckligt 
attraktiva för Svantepolk). Han "hade råd" att gifta bort sina döttrar -
låt mig påminna om den omfattande donation klostret erhöll. Trots 
detta valde han att placera dem i Vreta kloster. Istället för att söka 
snäva ekonomiska orsaker bakom detta val synes det därför rimligare 
att ställa frågan vad klostret kunde erbjuda som åtminstone i ett fall ut
manövrerade äktenskapet. Vilka fördelar kan Svantepolk ha funnit 
genom sina döttrars klosterinträde? 

Som inledningsvis nämndes kom Svantepolk under sin livstid att få 
inflytande genom att inneha två av det medeltida samhällets viktigaste 
befattningar. Ar 1288 nämns han i ett diplom som riksråd.28 Tillsam
mans med kungen och andra stormän ingick han därmed i landets 
högsta politiska organ. Han nämns ännu som riksråd i ett diplom från 
1305.29 Under denna tid, någon gång mellan 1293 och 1305, kom han 
också att bli lagman i Östergötland och innehade därmed lagsagans 
högsta rättsliga ämbete.30 

Svantepolk kom således att erhålla ett betydande inflytande på det 
omgivande samhällets ekonomiska, politiska och juridiska arena. 
Genom sina döttrars klosterinträde kan den religiösa arenan tillfogas, 
vilken var av största vikt och interagerade med de tidigare. När 
Svantepolk beslöt att sätta sina två döttrar, kanske förstfödda, i klos
ter torde det därför ses som ett uttryck för ett medvetet val vilket 
starkt ökade hans symboliska kapital. För honom utgjorde döttrar
nas klosterinträde därför inget andrahandsval utan förefaller logiskt i 
det samhälle han verkade. Under sin livstid fortsatte han också att 
utöka detta symboliska kapital genom att understödja olika andliga 
inrättningar, inte minst Vreta kloster vilket bl. a. år 1298 erhöll ytter
ligare egendom, "Herbethy", och de inkomster denna egendom 

28 DS 259. 

29 DS 1472. 

30 Axelsson 1953, s. 124. 
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inbringade.31 Svantepolks nära relation till Vreta märks också genom 
att han i några fall förekommer som vittne/sigillant i samband med 
att andra personer donerar egendom till klostret.32 

Katarinas systrar, Svantepolks övriga döttrar vi äger kännedom om, 
ingick alla äktenskap i vuxen ålder. Om det var någon av dessa som 
placerades i Vreta tillsammans med Katarina 1266 kan vi endast speku
lera över. Även om denna för oss okända dotter sattes i kloster som 
barn och senare lämnade det för äktenskapet, förringar det inte 
Svantepolks "religiösa investering", snarare blir det särskilt anmärk
ningsvärt om en så omfattande donation avsåg endast en dotters per
manenta liv i klostret. 

Stannade å andra sidan båda döttrarna i klostret hela sitt liv är också 
detta ett uttryck för en omfattande gåva till klostret. Bland det mycket 
begränsade källmaterial vi har att arbeta med från denna tid, finner vi 
för övrigt ett liknande exempel från rikets västra del. Algot Bengtsson 
var lagman i Västergötland 1344 och liksom Svantepolk fick han flera 
döttrar. Inga söner är kända. Dottern Birgitta sattes år 1337 i Vreta 
kloster och sju år senare var det systern Märtas tur. Märta placerades 
dock inte tillsammans med sin syster i Vreta, utan för henne valde 
Algot Rackeby kloster (Gudhems kloster).33 Sannolikt var också en 
kvinna vid namn Bengta Algotsdotter barn till Algot. Denna Bengta 
ingick ett världsligt äktenskap.34 Vi känner inte till döttrarnas ålder, 
men vi kan likväl notera att två av tre döttrar sattes i kloster, och lik
som i fallet Svantepolk förefaller det inte osannolikt att det var de två 
äldre av barnen (Bengta omnämns så sent som år 1399). Genom dött
rarna hade Algot skapat band mellan sig och inte bara en, utan två, av 
landets mest prestigefyllda andliga inrättningar. Detta ökade de
finitivt hans religiösa auktoritet och sociala prestige. 

31 DS 1250. Utöver denna donation erhöll t.ex. Hagebyhöga kyrka egendom av 
Svantepolk (DS 2426). 

32 DS 1323,1492. 
33 DS 3290, 3770. 
34 ÄSF, s. 6a. 
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Avslutning 

När klosterväsendet genom cistercienserorden etablerades på bred 
front i Sverige, från mitten av noo-talet, var det i mycket hög utsträck
ning en angelägenhet för aristokratins absoluta elit; de kungliga släkt
kretsarna. Inte sällan var dessa kungliga familjer involverade i klost
rens grundande, och den kungliga närvaron är anmärkningsvärt tydlig 
bland de donationer klostren erhöll under periodens första 100 år, inte 
minst genom dess kvinnor.35 Detta nära och ömsesidigt uppskattande 
förhållande mellan klostren och den gryende kungamakten är också 
väl känt sedan tidigare. Klostren spelade en viktig roll i den kungliga 
politiska maktutövningen, de var viktiga prestigesymboler och ideolo
giska inspiratörer för att hävda nationella maktanspråk. 

Från mitten av 1200-talet minskade emellertid de kungliga släkt
kretsarnas intresse för dessa äldsta cistercienserkloster och man kan 
anta att deras religiösa intresse istället riktades åt andra håll. Vid 1200-
talets slut var den kyrkliga organisationen väl utbyggd och dessutom 
hade ytterligare ordnar etablerats i landet, tiggarordnarna. Ett be
lysande exempel på hur kungarnas religiösa intresse ändrade fokus är 
deras gravplatser. De äldre sverkerska och erikska ätterna valde cister-
cienserklostren Alvastra respektive Värnhem som sina gravkyrkor, 
medan Magnus Birgersson ("ladulås") vid sin död 1290 begravdes i 
franciskanernas konvent i Stockholm. 

Man skulle därför kunna säga att Svantepolk med sin och sin hust
rus kungliga påbrå endast utgör ett av de allt färre exemplen på en per
son i närheten av de kungliga kretsarna som stödde de tidiga cisterci-
ensiska klostren. Det må så vara - som jag inledningsvis nämnde är det 
i allt större omfattning den grupp vi skulle kunna kalla den "bredare" 
aristokratin, familjer ur gruppens låg- och mellanskikt, som märks i 
källorna. Icke desto mindre menar jag att Svantepolks agerande lär oss 
något om aristokratin som helhet, dess bevekelsegrunder och relatio
ner till klosterväsendet. 

De personer som doterade klostren hade olika ekonomiska förut-

35 Se t.ex. Andersson 2000. 
36 Se t.ex. Lindkvist 1996, s. 231-233. 
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sättningar och de flesta kunde sannolikt inte vara så generösa som 
Svantepolk. Som en av klostrets viktigaste donatorer fick hans familj 
också betydande inflytande i klostrets verksamhet, hans två döttrar 
Katarina och Ingrid kom att leda klostret i egenskap av dess abbedissor 
i mer än 50 år. En sådan social framgång kunde knappast flertalet av 
donatorerna med blygsammare gåvor vänta sig. Klostret återspeglade 
härvidlag det omgivande samhället, inte bara dess arvsordning som jag 
tidigare föreslog, utan också dess sociala ordning och aristokratins 
inbördes hierarki. 

Det religiösa inflytandet, den religiösa mentalitet som så starkt 
karaktäriserade det medeltida samhället, omfattade emellertid alla, 

oavsett var man befann sig i denna sociala hierarki. Således bidrog 
också den religiösa aktivitet en mindre donation utgjorde, från en 
mindre välbeställd familj, till att öka dess religiösa prestige - utifrån de 
förutsättningar man hade. Alla döttrar blev inte framgångsrika abbe
dissor, men de blev nunnor, och därmed bidrog de till att öka familjens 
symboliska kapital. 

De medeltida nunneklostren uppfattas ibland som en typ av "kvinnliga 
frizoner", avskilda från det övriga samhället med möjlighet för de aris
tokratiska kvinnorna att leva förhållandevis "fria" liv, även om det 
skedde innanför den omgärdande klausuren. Inne i klostret ägnade de 
sig i hög utsträckning åt sysslor som kanske inte alltid skilde sig så 
mycket från de sysslor en världslig aristokratisk dam ägnade sig åt, 
men tillfälle gavs också till intellektuellt arbete och högre studier, svå
rare att förvekliga för en kvinna utanför klostermurarna. Denna möj
lighet gavs säkert flera av de kvinnor som av egen eller andras vilja 
levde sitt liv i kloster. Ett fåtal av dessa kvinnor kom dessutom att 
inneha viktiga befattningar inom klostret. Den främsta av dessa be
fattningar var abbedissans, en befattning som kan sägas utgöra det 
bekräftande undantaget vad gäller kvinnors i övrigt mycket begrän
sade möjligheter till offentligt avancemang i det medeltida samhället. 

Trots dessa möjligheter för vissa enskilda kvinnor, menar jag att 
nunneklostren generellt sett var en med det övriga samhället mycket 
väl integrerad institution, en institution vilken bidrog till att upprätt
hålla vissa grundläggande maktstrukturer. Ovan har det omgivande 
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samhällets arvsordningar och sociala ordningar uppmärksammats och 
hur de förefaller återspeglas när det gäller klostren. När döttrar ingick 
sitt första äktenskap överfördes det formella förmyndarskapet från 
fadern till maken. Denna grundläggande ordning, kvinnors begrän
sade juridiska befogenheter, synes inte ha åtsidosatts i och med kvin
nors klosterinträde. Den donerade egendomen överfördes från fadern 
till klostret, inte till kvinnan. 

Jag har i denna artikel vidare sökt visa att klostret inte bör uppfattas 
som ett sämre alternativ än äktenskapet för den familj vars dotters 
framtid skulle bestämmas. När man diskuterar orsakerna bakom 
kvinnligt klosterinträde är det kanske fruktbarare att koncentrera sig 
på vilka specifika fördelar klostret i sig kunde erbjuda, istället för att 
fokusera på vad klostret inte är. En sak har emellertid äktenskapet och 
klostret gemensamt. Dess syfte var i första hand att främja familjens 
bästa, att värna om släktens framtida välbestånd. Penelope D.Johnson 
formulerar det på följande vis; "For most medieval people, choice did 
not belong to the individual because one's life was viewed as part of a 
whole - the family- rather than an autonomous entity."371 denna strä
van erbjöd äktenskapet och klostret olika fördelar. Klostret hade emel
lertid de bästa möjligheterna att höja familjens sociala kapital när det 
gällde religiös prestige och auktoritet - kan man tänka sig någon större 
gåva till Gud än sin egen dotter? När Svantepolk lät Katarina bli Kristi 
brud bör det därför, i likhet med många andra mindre bemedlade 
fäders och släktingars agerande, uppfattas som ett uttryck för ett högst 
rationellt handlande i det starkt religiöst präglade samhälle som 
medeltiden var, snarare än ett av knappa ekonomiska omständigheter 
framtvingat sekunda val. 

37 Johnson 1991, s. 14. 
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Kvinnor, manlighet och hushåll 
1350-1500 

Gabriela Bjarne Larsson 

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

1 Bagge, Sverre Society andpolitics in Snorri Sturlusons Heimskringla. Oxford 1991, 
Bagge, S. "Mann og kvinne I Heimskringla" I Fokus på kvinnor I middelalderkilder. 
Skara 1992. Clover, Carol "Regardless of Sex: Men, Women, and Power in Early 
Northern Europé" i Studying Medieval Women, red. Nancy F. Partner, Cambridge 1993. 
Damsholt, Nanna Kvindebilledet i dansk hejmiddelålder, Köpenhamn 1985. Ekholst, 
Christine "Synen på kvinnan och mannen i medeltidens rimkrönikor" Opubl. D-upp
sats, Historia, Sthlms universitet 200 . Meulengracht Sörensen, Preben The Unmanly 
Man: Concepts of Sexual Defamation in Early Nothern Society. Odense 1983. Strand, Birgit 
Kvinnor och män i Gesta Danorum. Göteborg 1980. 

8l 



skrevs och beskrevs mäns utseende utförligare än kvinnors i den nor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

... till diplom som källmaterial 

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

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

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

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

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

Jordförvärvsformer enligt lagen och dess problem 

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

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

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

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

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

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

8 Se Winberg, Christer Grenverket. Studier rörande jord, släktskap ssy it em och stånds
privilegier. Lund 1985, t.ex. s. 62-68. 

87 



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

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

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

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

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

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

Frågor 

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

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

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

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

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

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

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

Kvinnan säljer (själv) 

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

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

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

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

329> 339> 345> 35°> 35*> 352-
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Till bror 
I hälften av de fall där kvinnor utfärdade försäljningsbrev i Jämtland, 
sålde de direkt till en bror eller flera bröder. Det framgår sällan i dessa 
fall om kvinnorna var gifta eller inte, änkor eller inte utan de framställs 
med namn och ibland kallas de för systrar. Det var brodern eller flera 
bröder som köpte av en syster eller av fler.14 Med största sannolikhet 
var brodern närmaste arvinge, enligt bördsrätten, att köpa systrarnas 
jord. Brodern var förmodligen också den i systerns släkt som var 
hennes målsman (vilket skulle tyda på att kvinnorna inte var gifta), 
eller så var han den som hon först måste uppbjuda jorden till när hon 
ville sälja. Förmodligen hade hon ingen man så i de fall brodern köpte, 
hade han samtidigt godkänt affären och varit delaktig i den såväl som 
närvarande vid utfärdandet av brevet. Kvinnorna förde bevisligen sin 
egen talan enligt breven, men var de ändå inte åtminstone under en 
mans beskydd, nämligen brodern? 

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

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

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

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

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

Men kvinnor i allmänhet kunde temporärt vara hushållsförestån-

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

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

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

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

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

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

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

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

Försäljning av frälsejord 

Maken säljer hustrujord 

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

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

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

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

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

Kvinnan säljer (själv) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slutsatser 

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

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

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

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

20 Enligt Härenstams genealogiska efterforskningar framgår dessa otaliga giftermål 
tydligt. 
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några kvinnor kunde handla utan målsman eller beskydd. Släkting
arna var i allmänhet också avlägsnare släktingar i transaktionerna i 
Finnveden jämfört med dem i Jämtland där det i stället, i de flesta fall, 
rörde sig om försäljningar till bröder. 

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

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

Byten av frälsejord och bondejord 

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

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

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

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

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

Gåvor från bondehushåll och från frälsehushåll 

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

Från Jämtland 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Män utfärdar tillsammans med kvinnor26 

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

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

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

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

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

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

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

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

Kvinnor, målsmanskap och kön 

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

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

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

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

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

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

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

in 





Det jämtländska statsbytets 
betydelse för mäns och 
kvinnors egendom 
Anna Hansen 

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. 
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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. 

II9  



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. 
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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 
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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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Kreditens nätverk - ett 
genusperspektiv 
Solveig Fagerlund 

Vid bouppteckningen 1704 efter helsingborgsänkan Johanna Axels
dotter fann man över tre tusen daler i svenska, danska och engelska 
mynt. Dessutom fanns det i boet en noggrant skriven räkenskapsbok. I 
över 158 poster var gäldenärerna antecknade med summan de var skyl
diga och tiden för när skulden uppkommit. Några anteckningar fanns 
om personer som nyligen betalat skulder, samt en lista på persedlar 
som "är i sterbhuset pantsatta för upplånta penningar". En pant var 
daterad till 1675, annars var den tidigaste fordringen från 1689. Skuld
posterna var övervägande små, från 10 öre till ett par daler, med 
undantag för en del större poster. Gäldenärerna, varav en del fanns 
med på flera poster, var till stor del bönder och fiskare från norra och 
nordvästra Skåne, men även rika borgare i staden var skyldiga Johanna 
pengar.1 

Johanna drev som änka efter sin förste make bagaren Mickel Drejer 
och senare som hustru till färjemannen Jöns Bengtson handel med det 
mesta. Hon importerade spannmål, hon var på resor, troligen i han
delssyfte, på Jylland.2 Hon bryggde och sålde öl och hon brände 
brännvin.3 Som affärspartner hade hon ofta sin svärson, tullvisitören 
Jonas Löfman. 1687 stämde Jonas Löfman Johanna inför kämnärs-
rätten för en skuld på 100 daler. Pengarna hade Johanna lånat till ett 
husbygge och en skriven obligation åberopades. Johanna hävdade 
inför rätten att man från skulden skulle dra bort "något för Jonas barns 

1 LLA HSA RoM Bouppt. 1704.09.13. 

2 GH RK 1695.02.14,1695.02.15,1695.05.07,1697.19.01. 

3 GH RK 1693.04.20. LLA HSA RoM Bouppt. 1704.09.13. 
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kläder och underhåll i tretton månader samt uppvaktning och varor till 
Löfmans hustru". Johannas dotter hade av allt att döma varit sjuk och 
Johanna hade skött sina barnbarn. Hon dömdes av kämnärsrätten att 
betala sin skuld, men hon kunde räkna bort kostnader för vården av 
barnbarnen och varorna till dottern. Jonas Löfman appellerade nu till 
rådstugurätten, den överordnade instansen, som dömde annorlunda. 
Då obligationen löd på 100 daler, ansåg rätten sig inte kunna befria 
Johanna från att betala den summan, men man menade att hon "kan 
lagligen kräva Jonas betalning för barnens underhåll och försträckta 
varor bäst hon gitter". Detta gjorde hon också, men så småningom för
likas man, och hur uppgörelsen blev mellan parterna framgår inte av 
protokollen.41696 stämde åter Jonas Löfman sin svärmor och handels
kompanjon inför kämnärsrätten för att "hon honom med snack skulle 
avspisa istället för med penningar i den dem emellan varande hand
ling". De hade tillsammans köpt fläsk i Jylland, och Löfman hade lagt 
ut pengar för hälften, utan att ha fått vare sig pengar eller redovisning 
för fläsket. Denna gång drogs Löfmans hustru, Johannas dotter Anna 
med i konflikten. Färjemannen Jöns Bengtson, som agerade som full
mäktig för sin hustru, kallade henne till att gå ed på att maken Jonas 
Löfman fått pengar. Hon vägrade emellertid komma och hade sagt att 
om hennes moder ville "ha betalning så får hon själv svära eden". Så 
småningom förlikades man kring denna sak också.5 

Efter Johannas död 1704 drev hennes sterbhus processer mot ett tio
tal av Johannas gäldenärer. En av dessa var en smed som hävdade att av 
de tre daler och åtta öre han varit skyldig var en del redan betalt genom 
att hans hustru lagat mat vid Johannas styvdotters bröllop. Detta god
kände inte sterbhusintressenterna, då de menade att smedhustrun 
skulle ha kommit med krav om betalning vid skiftet efter Johanna, och 
det fanns inget i hennes räkenskapsbok som tydde på någon överens
kommelse om kvittning av skuld mot matlagningen. Rätten dömde 
också smeden att betala hela skulden. 

Några månader tidigare hade änkan efter kämnären Nils Olsson 

4 GH RK 1687.10.01, 1687.10.04, 1687.10.06, 1687.10.08, 1687.10.11, 1687.10.13, 

1687.12.15,1888.01.10, GH RR 1687.12.07,1687.12.14,1695.04.23. 

5 GH RK 1696.12.08,1696.12.15,1696.12.17,1696.12.22. 

6 GH RK 1705.11.16,1705.11.21. 
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Svan i Ängelholm, Cathrina Ennes, stämt Johannas sterbhus för 
olikviderade räkningar och panter. Till rätten hade hon lämnat spe
cifikation på saker som "varit insatta i Johannas hus sedan kriget" 
(Skånska kriget 1675-1679). Bland dessa fanns sängkläder, vilka hon 
och hennes make själv brukat använda då de var i staden. Hon hävdade 
också att hon låtit föra in stutar 1695 och året därefter en ko och en 
sugga som hon inte fått betalt för. Sterbhusintressenterna ansåg att då 
hon inte kommit med krav förut, vare sig under Johannas levnadstid 
eller vid skiftet efter henne, kunde hon inte få någonting, allra minst 
då det inte stod något i Johannas böcker om dessa krav. Däremot fanns 
hon upptecknad som gäldenär. menade man, och hänvisade till två 
obligationer undertecknade av Nils Olson Svan. Den första från den 2 
oktober 1686 på tolv daler, för vilka han pantsatt fyra dynvar och sex 
alnar bänkdynvar samt 3^ alnar siden. På samma obligation hade Nils 
efteråt lånat tre daler. Den andra obligationen var undertecknad den 
28 maj 1690 och löd på 13 daler silvermynt. När Cathrina betalt den 
skulden, sade man, kan hon kräva tillbaka de panter hon har inne-
stående, mot bevis på att de är hennes. Cathrina begärde att sterb
husintressenterna skulle gå ed på Johannas böckers riktighet, vilket de 
inte gick inte med på. De hävdade att Cathrina inte kunde "tillintet
göra de böcker som i alla delar äga vitsord". Cathrina hade då utbrus
tit: "Johanna Jöns Bengts har i sin bok skrivit lögn!" Ett påstående som 
Johannas son ansåg att hon borde plikta för. Förutom de panter som 
var inlämnande av Nils Olsson, nämns varken han eller hans hustru i 
den avskrift av Johannas räkenskapsbok som finns i boupptecknings
protokollet. De obligationer som det hänvisas till nämns inte heller, 
vilket får en att undra hur det egentligen var beställt med "Johannas 
böckers riktighet". Vittnen kallades in för att få klarhet i om betalning 
kunde ha skett utan att det förts in i böckerna. Alla vittnen var emel
lertid av åsikten att Nils Olson inte haft en sådan ekonomisk ställning 
att han kunnat ge någon lång kredit på sina varor. Något domslut 
meddelas inte i denna sak och därför kan vi inte veta hur det gick. 

I det ekonomiska utbytet med bönder och fiskare stod Johanna på 
plussidan. Troligen har en del småskulder kommit till vid böndernas 

7 GH RK 1705.09.07,1705.09.12,1705.09.19. 
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besök i staden. Vi vet att Nils Olsson Svan och hans hustru Cathrina 

brukade övernatta hos Johanna då de var i Helsingborg. Från ett annat 
rättsprotokoll, från 1698, får vi veta att två bönder från Hästveda vid ett 
tillfälle hade gått in till Jöns Bengtson, Johannas dåvarande make, för 
att "låna hus".8 En av dessa bönder finns antecknad för en skuld till 
Johanna daterad den 16 september 1701. Johanna har troligen inte bara 
varit en handelskvinna, hon har också drivit någon form av gästgiveri 
för de bönder som stannade över i staden vid sina resor dit. Genom de 
källor som finns bevarade om Johanna Axelsdotters ekonomiska verk
samhet får vi veta ganska mycket om inte bara kvinnors möjligheter att 
driva affärsverksamhet utan också om olika typer av kreditrelationer 
och hur man såg på dessa. Men hur pass representativ var Johanna? I 
följande studie av bouppteckningsprotokoll från Helsingborg från 
åren 1674-17159 och skuldmål vid kämnärs- och rådstugurätten i sam
ma stad från åren 1680-1709 undersöker jag vilken roll kvinnor från 
olika sociala skikt spelade i kreditsammanhang.10 

Helsingborg, en tidigare dansk stad med drygt 1000 invånare, hade 
vid tiden för undersökningen nyligen inkorporerats i det svenska riket. 
De ekonomiska relationerna i staden präglades bland annat av en livlig 
handel över Öresund, framför allt med staden Helsingör. Efter för
svenskningen belades denna handel med stränga tullar, men upprätt
hölls likväl. Handeln med den omgivande landsbygden, även den 
drabbad av tullrestriktioner efter försvenskningen, utgjorde också en 
stor del av helsingborgarnas ekonomiska relationer. 

Det tidigmoderna kreditsamhället 

Att det tidigmoderna samhället var ett utvecklat kreditsamhälle har 
flera forskare visat.11 I sin beskrivning av det ekonomiska utbytet 
mellan bönderna i byarna på Österlen talar Börje Hanssen om för
troendelån, personlig arbetshjälp, gåvor och gengåvor, samt formallån 

8 GH RK1698-11-17. 
9 De första bevarade bouppteckningarna från Helsingborg är från 1661. 
10 Uppsatsen bygger på delar ur min avhandling Handel och vandel. Vardagslivets soci

ala struktur ur ett kvinnoperspektiv. Helsingborg ca i68o~ryop. 2002. 
11 Se bl.a. Hanssen 1952. 
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och räntetaganden. Förtroendelånen menar han grundades i den 
knapphet på varor och redskap som rådde i de nära nog självförsörjande 
byarna, vilket gjorde att man var hänvisad till möjligheten att låna av 
grannar. Genom detta ömsesidiga beroende blev grannskapsförhållan
dena som ett slags ömsesidigt försäkringssystem. Gåvorna, smakbitar 
vid slakt, förning vid bröllop och andra begivenheter menar han kon
stituerade ett system av förpliktelser och prestigeförhållanden som 
förutsatte bundenhet till grannskapet. Inställningen till de personliga 
tjänsterna under naturahushållningens tid skilde sig, enligt Hanssen, 
principiellt från den inställning som han menar är rådande under pen
ninghushållningen. Man värderade inte sina arbetsprestationer hos 
grannen så noggrant. Detta innebar inte någon utpräglad hjälpsamhet, 
utan "man gav hjälp för att själv bli hulpen". Formallån, menar Börje 
Hanssen, förekom främst mellan personer som befann sig i olika eko
nomiska situationer och befann sig inom skilda sociala aktivitetsfält, 
men övergångsformerna mellan de olika typerna var många.12 

Hans Henrik Appel som i Tinget makten og&ren bland annat stude
rat gäldsaker i domböcker från ett jyskt bondesamhälle under 1600-
talet ställer sig kritisk till Börje Hanssens syn på förtroendelån och 
arbetshjälp. Han menar att gratis väntjänster inte existerade. Allt hade 
sitt speciella pris, även om krav på ersättning kunde dröja tills den dag 
man blev osams.13 

Under tidigmodern tid var det vanligt att man vände sig till domstol 
för att kräva in obetalda skulder. I England nådde antalet stämningar i 
skuldmål per hushåll sin absoluta topp runt 1580. Därefter sjönk det 
fram till 1750 då de nådde bottenläget.14 Craig Muldrew förklarar den 
stora ökningen i antalet processer under 1500-talet med att ökad 
befolkningsmängd och ökad konsumtion inte följdes åt av ökade löner 
eller ökad myntutgivning. Alltfler blev beroende av kredit och kredit
nätverken blev alltmer komplexa och kom att innefatta flera led av 
skuldförhållande. Denna komplexitet innebar att människors löfte att 
betala sina skulder bröts oftare än förut, och det blev viktigare att ta 

12 Hanssen 1952 s. 40 ff. 

13 Appel 1999 s. 252 ff. 

14 Muldrew 1998 s. 227 ff. 
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hjälp av den statliga rättsapparaten för att bevaka sina fordringar, även 
om man, enligt Muldrew, gjorde detta motvilligt. Under 1600-talet 
blev det alltmer vanligt att man lånade ut pengar mot skrivna obliga
tioner, vilket innebar en större säkerhet för långivarna. Legalisering av 
ränta ledde också till att långivare i mindre grad kom att processa mot 
sina gäldenärer om de inte kunde betala hela skuldsumman på utsatt 
tid. Craig Muldrews undersökning av vilka inkomstklasser parterna i 
de ekonomiska målen tillhörde, visar att alla inkomstgrupper stämde 
varandra, fattiga stämde både varandra och de rikare, men de rika 

stämde inte fattiga i lika hög utsträckning som varandra. Att ha många 
skulder betydde alltså inte nödvändigtvis att man var fattig utan var ett 
tecken på ett utbrett ekonomiskt nätverk. 

I Sverige börjar de ekonomiska tvisternas andel av domstolarnas 
verksamhet öka under slutet av 1600-talet för att under 1700-talet bli 
den alltmer dominerande typen av ärende.15 Maria Ågren visar i Jord 
och Gäld att kreditlagstiftningen i Sverige under 1600-talets senare del 
präglades av en strävan mot ökad formalisering men också ökad 
omsorg om fordringsägarna. Lagstiftarna försöker eliminera skuldför
bindelser utan skuldebrev och fordringsägarna tillerkänns en lagstad-
gad ränta samtidigt som det skapas bestämmelser som underlättar 
exekutionsförfarandet. Denna borgenärsvänliga utveckling befästs i 
1734 års lag. Ågren ser ett klart samband mellan kreditlagstiftningen 
såsom den utformade sig från slutet av 1600-talet och den sociala pola-
risering som sker inom bondebefolkningen kring sekelskiftet 1800 och 
som yttrar sig i att jorden koncentrerades till vissa ägargrupper.16 

Enligt Ägren var det inte lagstiftarnas avsikt att försvåra för fattiga 
människor, lagstiftningen kom i första hand till för att komma åt 
adeln, men konsekvenserna av den kom att drabba fattiga.17 

Efterräkningarna efter Johanna Axelsdotter visar att det formella 
och det informella kreditsystemet i Helsingborg fungerade sida vid 
sida, och ibland krockade med varandra under den tid jag undersöker. 
Som exempel kan nämnas det sätt på vilket man behandlade Johannas 

15 Ågren 1992 s. 161-165, Söderberg 1990 s. 233 ff., Osterberg/Sogner 2001 s. 102 ff., 
I77 ff-. 

16 Ägren 1992 s. 263 f. 
17 Ägren 1992 s. 61 f. 
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och Jonas Löfmans mellanhavande. Kämnärsrätten ansåg att Johanna 
kunde dra av kostnader för barnbarnens vård från sin skuld till Jonas 
Löfman, medan rådstugurätten ansåg att summan som angivits på den 
skrivna obligationen skulle betalas, oavsett vad man för övrigt hade för 
muntliga överenskommelser. 

Att kvinnor kunde agera på kreditmarknaden under tidigmodern 
tid var ingen självklarhet, med tanke på att kvinnan formellt var omyn
dig. Inger Dubeck, som studerat den historiska utvecklingen för kvin
nors förvärvs- och myndighetsrätt konstaterar dock, att tanken att 
kvinnor skulle ha varit omyndiga på samma sätt som barn är en kon
struktion av 1800-talets lärda. I stället för myndighet menar hon att 
man kan tala om habilitet och kompetens respektive inhabilitet och 
inkompetens ifråga om kvinnors legala, juridiska och ekonomiska rät
tigheter. Med habilitet menar hon förmågan att påta sig egendoms
rättsliga förpliktelser, som äktenskapsavtal, kontrakt gällande person
ligt arbete eller allmänna kontraktsförhållande gällande köp eller lån. 
Med kompetens menar hon ägande, eller dispositionsrätt över egen
dom. Habilitet (evne), bör dock inte enbart tolkas som förmåga (som 
att kunna skriva), utan samhällets erkännande av denna förmåga. Om en 
kvinna betraktades som omyndig för att man ansåg att hon inte för
stod innebörden i ett kontrakt eller innebörden av att svära en ed, var 
hon inte heller rättsligt ansvarig för sina handlingar. Det faktum att 
mannen under äldre tid hade rätt att svara för sin hustru, tolkade 1800-
talsjuristerna som att kvinnan inte förstod eller förmådde att hantera 
exempelvis kontraktsfrågor. Hon var omyndig för att hon var inhar 
bil.18 Men Inger Dubeck visar, med stöd av flera källor, att kvinnan i 
Norden under 1600-talet faktiskt var habil, dvs. erkändes förmåga i flera 
avseende.19 Dock var deras kompetens, det vill säga deras dispositions
rätt över egendom starkt beskuren. Och maken kunde ifrågasätta hen-

18 Dubeck 1978 s. 35 ff. 
19 Hilde Sandvik som studerat kvinnors rätt i handel och hantverk i Christiania 

under 1700-talet ser också detta, men använder istället termerna eiendomsrådighet istäl
let för kompetens och rettshandleeven istället för habilitet (Sandvik 1992 s. 18). Gudrun 
Andersson, som studerat kvinnors roll vid rätten i Sverige under 1600- och 1700-talen, 
använder sig av begreppet habilitet men ersätter kompetens med behörighet (Anders
son, Gudrun 1998 s. 55). 
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nes habilitet. Omvänt så kunde maken inte disponera helt fritt över 
hustruns egendom, men Asa Karlson Sjögren visar att stadslagen gav 
mannen friare disposionsrätt över kvinnans medel än vad landslagen 
gjorde. Årtiondena runt sekelskiftet 1700 diskuterades frågan om i vil
ken mån hustruns egendom skulle skyddas gentemot kreditorer. 11734 
års lag stadgas krav på hustruns samtycke till förpantning och försälj
ning av hustruns fasta gods. 

Flera forskare har med stöd av rättsprotokoll visat att kvinnor i det 
äldre samhället var mera aktiva på det ekonomiska planet än vad lagen 
föreskrev. Kvinnors andel i ekonomiska mål har utgjort omkring 10— 
15 %, lägre på landsbygden och högre i städer.21 Men liksom i fråga om 
kvinnors andra verksamheter, skilde sig deras aktivitet på kredit
marknaden åt beroende på deras civilstånd och sociala tillhörighet. 
Amy Louise Ericksson och B. A. Holderness har visat att ensam
stående kvinnor med tillgång till pengar ofta försörjde sig genom att 
låna ut pengar mot ränta, ofta större summor än vad män lånade ut. De 
kunde också investera i fastigheter. På detta sätt bidrog kvinnor 
mycket till den ekonomiska utvecklingen med riskvilligt kapital.22 

Maryanne Kowalevskis undersökningar från Exeter under 1300-
talet visar att fattiga kvinnor däremot oftare hade mycket mindre sum
mor i skuld än män, både som fordringsägare och gäldenärer, och 
skulderna rörde sig ofta om betalning för mat och dryck.23 Hon visar 
också att kvinnor fick sämre resultat än män då de vände sig till de 
rättsliga instanserna med skuldkrav. Tre gånger oftare än männen 
anklagades de för att komma med falska krav. Rätten verkar ha varit 
positivt inställda till kvinnor som var "offer", men negativt inställda till 
dem som själva reste saker. För svenskt vidkommande finner Gudrun 
Andersson i sin avhandling Tingets kvinnor och män, att kvinnor 
utgjorde 15-20% av de agerande i ekonomiska anspråk i Askers härad 
under senare delen av 1600-talet och början av 1700-talet. Hon finner 
också att kvinnorna var överrepresenterade i skuldmål gällande 15 daler 

20 Karlsson Sjögren 1998 s. 54 ff. 
21 Se bl.a. Diibeck 1978 s. 72 ff., Andersson 1998 s. 27 ff. 
22 Holderness 1992 s. 105, Ericson 1993 s. 81. 
23 Kowalevski 1986 s. 147 ff. 
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och mindre.24 Johan Söderberg som undersökt kvinnors andel i rätts
målen vid Stockholms Norra förstad 1681 ser ett motsatt mönster än 
det Maryanne Kowalevski ser i 1300-talets Exeter. Han ser också ett 
ovanligt högt kvinnligt deltagande, 35%, i de ekonomiska tvisterna, 
varav de flesta gällde skuld. 

Kreditrelationer i Helsingborg enligt 
bouppteckningsprotokoll 

Syftet med att studera bouppteckningsprotokollen var dels att försöka 
få en bild av individuella personers kreditrelationer under ett fruset 
ögonblick, dels att jämföra änkors kreditrelationer med hushåll där 
män varit överhuvud. Relativt få protokoll från bouppteckningar efter 
änkor finns bevarade. Detta kan förklaras med att det inte blev obliga
toriskt att göra bouppteckningar förrän i och med 1734 års lag. Visserli
gen förbjuds änkor och änkemän i Stockholm, enligt 1667 år resolution 
om införandet av en förmyndarkammare, att ingå äktenskap innan 
inventarium och skifte skett. Likaså stadgas att alla sterbhus skulle 
inventeras och värderas i närvaro av notarie och släkt, anförvanter, 
goda vänner eller grannar.25 Om bestämmelsen haft giltighet i andra 
städer än Stockholm är oklart. Man bör kunna tänka sig att myndig
heterna i Helsingborg liksom i andra städer strävat efter att inventera 
sterbhus där det fanns omyndiga barn, samt de välbärgade dödsbona, 
eftersom staden hade rätt att ta ut en viss andel, ofta 1,8 %, av döds
boets tillgångar till de fattiga. Då änkor dog var de oftast så gamla att 
de inte längre hade omyndiga barn, och staden hade inte något in
tresse i de fattigaste änkornas kvarlåtenskap. 

Sammanlagt har 141 bouppteckningar studerats. Av dessa var 86 
efter döda män, 30 efter döda kvinnor med maken i livet, och 25 efter 
änkor. I allt fanns 929 skuldposter i dessa bouppteckningar, förutom 
skatte- och tiondeskulder, vilket ger ca 6,6 skuldposter i genomsnitt. 
De flesta individer hade dock ett lägre antal då några få individer drar 
upp medelvärdet. 

24 Se bl.a. Andersson 1998 s. 273-284. 
25 Schmedemann 1705 s. 472-478. 
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Craig Muldrew har konstaterat att fler personer i Kings Lynn dog 
med skulder än med tillgodohavanden.26 Så var också fallet i Helsing
borg, och Johanna Axelsdotter med sina över 150 fordringar var ett 
undantag. Bara köpmän hade liknande räkenskapsböcker i sina döds
bon som hon. Även om det är svårt att göra någon rättvis jämförelse 
mellan bouppteckningar efter änkor och bouppteckningar över hus
håll med manlig husföreståndare på grund av det ojämnt fördelade 
materialet bör dock vissa skillnader kommenteras. Relativt fler änkor 
än män (50 % av änkorna mot 28 % av männen) hade utstående ford
ringar vid sin död. Detta förhållande stämmer överens med det Amy 
Louise Ericksson visat för Englands del under den tidigmoderna 
perioden. 

Inte bara privatpersoner lånade ut pengar. Stora långivare var de 
offentliga inrättningarna, de "publika husen", dvs. kyrkan, latinskolan, 
hospitalet och "de fattigas medel". En skillnad mellan änkor och män 
märks i förhållandet till dessa institutioner. Ankor tycks ha haft en 
mindre andel av sina skulder till de publika husen än vad män hade. 
Däremot hade änkorna fler andelar skulder till släktingar än vad män 
hade. Detta tolkar jag som att änkor, på grund av en osäker ekonomisk 
ställning, hade det svårare än män att få lån av de publika husen och att 
detta gjorde dem mer beroende av att låna av sina släktingar. Flera 
andelar av änkornas skuldposter bestod av löneskulder till pigor och 
drängar jämfört med männens andelar. Detta kan tolkas både som ett 
tecken på änkors osäkra ekonomiska ställning och som att det fanns 
närmare relationer mellan tjänstefolk och änkor som gjorde att änkor 
kunde vara skyldiga för lön i större utsträckning än män. 

Männen hade en mycket större andel skulder till bönder än vad 
änkor hade. Detta skulle kunna tolkas som att änkor i mindre ut
sträckning än män hade ekonomiska relationer till bönder, men så var 
inte fallet. I rättsprotokoll och tulljournaler framgår det tydligt att just 
kvinnor tog en aktiv del i detaljhandel med kött, smör och andra jord
bruksprodukter,27 och därför blir tolkningen istället att änkor hade 
svårare att få kredit hos bönder. 

26 Muldrew 1998 s. 118. 
27 Fagerlund 2002 s. 76-93. 
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Som tidigare nämnts är det svårt att se några tydliga skillnader mel
lan änkors skuldbild och den skuldbild som fanns i hushåll med män 
som familjeöverhuvud. Yrkesgruppernas andel av bouppteckningar 
svarar relativt väl mot deras andelar av de samlade skuldposterna utom 
för gruppen "ospecificerade" samt hantverkarna. (Tabell i. Märk väl 
att det är fråga om antal personer eller institutioner man häftar i skuld 
till, inte penningmängden.) Hantverkaränkorna hade förhållandevis 
fler skuldposter i förhållande till gruppens andel i bouppteckningarna 
(73 % mot 52 %), medan det motsatta förhållandet gäller för kvinnorna 
bland de ospecificerade (9 % mot 26 %). De summor de senare var skyl
diga var också låga och gällde livets nödtorft, såsom ved, hyra eller 
omkostnader vid sjukdom. Hur mycket slutsatser som kan dras av det
ta resultat är osäkert, men det kan vara en antydan om att kvinnor ur 
de lägsta samhällsskikten hade svårare att få lån än andra. 

Tabell 1. Förhållandet mellan olika yrkesgruppers andel av bouppteckningarna och 
andelen skuldposter i bouppteckningarna. (Kvinnorgrupperade efter makes/faders 
yrkesbeteckning.) 

Änkor som husföreståndare Män som husföreståndare 

Den döde gälde-
närens yrkesgrupp % av bouppt % av skulder % av bouppt % av skulder 

Hantverk/transp. 52 73 72 73 

Ospec. 26 9 11 8 

Köpman 9 7 11 14 

Präst 13 10 6 6 

S:a % 100 100 100 100 

Källa: LLA HSA RoM Bouppt. 1674—1715. Anmärkning: Kategorin "ospec" innefattar både 
ospecificerade borgare, arbetare, soldater samt andra ur det lägre samhällskiktet. Inom denna 
grupp kunde också finnas så kallade genantborgare som inte bodde i staden men hade rätt att 
bedriva handel i staden då de betalade en särskild avgift, genanten. (Se Exempelvis Stadin 

1979 s. 60 ff., Fagerlund 2002 s. 2ji.) 
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Död mans gäld 

Genom bouppteckningsprotokollen får vi en bild av hushållens 
kreditrelationer i ett fruset ögonblick. Som Hans Henrik Appel be
tonar, så fanns det ett pris på allt, även det som Börje Hanssen ansåg 
vara förtroendelån mellan grannar. Vid bouppteckningarna noterades 
även sådana lån och i bästa fall reglerades skulden vid arvskiftet. I en 
del fall överskred skulderna tillgångarna, och flera gånger noteras det 
att änkan efter en skuldsatt man får sitta i orubbat bo mot löfte att 
betala skulderna. Att kräva in skulder efter en död kunde, som vi sett, 
ha sina problem. I Johanna Axelsdotters fall var det änkans arvingar 
som själva drev processerna. Ibland var det magistraten som fick sköta 
efterspelet. Speciellt då det fanns flera fordringsägare och tillgångarna 
inte förslog. Efter Wilhelm Farenhusen gick man tillväga på följande 
sätt. 

Först skulle inlagspengar skiljas från övriga fordringar. Inlags
pengar var sådana pengar som den döde haft i uppdrag att förvalta. 
Därefter skulle en skälig begravning bekostas. Denna skulle modere
ras efter sterbhusets tillstånd, och rätten prövade i detta fall att den 
kunde kosta 100 daler. Sedan skulle apotekare och barberare "njuta" 
sin lön. Därför fick apotekare Andreas Lohman 28 daler och 20 öre för 
sin uppvaktning av den sjuke innan denne dog. Därefter kom de 
publika husens fordringar och efter dessa förtjänad lön. Bland andra 
krävde pigan Elina nio daler för ett års lön och drängen Hans Pålson 
16 daler, också det för ett års lön. En hustru krävde 12 daler för ett år 
och pigan Anna som hade tjänat Farenhusen i tretton år krävde fem 
års innestående lön å tio daler om året. Rätten beslöt emellertid att, då 
man var oviss om man verkligen kommit överens om dessa löner och 
dessutom sterbhuset inte förmådde så mycket, moderera var drängs lön 
till tio och var pigas till sju daler om året.28 

Ankan Ingebo som fordrade 13 daler i betalning för att hon vakat 
både över Farenhusens hustru och honom själv, samt tvättat kläder 
och kokat vid bägge begravningarna fick nöja sig med fyra öre för det 
hon gjort för hustrun. För uppvaktningen av Farenhusen själv skulle 

28 GH RR 1707.11.30. 
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hon få del i den summa som var lagd till begravningskostnaderna. 
Komminister Hans Jacobson fordrade 16 daler och 28 öre för nio 
offerdagar men rätten beslöt att bara ge honom hälften. 

Efter dessa fordringar kom de som med panträtter eller vunna 
domar kunde hävda sin rätt och sist de som inte hade några skriftliga 
krav. Vi ser här att trots att intjänad lön formellt kom före fordringar 
med panträtter (alltså skrivna obligationer) eller vunna domar kunde 
man inte alltid räkna med att få ut sin lön. Rätten dömde vad som var 
"skäligt" att betala i vetskap om de stora fordringsägarnas krav, vilket allt
så drabbade drängar, pigor och hjälphustrur i främsta hand. Sådana 
som förmodligen litade på att de muntliga överenskommelser de gjort 
med husbonden skulle gälla även efter hans död, och som förmodligen 
inte, på grund av att de inte själva kunde skriva och läsa, ens kom på 
tanken att begära skriftligt bevis på löften om lön, skulder eller be
talning. 

Kvinnor som aktörer i skuldmål 

Om man inte fick betalt för en skuld då man förväntade sig, eller då 
man inte kunde enas om skuldens storlek eller hur överenskommelsen 
för betalning lytt en gång i tiden vände man sig till de rättsliga instan
serna för att få hjälp. Under perioden från och med oktober 1680 till 
och med oktober 1709 behandlades lite över 380 privata skuldmål vid 
kämnärsrätten i Helsingborg och drygt 30 vid rådstugan Bland aktö
rerna fanns både köpmän och hantverkare samt personer från lägre 
samhällsgrupper. Intressant att notera är att de statliga tjänstemännen 
stod för en relativt stor andel av aktörerna, både som gäldenärer och 
fordringsägare. Denna yrkesgrupp hade inte rätt att utöva borgerlig 
verksamhet, vilka många visserligen gjorde ändå, men många sysslade 
med utlåningsverksamhet för att bättra på sin ekonomi. 

På grund av kvinnans juridiska underordning är det svårt att urskilja 
kvinnors skuldtagande från mäns. Ibland framkommer det klart i 
protokollen att någon av de inblandade parterna i ett skuldmål är en 
kvinna medan maken agerar som hennes fullmäktige. Andra gånger 
däremot kan det se ut som om ett skuldmål gällde endast männen 
emellan medan man i efterhand, av en händelse, nämner att det gäller 
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någon kvinnlig sysselsättning. När bonden Jöran Hanson stämde 

handskmakaren Per Jonson för en skuld gällande tolv lamm, framkom 
det i efterhand att det var hustrun som gjort upp om köpet.29 Kvin
norna i Helsingborg utgjorde under den aktuella perioden 13 % av de 
agerande i skuldmål, bortsett från arvstvisterna. I de senare stod kvin
norna, även om de nästan alltid företräddes av sin make eller förmyn
dare, för 58 %. Det är i dessa fall ofta frågan om män som begär att få 
sin hustrus arvslott från hennes manliga släktingar eller förmyndare. I 
följande tabeller är arvstvister inte medräknade. 

Som framgår av tabell 2 häftade kvinnorna ofta i skuld för mindre 
penningsummor och för varor, såsom kött och malt. Detta speglar 
kvinnors höga aktivitet inom detaljhandeln. I jämförelse med männen 
krävde kvinnor relativt ofta in obetalda hyror. Det var vanligt i Hel
singborg, liksom på andra platser, att änkor hyrde ut rum för att klara 
sin försörjning. I bouppteckningsprotokollen såg vi att änkor hade 
mer obetalda löner till pigor och drängar än vad män hade. Det var 
förhållandevis få pigor och drängar som krävde sin lön vid rätten under 
husbondens livstid. De som krävde lön för arbete var ofta hantverkare 
eller arbetsfolk som lejts för en bestämd uppgift. Arne Jarrick och 
Johan Söderberg har konstaterat för Stockholms del, att pigor och 
drängar mycket väl kunde hävda sig i förhållande till husbonden när 
det gällde att få ut utebliven lön, såvida man inte lämnat tjänsten 
olovandes. De konstaterar också att pigor var i majoritet som kärande i 
dessa mål.31 Så tycks inte vara fallet i Helsingborg. Möjligen kan detta 
bero på att man stannade kvar i ett hushåll längre där än i Stockholm, 
och så länge man var kvar i hushållet krävde man inte lönen. En annan 
orsak kan vara att staden var liten och de flesta kände varandra. Det 
kanske räckte att man bad någon annan vuxen om hjälp att få ut sin 
lön, utan att saken behövde föras till domstol. 

29 GH RK1706-10-09. 
30 Karlsson-Sjögren 1998 s. 102. 
31 Jarrick/Söderberg 1998 s. 34. 
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Tabell 2. Procentuellfördelning av olika typer av privata skulder, behandlade vid 
kämnärsrätten och rådstugurätten i Helsingborg 1680-1709. 

Typ av skuld Gäldenärer Fordringsägare 

Kvinnor Män Kvinnor Män 

(N 67) % (N 354) % (N 68) % (N 353)% 

Lån över 30 daler 21 32 29 31 

Lån upp till 30 daler 46 35 38 38 

Hyra 3 6 9 4 

Lön för arbete/tjänst 6 13 11 11 

Varor 24 15 12 16 

Källor: GHHRK, HRR 1680-1709. 

Kvinnors roller i skuldmål vid domstolarna skilde sig åt både beroende 
på deras sociala tillhörighet och civilstånd. Som vi ser av tabell 3 var det 
mest änkor som framträdde vid rätten både som gäldenärer och for
dringsägare. 

Tabell j. Fördelningen av änkor, hustrur och ogifta kvinnor som gäldenärer och 
fordringsägare vid Helsingborgs rådstuga och kämnärsrätt 1680—1709. 

Fordringsägare Gäldenärer S:a 

Änkor 55 46 101 

Hustrur 7 18 25 

Ogifta 3 3 6 

S:a 65 67 132 

Källor: GHHRK, HRR 1680-1709. 

Kvinnliga fordringsägare vid rätten var främst änkor till präster eller 
högre tjänstemän. Många präster,32 sysslade med penningutlåning 
under denna tid, men för en del prästänkor blev penningutlåningen 
den viktigaste försörjningskällan då dessa, till skillnad från köpmans-

32 Hanssen 1952 s. 39 ff. 

J53 



änkor och hantverkaränkor, omöjligen kunde ta över den döde 
makens yrke. Detsamma gällde också för änkor till tulltjänstemän. 
Ankor efter köpmän figurerar också som fordringsägare, men inte i 
lika stort antal, och när de gör det är det ofta för att processa om ford
ringar som den döde maken haft. 

Tabell 4. Skuldmål med kvinnliga fordringsägare vid kämnärsrått och rådstuga i 

Helsingborg 1680-1709. 

Gäldenärer Fordringsägare S:a 

Ospec. Hantv. Lä. tj. Köpm. Hö. tj. präst Bonde 

Ospec. 2 2 1 5 

Lä. tj.* 5 3 8 

Hantv./transp. 10 9 4 3 4 2 32 

Köpman 3 3 8 14 

Hö. tj.** 7 7 

S:a 12 19 4 7 22 2 66 

Källor: GHHRK, HRR 1680-1709. 
Anmärkning: Kvinnorna fördelade efter makes/faders yrkestillhörighet. 
* Tullvisitörer, stadsvaktmästare. ** Tullnärer, notarier, inspektörer. 

I hantverkargruppen står färjemansänkan Johanna Axelsdotter och 
senare hennes sterbhus för över hälften av fordringarna. Bland de 
"ospecificerade" finner vi bland andra en kalkslagerska som begär 
innestående lön tre gånger under en period av 16 år. I övrigt är det 
mindre summor för utfört arbete eller för panter som kvinnorna inom 
dessa två grupper kräver. 

Mönstret för de kvinnliga gäldenärerna ser annorlunda ut än för de 
kvinnliga fordringsägarna. Som kvinnliga gäldenärer finner vi relativt 
få präst- och tjänstemannaänkor. Den vanligaste kvinnliga gäldenären 
var en hantverkaränka som stämdes inför rätta för små skuldposter 
eller för varor. 
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Tabell 5. Skuldmål med kvinnliga gäldenärer vid kämnärsrätt och rådstuga i 
Helsingborg 1680—1709. 

Gäldenärer Fordringsägare S:a Gäldenärer 

Ospec Lä. tj. Hantv. Köpm Präst Hö. tj. Bonde 

S:a 

Ospec. 1 5 4 2 1 13 

Lägre. tj. 2 2 4 

Hantv./Transp. 1 3 10 11 1 3 11 39 

Köpman 2 3 1 2 8 

Präst 1 1 2 

S:a 1 4 18 20 5 7 12 66 

Källor: GH HRK, HRR 1680—1709. 
Anmärkning: Kvinnorna fördelade efter makes/fadersyrkestillhörighet. 

Hustrur och änkor som gäldenärer vid rätten kom framförallt ur hant-
verkarskiktet eller lägre samhällsskikt. Inte sällan stod de i skuld till 
köpmän, slaktare eller bönder, och skulderna gäller ofta livsmedel. 
Här finner vi bland andra Anna, korpralen Måns Askmans hustru, 
som stäms av slaktaren Bengt Person för en skuld på 18 daler i decem
ber 1706. Inte förrän i mars 1707 framträder Anna själv vid rätten. Hon 
hävdar då att hon bara var skyldig tio daler av vilka hon redan betalt 
nio daler och 23 öre. Det enda vittne hon kunde åberopa var Bengts 
egen hustru. Vid en senare förhandling får Anna rätt, då det visar sig 
att Bengts hustru stöder Annas uttalande, och Anna behöver bara 
betala nio öre.33 En annan kvinnlig gäldenär var Elina Olesdotter, gift 
med en båtsman. Det är hennes make som stäms vid två tillfällen men 
det framkommer att det är Elina som har ådragit sig skulden. Vid ett 
tillfälle hade hon kommit överens med en ryttare om att sälja en väst åt 
honom. Elina säger inför rätten att hon redan betalt en del av de sex 
daler som hon fått för västen och skall betala de återstående snart. Ryt
taren menar att de kommit överens om ett mycket högre pris än det 
hon sålt västen för. Då han inte kan bevisa detta får han nöja sig med 
de sex dalerna. 

33 RK 1706.12.04,1706.12.11,1707.03.07,1707.03.19. 
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1688 stäms Elina Olesdotter av en tulltjänsteman för en skuld till 

dennes moder. Hon hade lånat 16 daler och de första tre kvartalen 
betalt veckovis fyra öre per daler och efter det veckovis två öre per 
daler. Stadsfiskalen menade att detta förfarande var ocker, "en arm att 
så ruinera", att kapitalet redan var förverkat och att Elina borde gå fri 
från sin skuld. Det framgår inte under hur lång tid hon betalt räntan. 
Det bestämdes att man skulle vänta till frun själv, tullnärens moder, 
som rest till Stockholm kom åter, men något utslag är inte noterat.341 
bara 2 % av de mål där endast män är inblandade nämns brukspanter, 
medan det nämns i 10 % av de fall där kvinnor förekommer som parter. 
En orsak till detta är att en del kvinnor försörjde sig som pant-
lånerskor. Dessa förekommer som svarandepart i en del mål och deras 
roll som mellanhand är tydlig. 

En jämförelse mellan mäns och kvinnors kreditnätverk visar att 
28 % av de manliga gäldenärernas skulder var till individer inom den 
egna yrkesgruppen, medan motsvarande andel för kvinnliga gälde-
närer bara var 12 %. Däremot stämdes kvinnor i större andel än män av 
tjänstemän och bönder. Här kan vi notera en skillnad gentemot 
mönstret i bouppteckningarna. Vid dessa fanns mäns och kvinnors 
fordringsägare i lika stor mån inom den egna yrkesgruppen. Likaså 
kunde vi notera att kvinnors skulder till bönder i bouppteckningarna 
var väldigt få. Den mest märkbara skillnaden mellan gäldenärer i 
bouppteckningarna och vid rättsinstanserna gäller de lägre skikten. 
Som framgår av tabell 1 utgör gruppen "ospecificerade" kvinnor 26 % 
av änkorna i bouppteckningarna men de bara har 9% av skuld
posterna. Vid kämnärsrätten står de för 18 % av de kvinnliga gälde
närernas skuldposter. Jag tolkar detta som att självförsörjande kvinnor, 
framförallt ur de lägre samhällsgrupperna, hade mindre ekonomisk 
trovärdighet än män. Därför drog man deras skulder inför domstol i 
högre grad än andras. 

Men drog man alla skulder inför domstol? Ibland får vi indirekt 
besked om småskulder som kvinnor var oeniga om utan att dra inför 
domstol. 1707 stämmer änkan Annicka Lustig Marna, Eggert Fred
riksons änka, för att ha misshandlat henne då hon kom för att kräva in 

34 RK 1688.08.14,1688.08.21. 
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en skuld på två mark.35 Om inte misshandeln skett hade vi aldrig fått 
veta något om skulden. Detta visar att kvinnor kan ha varit inblandade 
i flera kreditrelationer som inte givit några spår i källorna då de varit på 
så små summor att man inte ansett det lönt att dra dem inför de rätts
liga instanserna 

Betalningsoförmågans konsekvenser 

Skuldmålen löstes för det mesta genast. En del gånger försökte man 
göra upp om andra betalningsmedel än pengar. Då en possemente-
makare stämdes för obetald hyra av änkan som han och hans hustru 
bodde hos kom hustrun inför rätten och lovade änkan att spinna fyra 
mark garn om de fick stanna i huset en tid till. Men det hände också att 
man inte ville vidkännas skulden. En skriven obligation eller en 
räkenskapsbok var givetvis till fördel, som vi såg i Johanna Axelsdotter 
fall, men även om det fanns skriftliga uppgifter kunde motparten 
komma med antingen kontraräkning eller andra skäl till att inte vilja 
betala. Om inga skrivna kontrakt fanns krävdes formellt två vittnen för 
bevisning i skuldmål. Om man inte kunde betala, eller vägrade betala 
trots dom, hade fordringsägaren rätt till exekution i ens bo. Man 
kunde också begära arrest av en gäldenär om man befarade att denne 
skulle lämna staden. Detta skedde sällan, däremot hände det att man 
lät "arrestera" godset (begära kvarstad på det). 

Craig Muldrew menar att fordringsägarna i Kings Lynn ofta nöjde 
sig med att lämna in skuldkrav till rätten, man gick sällan så långt att 
man begärde dom.37 Men trots detta var det ändå många som miste 
alla sina tillgångar till följd av obetalda skulder. Eftersom kreditens 
nätverk var så komplext, kunde inte ens den mest noggranna och sköt
samma personen vara säker på att kunna betala tillbaka sina skulder. 
Andra som var skyldiga honom/henne i sin tur kanske inte betalade 
sina. När det blev känt att ett hushåll hade ekonomiska problem och 

35 GH RK 1707.05.09,1707.05.14. 
36 En possementmakare tillverkade snörmakeriarbete till kläder eller möbler. 

(SAOB 1952 spalt 412 uppslagsrord passement.) 
37 Muldrew 1998 s. 274 ff. 
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husbonden blivit stämd inför domstol utan att ha någon som gick i 
borgen innebar detta att hushållet ifråga höll på att förlora sin kredit (i 
bemärkelsen trovärdighet). Det var nämligen inte alltid nödvändigt 
för fordringsägaren att man skulle betala tillbaka skulden med en 
gång, huvudsaken var att man hade ett gott anseende, så att någon 
annan kunde gå i god för en. När därför en person eller ett hushåll blev 
stämda utan att ha några borgensmän kvar skyndade sig alla andra 
fordringsägare att komma med sina stämningar, för att också försäkra 
sig om sina fordringar. På det sättet kunde en gäldenär sjunka socialt 
väldigt snabbt. Trots att dåtida moralskrifter påbjöd barmhärtighet 
gentemot de fattiga och trots att många rika, enligt Muldrew, 
"glömde" de fattigas skulder, så drabbades de fattiga av moraliska 
domar. Ekonomisk trovärdighet (credibility) och gott anseende 
sammankopplades med rikedom genom att den som hade rykte om sig 
att vara skötsam gavs förtroende för penningar och på det viset kunde 
bilda en förmögenhet, medan den som hade dåligt rykte eller bara sak
nade referenser inte förmådde detta på samma sätt. Detta kan tyckas 
självklart, men det ledde också till att man automatiskt tillskrev fattiga 
människor dåliga egenskaper såsom lättja, fylleri och slösaktighet.38 

Den språkliga nyckeln till denna koppling ligger i själva ordet kredit, 
som kommer från det latinska credere, tro, lita på. I svenskan har detta 
ord nästan enbart ekonomisk innebörd, men det engelska credit bär 
både betydelsen trovärdighet i ekonomiska sammanhang och allmän 
trovärdighet. På samma sätt som man i Sverige under 1600-talet talade 
om sitt "goda namn", "rykte" eller "ära", talade man i England om 
"reputation", "name" och "credit". Laura Gowing visar att credit mättes 
genom flera kombinerade faktorer, men också att den var genus-
bunden. Medan mäns credit ofta kopplades samman med den finansi
ella kredit de hade, dels för att etablera allmän trovärdighet, dels för att 
vara oberoende av mutor från de stridande parterna i rättssamman
hang, kopplades kvinnors credit framför allt till hennes sexuella ärbar
het, men också till grannsämja, hårt arbete och tystlåtenhet.39 Mer 
allmänt menar också Gowing att mäns credit vägde tyngre än kvin-

38 Ibid. 
39 Gowing 1996 s. 51 ff. 
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nors.40 Susan Dwyer Amussen betonar, liksom Craig Muldrew, att 
rikedom och dygd förenades i ordet cred.it från det sena 1500-talet. 
Hon visar bland annat exempel på att fattigdom ibland framhölls som 
den enda orsaken till att man inte skulle tro på en kvinnas vittnesmål.41 

1702 lånade kronolänsmannen Eggert Fredrikson 200 daler av 
änkeprostinnan Cathrina Oelrich mot obligation, försäkrat i hus och 
gård. Den 20 mars 1703 pantsatte Eggert all sin egendom till Cathrina 
Oelrich. Att han gjorde detta beror på att änkan gått i borgen för 
honom gällande ett lån på 200 daler han fått av barnhuset i Malmö.42 

Eggert dog 1704. Äret efter säger Cathrina Oelrich upp borgen för 
lånet till hospitalet och man meddelar att skulden skall betalas om 
ingen ny borgensman finns. Eggerts änka Marna begär att Cathrina 
Oelrich skall förnya borgen då hon inte har någon annan som kan gå i 
god för henne. Om Cathrina går med på detta vet vi inte, men det 
dröjer ända till 1707 innan man hör något från hospitalsföreståndaren 
igen. Då uppmanas Marna att komma till Malmö och betala. 1708 
begär hospitalsföreståndaren tillika med Cathrina Oelrich auktion på 
Marnas hus och tomt för att få igen sina medel.43 Så småningom säljs 
Marnas gård på aktion och hon uppmanas lämna huset. Cathrina 
Oelrich försöker ändå se till att Marna skall slippa lämna huset, skriver 
en protestskrift och skall försöka göra allt för att Marna skall slippa 
lämna sin egendom. Men för sent, Marna får lämna huset ifrån sig. 
1709 stäms hon av köparen till huset. Hon hade tagit en järnkakelugn 
ur huset, som hon menade inte var med i köpet och sålt utomlands 
(förmodligen i Danmark). Då järnkakelugnar räknades som nagelfast 
bohag ingick det i köpet och Marna fick två veckor på sig att skaffa 
fram kakelugnen. Om hon gjorde det vet vi inte. Hon finns kvar i sta
den 1710 då hon ansöker om befrielse från att ha soldater inkvarterade 
hos sig.44 

Eggert och Marna tillhörde inte de fattigaste i samhället, men en 
kronolänsman hade inte något högt socialt anseende. Riktigt var 

40 Ibid. s. 239 f. 

41 Amussen 1988 s. 152. 

42 GH RR1703.03.20, LLA HSA RoM panteboken 1703.03.24,1703.05.02. 

43 GH RR 1707.11.28,1705.07.04,1705.07.10,1708.02.xo. 
44 GH RR 1710.08.13. 
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Eggert tjänstgjorde är oklart, men som andra kronans tjänare var 

Eggert förbjuden att driva borgerlig näring. Trots detta drev han krog 
och gästgiveri, vilket han varnades för.45 Liksom prästänkor hade 
änkor efter tjänstemän svårare än änkor efter hantverkare och köpmän 
att klara sig efter makens död, om det inte fanns något arv efter maken. 
Marna tycks ha försörjt sig som månglerska efter makens död, men 
mycket tyder på att hennes ekonomiska trovärdighet var i fallande 
samtidigt som hennes allmänna trovärdighet sattes ifråga.46 För 
Marnas del är den koppling mellan ekonomisk trovärdighet och 
moralisk trovärdighet som Craig Muldrew talar om tydlig. Som änka 
var hon tvungen att hyra ut rum. Hon var inte alltid så nogräknad med 

sina hyresgäster, och i ett omfattande stöld- och hälerimål godkänns 
hon inte som vittne då bland annat det "säjes att tjuvkonan skall där ha 
logerat" samt att "liderligt parti sig uppehålla" hos henne. Marna var 
också inblandad i ett par slagsmål både före och efter det att hon blev 
änka. Bland annat den tidigare nämnda misshandeln av änkan 
Annicka Lustig. I den ordväxling som hade föregått misshandeln 
framgick det att Marna och Annicka var konkurrenter och båda för
sökte skjuta den andres trovärdighet i sank. Annicka hävdade at hon 
hade större rätt än Marna att bedriva sin handel eftersom hon, till 
skillnad från Marna, betalade skatt. Marna hade då åberopat ålderns 
rätt, hon hade betalat skatt då Annicka var "en skiten tös". Annicka 
hade då dragit upp en händelse flera år tidigare då Marna kallats för 
hora, på vilket Marna svarade att hon var en ärlig kvinna och ingen 
hora. 

Flera andra kvinnor som försörjde sig som månglerskor var inblan
dade både i våldsmål och ärekränkningsmål. Kvinnor ur det lägre sam-
hällskiktet med en osäker social status tycks ha haft ett större behov än 
andra av att hävda sin trovärdighet både moraliskt och ekonomiskt.47 

Den sociala tillhörigheten var alltså viktigt för en individs trovärdig
het, men även genus spelade roll. 

Ankeprostinnan Cathrina Oelrich hade själv tagit ett lån på 1100 

45 GH RK 1695.05.30. 

46 GH RK 1707.05.09,1707.05.14. 
47 Se Fagerlund 2002 s. 136-168. 
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daler från barnhuset i Malmö. Detta lån hade hon inte betalat ränta på 
sedan 1705.1711 kommer hospitalsföreståndaren från Malmö och begär 
exekution i änkeprostinnans gods. Hon får lämna allt hon har och 
bosätta sig hos sin dotter och svärson, som sedermera begär fattighjälp 
för henne. Att Cathrina sade upp borgensåtagandet för Marna be
rodde helt enkelt på att hennes egen ekonomi var dålig. Men att ingen 
annan gick i borgen för Marna berodde på att hon inte hade tillräcklig 
trovärdighet i staden, något som i sin tur med all säkerhet kan kopplas 
till hennes "moraliska" beteende. 

Både Marna och Cathrina råkade illa ut. Båda var änkor efter män 
vars yrken de inte kunde ta över och båda försörjde sig genom själv
ständig ekonomisk verksamhet men på olika plan. Att utsättas för exe
kution var mer vanligt bland köpmännen än bland hantverkarna och 
de lägre samhällsgrupperna och vanligare mellan män än mellan kvin
nor och män. Det var ofta utländska köpmän som begärde exekution. 
Konsekvenserna av exekutionerna tycks ändå bli mer allvarliga för 
änkor, då män hade fler möjligheter att hitta försörjning än kvinnor. 

Sammanfattning 

Innevånarna i staden Helsingborg var runt sekelskiftet 1700 knutna till 
varandra och till den omgivande landsbygden samt till människor i 
andra städer genom ett otal skuldförbindelser. Framförallt var det 
köpmän och andra grupper ur det högre samhällskiktet som stod som 
långivare, och hantverkare och samhällets lägre grupper som stod som 
låntagare, men förhållandet kunde också vara tvärtom. Formerna för 
skuldtransaktioner i staden varierade för både lån av pengar, obetalda 
varor, arbete och tjänster. Medan större krediter ofta gjordes upp med 
skrivna obligationer eller pantbrev med försäkring i fast egendom 
skedde överenskommelser om mindre lån och skulder på varierande 
sätt. Ibland lämnades brukspanter i form av kläder, silverskedar, 
brännvinspannor eller annat. Ibland gjordes transaktionen upp i när
varo av vittnen, men ofta var det fråga om överenskommelser byggda 
på ömsesidigt förtroende, vare sig det gällde en "pott" öl eller ett glas 
brännvin, en tunna korn, ett lass ved eller murandet av en skorsten. 
Man kunde också ställas till ansvar för en död släktings obetalda skul-
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der eller för en betalningsobligation man givit en ursprunglig kreditor 
men som denna sedan sålt (transporterat) till någon annan. Liksom 
tidigare forskning visat var det viktigt att kunna hävda sin rätt med 
skrivna obligationer. Ibland var emellertid de formella och informella 
skuldrelationerna så sammanflätade med varandra så att det inte alltid 
var lätt att reda ut vem som var skyldig vem. 

Såsom tidigare forskning visat, handlade kvinnor på kredit, lånade 
och lånade ut pengar, trots restriktioner i lagstiftningen. Vid sin död 
hade änkor fler skulder till släktingar och fler löneskulder till pigor och 
drängar än vad män hade, medan de hade mindre skulder till de pub
lika husen. Ankor hade också förhållandevis mer av sina tillgångar i 
utstående fordringar än vad män hade. Detta tolkar jag som att änkor 
var mer beroende av sitt personliga nätverk för att klara ekonomin än 
vad män var. 

Kvinnliga fordringsägare vid de rättsliga instanserna var främst 
präst- och tjänstemannaänkor som inte kunde ta över den döde 
makens yrke, men som ofta försörjde sig på låneverksamhet eller på att 
hyra ut rum. Johanna Axelsdotter utmärker sig som ett undantag i 
materialet då hon var en hantverkarhustru/änka som bedrev handel i 
stor skala. Även kvinnor ur de lägre samhällsskikten framträdde som 
fordringsägare, men då gällande mindre belopp. 

Kvinnor som gäldenärer kom oftare från de lägre samhällsskikten 
än kvinnliga fordringsägare. En grupp som tycks ha haft svårt att häv
da sin ekonomiska trovärdighet hos bönder och köpmän var änkor 
efter hantverkare inom livsmedelstillverkningen som fört makens yrke 
vidare efter hans död. Kvinnor ur det lägre borgerskapet eller utanför, 
som ofta bedrev mångleri, blev ofta instämda för obetalda räkningar, 
medan det i bouppteckningarna efter dessa finns väldigt lite skulder 
noterade. Detta tyder på att de åtnjöt mindre ekonomiskt förtroende 
än andra. Kopplingen mellan moralisk och ekonomisk trovärdighet 
blev tydlig för många av dessa kvinnor, vilket visas av att de ofta 
inblandade i ärekränkningsmål och våldsmål som föregåtts av okvä-
danden. De hade alltså ett större behov än andra kvinnor att hävda sin 
trovärdighet. Gudrun Andersson tolkar det faktum att kvinnor var 
överrepresenterade i ekonomiska anspråk gällande lägre belopp som 
att kvinnor anförtroddes vardagsekonomin medan de större affärerna 
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handhades av männen. Denna tolkning stämmer jag endast delvis in i. 
Om vi bara ser till hustrur, var det så att hantverkarhustrurna tycks ha 
tagit en aktiv del i hushållets ekonomiska verksamhet genom skuld
sättning av mindre summor, medan köpmans-, rådmans- och präst
hustrur träder in i den ekonomiska verksamheten först efter makens 
död. De låga summorna bör kopplas till låntagarens sociala tillhörig
het likaväl som till hans/hennes kön. 

Kvinnor som låntagare eller långivare i Helsingborg under slutet av 
1600-talet och början av 1700-talet, behandlades inte annorlunda i 
rättsligt avseende för att de var kvinnor, vilket Maryanne Kowalevski 
menar att de gjorde i 1300-talets Exeter. De åtnjöt, med Inger 
Diibecks ord, habilitet. Däremot kan man se deras begränsade kom
petens (brist på dispositionsrätt över egendom) i formella skuldtrans
aktioner rörande större belopp. Viktigare var, att kvinnor ur de lägre 
samhällsskikten indirekt drabbades av kreditsystemets utformning. 
Det informella systemet krockade med det formella med skrivna 
skuldsedlar där de som inte kunde skriva, vilka var framförallt kvinnor 
ur de lägre skikten, var förlorare. Traditionellt kvinnligt hushålls
arbete värderades inte lika högt som mäns arbete, och fick inte samma 
prioritet som andra skulder, även då de formellt borde ha haft det. Att 
kvinnor också hade skulder på mindre belopp än män att infordra har 
förmodligen också lett till att de överhuvudtaget inte kom upp till 
rätten, då det skulle bli dyrare om man förlorade ett fall än att avstå sin 
fordran. 
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Frihetstid, rösträttsstrid 

Män, kvinnor och rösträtt i frihetstidens 
svensk-finska städer 

Asa Karlsson Sjögren 

Det torde anses med upmärksamhet, at jag, såsom et Fruentimmer, inlå
ter mig med omdöme angående Riksdagsmanna-wal, och ej afstår med 
det missnöje, som af mig blifwit anmäldt deröfwer, at den högtärade 
Magistraten den 16 i denna Månad afslagit mig deltagande i et slikt då 
förehaft wal ..-1 

Citatet är ett utdrag ur ett brev ifrån grosshandlaränkan Anna Elisa
beth Baer till landshövdingen, angående ett riksdagsmannaval i Abo 
1771. Ankan inleder brevet med att ursäkta sig för att hon tar till orda 
trots att hon är ett fruntimmer, men menar att hennes förvaltningsrätt 
över handelsrörelsen och all den skatt hon betalar, motiverar varför 
också hon ska ha rätt att avge sin röst: 

Efter min förre Mans Grosshandlaren Anders Baers dödeliga frånfälle, 
har jag widtagit, at förwalta wårt, under GUDs wälsignelse förkofrade 
Bo, med den deruti til flere ämnen sträckte handelsrörelse. At idka och 
fortfara med denne Näring, lämnar mig Lagen och författningarne oin
skränkt rättighet, och jag drager deremot, all den last, tunga och utgift, 
... herredags Mannens arfwodes Lön derifrån ej utesluten2 

1 Handlingar, som utwisa: huruledes walet af Abo stads fullmägtig til IJJI års riksdag, 
blifwitförrättadt: huru någre af bor ger skåpet hos konungens befallningshafwande i orten ..., 
Åbo, 1771, s. 24. 

2 Ibid, s. 24. 
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Anna Elisabeths stora ekonomiska bidrag till staden var dock inte till
räckliga för att ge henne rösträtt. När borgerskapet hade samlats för 
att avgöra det som enligt Anna Elisabeth var "mäst wigtigt", nämligen 
riksdagsmannavalet, "så behagar högtärade Magistraten, ... aldeles 
skilja mig ... ifrån Deras gemenskap."3 

Anna Elisabeths brev finns tryckt och utgivet tillsammans med en 
hel del andra handlingar från riksdagsmannavalet i Abo 1771, vilka 
visar de stora motsättningar som fanns i staden omkring dessa val. Att 
motsättningar fanns vid riksdagsmannaval var inte särskilt ovanligt i 
Sverige under denna tid. Riksdagens makt och inflytanden ökade 
starkt under frihetstiden och därför blev det särskilt viktigt både för 
invånarna i städerna och för borgarståndet att de personer som skicka
des var de rätta representanterna och att valen av dem hade skett på ett 
riktigt sätt. Däremot är det mer ovanligt att se hur en enskild kvinna 
argumenterade för sin rösträtt. Anna Elisabeths argument om ägande 
och medborgarskap, om att få tillhöra borgerskapet, var centrala för 
rösträttskriterierna i städerna under denna tid, vid såväl riksdags
mannaval som lokala val, av rådmän och borgmästare. 

Syftet med denna artikel är att analysera hur mäns och kvinnors 
rösträtt i städerna kopplades till dessa kriterier under perioden:4 Vad 
hade näringsidkande, ägande och burskap för betydelse för rösträtten? 
En primär fråga är när och om kvinnor överhuvudtaget tilläts rösta i 
valen: Vilka tidsmässiga förskjutningar eller regionala skillnader fanns 
i de olika valen? Hur kan dessa förändringar eller skillnader förklaras? 
Vilken betydelse kan exempelvis valreglernas förändring ha haft för 
kvinnors deltagande? 

Inom europeisk forskning lyfts städernas politiska kultur fram som 

3 Ibid, s. 24 f. 
4 Artikeln är skriven inom projekten "Medborgarrätt och äganderätt. Männen, kvin

norna och rösträtten 1686-1887", finansierat av FRN (VR), projektledare: Åsa Karlsson 
Sjögren samt inom det svensk-finska projektet "Staden och idéerna. Det urbana i 1700-
talet och 1700-talet i nutiden", projektledare: Lars-Folke Landgrén, Helsingfors, varav 
den svenska delen av projektet är finansierad av RJ. Delprojektets titel är "Profession, 
korporation och representation i 1700-talets svenska och finska städer". Forskningen 
kommer att presenteras i en monografi med den preliminära titeln Kön och medborgar
skap 1720—1890. 
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särskilt betydelsefull för den europeiska utvecklingen, med sin beto
ning på medborgarskap och politisk representation.51 anslutning till 
detta kan den svenska utvecklingen under frihetstiden analyseras. 
Visserligen har den inhemska forskningen främst koncentrerat sig 
kring diskussioner om den politiska kulturen på landsbygden, med 
visst fog, men i ett sammanhang om en förändrad statsuppfattning 
under denna period bör borgarna och deras politiska agerande lyftas 
fram som en viktig aspekt. Martin Melkersson menar att man kan se 
en brytpunkt i synen på staten vid 1700-talets mitt. Fram till 1760-talet 
var statsuppfattningen auktoritär, men sedan skedde en omsvängning, 
där undersåten blev medborgare och statens auktoritet ifrågasattes.7 

Denna omsvängning skedde samtidigt som borgarståndets makt och 
inflytande ökade över rikspolitiken.8 Thomas H Marshalls indelning 
av medborgarskapet i ett civilt, politiskt och socialt medborgarskap 
kan tjäna som utgångspunkt vid analysen av förändringarna.9 Om bur-
skapet till sin grund i första hand kan kopplas till ett civilt medborgar
skap, kom det att under frihetstiden också utgöra underlag för ett poli-

5 Se t.ex. Antony Black, Guilds and Civil Society in European Political Thoughtfrom 
the Twelfth Century to the Present, London 1984; Gerhard Dilcher, Thomas A. Brady Jr. 
mfl., "The Urban Belt and the Emerging Modern State", Resistance, Representation and 
Community, ed. P. Blickle, New York 1997. 

6 Forskningen omkring politisk kultur på landsbygden är relativt omfattande, liksom 
diskussionen, där forskarna positionerat sig olika i frågan om böndernas ställning under 
tidigmodern tid, se Börje Harnesk, "Den svenska modellens tidigmoderna rötter?", His
torisk tidskrift, 2002:1. När det gäller bönder och politik på 1700-talet, se t.ex. Kalle 
Bäck, Bondeopposition och bondeinflytande under frihetstiden: centralmakten och östgöta
böndernas reaktioner i näringspolitiska frågor, Stockolm 1984 och Peter Aronsson, Bönder 
gör politik. Det lokala självstyret som social arena i tre smålandssocknar 1680—1850, Lund 
1992. När det gäller borgarnas politiska arbete i riksdagen under frihetstiden, se t.ex. 
Fredrik Lagerroth, Sveriges riksdag, Förra avdelningen, Sjätte bandet, Frihetstidens makt
ägande ständer 1719-1772, Stockholm 1934 och Per-Erik Brolin, Hattar och mössor i 
borgarståndet 1760-1766, Uppsala 1953. 

Martin Melkersson, Staten, ordningen och friheten: En studie av den styrande elitens 
syn på statens roll mellan stormaktstiden och 1800-talet, Uppsala 1997. 

Se t.ex. Anne-Marie Fällström och Ukka Mäntylä, "Stadsadministrationen i 
Sverige-Finland under frihetstiden", Stadsadministrationen i Norden på 1700-talet, red. 
B. Ericsson, Oslo 1982, s. 197 ff.; Bertil Boéthius, Magistraten och borgerskapet i Stockholm 
7719-1815, Stockholm 1943. 

9 Marshall, Thomas Humphrey, Citizenship and Social Class, T. H. Marshall and 
Tom Bottomore, London 1992 (1950). 
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tiskt medborgarskap. Vilken innebörd fick då denna förändring för 
män och kvinnor? 

Borgmästar- och rådmansval 

I städerna hade rådet/magistraten sedan medeltiden svarat för såväl 
rättskipning som administration och haft karaktären av en oligarki, 
bestående av de mest inflytelserika handelsmännen. Under 1600-talet 
ökade statsmaktens kontroll över rättskipningen, bl.a. genom in
förande av hovrätter och genom tillsättande av kungliga borgmästare i 
städerna. Rätten professionaliserades, processen övergick från muntlig 
till skriftlig form och bruket av fullmäktiga ökade. Magistraten behöll 
sin ställning som både rättskipande och administrativt organ genom 
hela 1700-talet och fram till den nya kommunallagstiftningen 1862.10 

Med frihetstidens reformer fick borgarna möjlighet att påverka 
magistratens sammansättning. De fick också ett större inflytande över 
utnämningen av borgmästarna. Den första förordningen om borg-
mästar- och rådmansval från 1723 hade stor betydelse för hur maktför
delningen förändrades på lokalplanet i städerna. Nu skulle inte råd
männen i magistraten längre ersätta sig själva och borgmästarna skulle 
hädanefter väljas. Nu "... skole alle slike wahl hädanefter förrättas af 
Magistraten och Borgerskapet tillika, uppå sielfwa Rådstugun ..."121 
denna punkt stadgades vidare, att rösterna inte skulle få insamlas i 
privathus och sammankomster, vid vite samt att valen då skulle ogillas. 
T re förslag på borgmästare skulle lämnas till landshövding och Kungl. 
Maj:t för avgörande.1 

Det är svårt att avgöra hur valen till en början gick till i praktiken 
och om kvinnor tilläts rösta, eftersom vallängder saknas från de första 

10 Dag Lindström, Skrå, stad och stat: Stockholm, Malmö och Bergen ca. 1350—1622, 
Uppsala 1991, s. 9 ff.; SOU 1923:6: Utredning angående vissa spörsmål rörande städernas 
domstolsväsen, av Nils Herlitz, s. 10 ff.; Nils Herlitz, Svensk stadsförvaltning på 1830-talet, 
Stockholm 1924, s. 325 ff. 

11 Fallström och Mäntylä 1982, s. 197 ff. 
12 16 oktober 1723 "Resolution öfwer Städernas Beswärs-puncter ingifne wid Riksdagen 

1723". 
13 ibid. 
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åren. Möjligen tyder avsaknaden av längder på att borgmästarna 
utsågs efter konsensusbeslut. Ganska snart anammades dock majori
tetsvalsprincipen.14 Det fanns i huvudsak tre olika valsätt: i) Röster 
räknades per capita, d.v.s. med en röst per person. Skulle tre kandida
ter utses, kunde varje röstande få tre röster att fördela. 2) Röster räkna
des efter skattekraft, baserade på olika beräkningsgrunder och system. 
3) Valet genomfördes med indirekta val. Elektorerna valdes efter olika 
principer, vars röster i sin tur räknades per capita. 

I vissa städer förekom således elektorsval. Det är tveksamt om kvin
nor fick delta i valen till elektorer. I Gävle var det till exempel de olika 
societeterna som utsåg elektorer och i dessa tycks enbart män ha varit 
delaktiga. Societeterna var korporationer bestående av olika yrkes
grupper, i Gävle av handlare och hantverkare, och så småningom 
fiskare och skeppare, vars röster vägde olika tungt. De handlande ägde 
flest röster, vilket motiverades med att de bidrog mest till staden 
genom sin skattekraft. Det förekom bitvis hätska strider omkring 
detta förhållande, när hantverkarsocieteten agerade för att få fler 
röster.15 

Frågan om kvinnor fick rösta i direkta val är däremot lättare att 
besvara eftersom det finns vallängder bevarade från flera städer. Val
längderna är dock sporadiskt bevarade och inte helt lätta att finna. Vid 
Härnösand, Uppsala, Göteborg, Lund och Vadstena landsarkiv har 
stadsarkiven undersökts och i dessa har de vallängder som bevarats i 
särskilda serier analyserats. Dessutom har Malmö stadsarkiv under
sökts, men där fanns inga vallängder bevarade (eftersom man där 

14 För en utförligare diskussion omkring denna förändring, se Peter Lindström, 
"Från konsensus till majoritet: Bönder, prästval och politisk kultur 1650-1800", Historisk 
tidskrift, 2000:2. 

15 Det har inte gått att finna några vallistor till elektorer från någon stad. En närmare 
granskning av de omfattande protokollen från stridigheter omkring olika val i Gävle på 
1740-talet ger inga spår efter kvinnligt deltagande överhuvudtaget (RA. Landshövding
ars skrivelser till Kungl. Maj:t. Västernorrland, vol. 24, 25 och 27). I Gävle bildades t.o.m. 
en s.k. Ståndspersonsocietet 1787, vilken dock inte hade inflytande över borgmästar
valen, eftersom inga burskapsägande borgare var medlemmar i denna (Centralarkivet i 
Gälve, Ståndspersonssocieteten C:25, AI:i). 

16 Vid övriga landsarkiv har det inte gått att få fram uppgifter från registren om att 
vallängder från frihetstiden bevarats i särskilda serier. 
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använde ett elektorsvalsystem). Vid Riksarkivet i Stockholm har 

samtliga valprotokoll, insända från landshövdingarna till Rungl. Maj:t 
i samtliga län i Sverige-Finland studerats, och i de fall där också val
längder funnits i handlingarna, har dessa undersökts. Dessutom har de 
vallängder som skickats in till borgarståndet analyserats.1 Med denna 
typ av källmaterial, där så stor del antingen har bortgallrats eller finns 
under andra rubriker i stadsarkiven, blir urvalet således helt beroende 
av källäget. Sammantaget har handlingar från över 360 olika val 
undersökts och ibland dessa har röstlängder från 174 valtillfällen analy
serats. 

Från 1726 till 1742 deltog kvinnor i 17 av 32 undersökta borgmästar
val, det vill säga med 53 procent. I dessa val räknades rösterna per 
capita. Uppenbarligen föredrogs röstning per capita i de allra flesta 
städer, men från 1743 kom en förordning för att ändra på detta. Med 
motiveringen att det förekom missförstånd om hur valen skulle för
rättas, stadgades att: 

... hwars och ens Oretal, efter Taxerings-längden, [skall] wara grunden 
wid Walen til desse beställningar, samt hwars och ens röst följachtligen 
räknas och gälla, efter som han mer eller mindre skattar, och til Stadens 
bästa utgior, på lika sätt, som wid herredagsmans-walen ...18 

I denna förordning hänvisades således till gällande bestämmelser för 
riksdagsvalen, där det stadgades att valen kunde ske enhälligt, genom 
elektorer eller med votering efter öretal, det vill säga efter en graderad 
skala.19 Att eftersträva enhällighet samtidigt som man skulle ge förslag 
på tre kandidater kan ha varit svårt och därför var det möjligen under
förstått att den generella regeln skulle vara rösträtt efter en graderad 
skala, men i vissa städer rösträtt genom elektorer (i exempelvis Stock
holm, Gävle och Malmö). 

När rösterna började räknas efter en graderad skala medförde detta 

17 Bevarade under valhandlingar i R-serien, RA Stockholm. 
18 1743 "Den 12. Oct. Förordning, angående Bårgmästare-Rådmans och Secreterare-Wal 

I Städerne". 
19 T739 "Den 5. Jun. Förklaring öfwer Förordningen af Den 2j Aug. 1J31. pag. pop. an

gående Riksdagsmåns Wal i Städerne". 
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en ökning av det kvinnliga deltagandet. Detta framgår tydligt av dessa 
två figurer nedan, som visar en ökande andel av antalet borgmästarval 
där kvinnor deltog. 

• Kvinnor & män 

• Endast män 

Figur i. Borgmästarval 1726-1742. 

• Kvinnor & män 

• Endast män 

Figur 2. Borgmästarval 1743—1757. 

Mellan åren 1743 och 1757 röstade kvinnor i 31 av 40 undersökta borg
mästarval, en ökning således från 53 till 78 procent. Denna ökning 
skulle kunna hänföras till att ägandet blev än mer centralt som grund 
för valrättigheten när den graderade röstskalan infördes. Vid 26 av de 
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31 valen där kvinnor deltog, beräknades rösterna enligt en graderad 
skala. I vissa städer höll man dock fast vid röstning per capita, men 
också här förekom således kvinnor som röstande.20 

Det är i det närmaste osannolikt att änkor med egendom saknades i 
de städer där enbart män röstade. Ett exempel är från Göteborg, där 
kvinnor saknas i röstlängderna till borgmästarvalen. I en stad av den 
storleken borde det ha funnits ett antal änkor, så pass välbärgade att de 
åtminstone borde ha listats i längden, även om de av någon anledning 
inte röstade. En möjlig förklaring till kvinnornas frånvaro i de direkta 
valen i just det här fallet kan vara att Göteborg hade bytt valsystem och 
övergått från elektorsval till direkta val. Fler förklaringar skulle kunna 
finnas i detta fall. Det är dock svårt att finna tydliga mönster som ger 
generella förklaringar till skillnaderna mellan städer. Den geografiska 
spridningen av de städer där endast män deltog vid valen är exempelvis 
stor och längderna är alltför ojämnt bevarade för att man ska kunna 
hitta tydliga geografiska, eller andra, särdrag. 

Ombudsförfarandet vid valen 

I och med rättens professionalisering hade änkorna i stor utsträckning 
försvunnit från rådhusets offentlighet. När deras ärenden skulle be
handlas, valde de i regel att sända manliga ombud. Detta medförde 
att rätten som offentligt rum hade maskuliniserats. När kvinnor före
kom där, berodde detta på att de var offer för olika omständigheter 
eller att de hade begått brott. Denna frånvaro av änkor som aktörer 
på rådhuset leder till frågan om de kvinnor som hade rösträtt också 
förekom i egen person vid rätten i borgmästarvalen, eller om de sände 
ombud. I fjorton av de bevarade vallängderna fram till 1757, finns även 
uppgifter om vilka som använt sig av ombud eller använt skriftliga 
valsedlar. Ombuden var i övervägande grad manliga. I ett val före
trädde två hustrur sina män, men kvinnor företrädde aldrig andra 
kvinnor. 

20 Kvinnor röstade vid fem val som beräknades per capita. 
21 Asa Karlsson Sjögren, Kvinnors rått i stormaktstidens Gävle, Umeå 1998, s. 104 ff. 
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I fem av dessa val röstade samtliga kvinnor via ombud eller skrift
ligt, i de övriga nio valen låg andelen kvinnor som använde ombud vid 
hälften eller mer, med undantag av ett val i Simrishamn där endast en 
kvinna av åtta använde sig av ombud. Även männen kunde rösta via 
ombud eller skriftligt och vid en jämförelse mellan kvinnor och män 
som använde ombud, kan man se följande fördelning: Vid elva val låg 
andelen kvinnor som sände ombud på tjugo procent eller mer (upp till 
hundra procent), och vid tre val varierade andelen kvinnor med mellan 
tolv och sjutton procent. Kvinnorna som röstade vid dessa val var dock 
oftast ganska få till antalet; mellan en enda röstande kvinna och porton 
stycken. Deras andel av de totala röstande låg mellan cirka tre och tolv 
procent. Slutsatsen av detta blir således att betydligt fler män än kvin
nor röstade i egen person. 

Ifrågasättandet av kvinnors rösträtt, första fasen 

Ankornas rösträtt kom att ifrågasättas och inskränkas. Med hänvis
ningen till resolutionen från 1723 angående borgmästar- och rådmans
val och för att förekomma "widare twifwelsmål", förordnade Kungl 
Maj:t 1758 att: 

... det böra hwarken frånwarande Borgare eller Borgare Enkor få wid 
sådane wal, som här ofwan nämde äro, röster gifwa.22 

Därefter klargjordes hur man skulle undvika frånvaro, genom att 
exempelvis kungöra valet 14 dagar i förväg. Inget mer står om änkor i 
lagtexten. 

Frågan om varför denna förordning kom just då är inte lättbesvarad. 
När änkornas rösträtt hade diskuterats i borgarståndet ett par år tidi
gare, verkar det huvudsakliga problemet inte ha varit att kvinnorna 
röstade, utan att de inte infann sig i egen person på rådhuset - ett bete
ende som man ville stävja hos såväl kvinnor som män. En ledamot 
framförde även argumentet att rösträtten endast skulle tillhöra dem 

22 1758. "Den ig Januarii. Kongl. Maj:ts Förordning, angående huruwida frånwarande 
Borgare samt Borgare Enkor måge, wid Borgmästare och Rådmanswal, röster aflämna." 
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som var edsvurna borgare. Eftersom änkor inte hade avlagt borgareed 

skulle de därför inte heller få avge sin röst.23 

En genomgång av vallängder från borgmästarvalen åren närmast 
efter 1758 visar att tolkningen av förordningen var till kvinnornas nack
del. Generellt uteslöts kvinnor, med ett undantag, ur röstlängderna 
vid borgmästarval. Detta hindrade dock inte att de fortsatte närvara 
och använda sina röster vid riksdagsmannaval, eller vid rådmansval. 

Det går att utläsa hur förordningen fick direkta följder vid några val. 
I Simrishamn och Laholm gjordes borgmästarvalen om efter förord
ningen från 1758.24 Valet i Simrishamn från 1757 gjordes om 1758 på 
grund av att de sökande "ej hava legitimerat sin skicklighet" enligt en 
förordning från 1749 samt att "... andra omständigheter emot vanlig 
praxis vid valet förelupit." Enligt landshövdingens brev till magistra
ten hade Kungl. Maj:t ogillat valet på grund av att personer som inte 
sökt tjänsten hade satts upp som kandidater, kandidater hade röstat på 
sig själva och att sökande inte hade lämnat in sina meriter. I handling
arna står det inte något om kvinnor. Däremot står det skrivet i röst
längden från 1758 invid den första kvinnan i längden (en rådmans
änka), att hon: "får ej votera efter förordningen d. 19 januari 1758". Vid 
de efterföljande kvinnorna noteras "får ej votera".25 

I Köping beklagade sig en av de sökande, vice häradshövding Hol-
sten, över att änkor inte hade fått tillåtelse av magistraten att delta vid 
ett borgmästarval 1758. Argumenten för änkors rösträtt handlade 
främst om att deras stora ekonomiska bidrag till staden skulle ge dem 
de "förmåner och rättigheter, som med borgerliga hanteringar oskilj-
akteligen äro förknippade." 

Magistraten, å sin sida, var visserligen ense om att änkorna bidrog 

23 RA. R1323, Borgarståndets protokoll 25/10 1756. 
24 Valet i Laholm från 1757 görs antagligen om. Det finns nämligen en odaterad 

längd som saknar rubrik, men med samma tre kandidater som var uppskrivna i valet 1757 
plus två till (av vilka en fick röster 1757). En jämförelse mellan namnen på dem som röstar 
har gjorts och de är i stort sett överensstämmande. Däremot röstar inte någon änka i det 
senare valet, vilket de flesta av dem alltså gjorde 1757. (LLA, Laholm DII:i). 

25 LLA, Simrishamn GV:8. 
26 RA, Landshövdingars skrivelser till Kungl. Maj:t, Västmanland, Volym 28, 

Köping 8/11759. 
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med skatter och annat, men hävdade att de samtidigt var befriade från 
andra besvär som de manliga borgarna hade. Dessutom anfördes eden 
som ett viktigt skäl. Ankor hade inte avlagt borgared och av detta 
följde att de "icke vårda stadens angelägenheter med den ömhet som 
vederbör". Ett erkännande av kvinnornas rösträtt skulle dessutom 
kunna leda till att änkorna skulle kunna vara med vid andra beslutande 
tillfällen och om änkorna skulle närvara "på Publica ställen", skulle de 
kunna "förorsaka mångfaldig oreda och mindre tystlåtig levnad ibland 
menigheten." 

Sökande Holsten ansåg att edsförfarandet inte var något giltigt 
argument, det var istället äktenskapet som var den "kraftigaste" för
bindelsen, vilken hade sin grund i "omtanken och en naturlig ömhet". 
Vidare menade han att borgerskapet i småstäderna inte var mer kom
petenta än borgaränkorna, snarare tvärtom; flera välbärgade änkor 
bedrev näringar och var förmögnare än många män. En inskränkning 
av kvinnors rösträtt skulle medföra att 

ett Borgerligt änkestånd bliva ett ganska ynkeligt och betryckt tillstånd, 
då de, som däruti råkat, varken directe eller indirecte fingo lov, att be
vaka deras rätt och förmån, endast derföre att ödet skilt dem från deras 
männer.28 

I argumenten framfördes också olika tolkningar av själva lagtexten. 
Holsten menade att den skulle tolkas som att närvarande änkor skulle 
tillåtas avlägga sina röster. Landshövdingen och magistraten, där
emot, tolkade texten som att "frånvarande" endast syftade på manliga 
borgare, men att inom ordet "borgareänkor" inneslöts samtliga änkor, 
vilka därför uteslutits från rösträtt. I magistratens argumentering har 
man intressant nog vänt på ordalydelsen när man i sin förklaring till 
Kungl. Maj:t hänvisar till lagtexten: 

... Eder Kongl. Maytts nådigste förordning ..., utesluter så väl Borgare 
änkor, som frånvarande Borgare, ifrån slika förrättningar.29 

27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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Kvinnors i det närmaste totala frånvaro vid borgmästarval i städerna 
efter 1758 verkar ha inneburit att tolkningen av förordningen var att vid 
dessa val skapades en klar könsgräns. Paragrafen handlade således inte 
enbart om ombudsförfarandet. Möjligen kan det ursprungliga syftet 
ha varit att stävja ombudsförfarandet, vilket medförde många kon
flikter och misstankar om valfusk. Detta pekar de huvudsakliga argu
menten i riksdagsprotokollen mot. Men med tanke på magistraten i 
Köpings farhågor om att änkorna var på väg att också få inflytande 
över andra "publika" ärenden i staden, kan den allmänna snäva tolk
ningen ha varit en viktig markering mot kvinnor och kvinnors in
flytande, överhuvudtaget. 

Paragrafen från 1758 kunde uppenbarligen tolkas på fler än ett sätt. 
Även fortsättningsvis var den föremål för skilda tolkningar. Ankan 
Anna Elisabeth Baers tolknig av denna vid konflikten om riksdags-
mannavalet i Abo 1771, gjordes till kvinnornas fördel, och skulle förstås 
som att "Borgare Enkor, ej annors, än då de från Walen uteblifwit, äro 
i sina röster ... förlustige ..." 

Kvinnors deltagande i rådmansval 

Vallängder från rådmansvalen är än mer sporadiskt bevarade. Fram till 
1757 är mönstret som framgår av figuren på nästa sida liknande det för 
borgmästarval. 

Kvinnor deltog i femton av tjugofem rådmansval, det vill säga i sex
tio procent av valen, ett något lägre deltagande i jämförelse med borg
mästarvalen således.31 Förordningen från 1758 verkar dock inte ha haft 
samma genomgripande betydelse för rådmansvalen som för kvinnors 
deltagande i borgmästarvalen. Mellan 1758 och 1799 förekom kvinnor i 
sex av tjugosju undersökta rådmansval.32 Vallängderna kommer från 
några få städer, Simrishamn, Kalmar, Växjö, Åmål, Nora, Örebro och 

30 Handlingar, som utwisa: huruledes walet af Abo stads fullmägtig til IJJI års riksdag, 
blifwitforrättadt: huru någre afborgerskapet hos konungens befallningshafuoande i orten ..., 
Abo, iyyi, s. 25. 

31 Vid borgmästarvalen deltog kvinnor i 44 av 72 val, 67 procent. 
32 Stadsarkivens vallängder i särskilda serier, bevarade vid landsarkiven, har analyse

rats från 1758 till 1800. 
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• Kvinnor och män 

• Endast män 

Figur j. Rådmansval 1720-1757. 

Eskilstuna, och resultatet kan därför inte ges någon generell giltighet. 
Men i jämförelse med borgmästarvalen kan man i alla fall dra slut
satsen att rådmansvalen hade en betydligt mer lokal prägel, och att det 
därför fanns större utrymme för lokala variationer. 

Vid rådmansvalen i Simrishamn 1760 och 1763 görs en hänvisning 
till förordningen från 1758 invid den första kvinnan i längden och för 
kvinnorna som följer i längderna står att de inte får votera. I följande 
val röstar inte änkorna heller, och det är inte längre nödvändigt att 
skriva in att de inte får rösta i protokollet. 

Även om kvinnor deltog i valen, kunde deras rösträtt ifrågasättas, 
också före 1758. Vid ett rådmansval i Uddevalla 1742 röstade enligt val
längden en änka, madame Elisabeth Berg. I vallängden finns endast 
de som avlagt sina röster antecknade. Under änkans namn finns 
noterat: 

Herr Rådman Kock hemställde till magistratens omprövande, huruvida 
änkor måge kunna varda tillåtna, att vid sådana tillfällen votera, som 
madam Berg nu härnäst företgjort, emedan sådant icke plägar vara van
ligt ...34 

33 LLA, Simrishamn GV:8. 
34 RA. Landshövdingars skrivelser till Kungl. Maj:t. Göteborg och Bohuslän, volym 

31, Uddevalla 1742. 
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Fler änkor finns i taxeringslängden, men endast denna änka röstade 

alltså. Hon var den absolut rikaste personen i staden. I detta val för
des även andra konflikter om vilka som skulle vara röstberättigade. 
Majoriteten ansågs vara för fattig och vid ett nyval hade större delen 
av de röstberättigade fallit bort. Dock inte Elisabeth Berg. Magistra
ten stödde henne, invände mot rådman Kocks åsikter och anförde 
följande skäl till varför hon skulle tillåtas vara berättigad att delta i 
valen: hennes ekonomiska bidrag till staden, det faktum att hon var 
borgaränka, samt att hon bedrev såväl borgerlig näring som manu
fakturer.35 

Riksdagsmannaval 

Också för riksdagsmannaval gällde olika principer vid valen. Skillna
den mellan den karolinska tidens riksdagar och frihetstidens riksdag 
var givetvis stor. Riksdagens makt hade ökat och den enskilde riks
dagsmannens betydelse likaså. Vid frihetstidens början skickade små
städerna ofta gemensamma representanter. Vanligast var att borg
mästaren representerade staden. Ett partiväsende växte fram vilket 
medförde att de lokala valen politiserades, eftersom riksdagsmannen 
inte enbart alltid valdes som en personlig representant för staden, utan 
också som en partirepresentant med mer gemensamt med andra leda
möter från andra städer. Borgarståndet, eller olika grupperingar inom 
ståndet, kunde ha åsikter om huruvida den enskilde riksdagsmannen 
var rätt representant för staden. Ibland dök det upp för många ombud 
från samma stad. De som var missnöjda med valresultatet skickade 
helt enkelt en egen representant, som de ansåg företrädde deras egna 
intressen bättre. 

Riksdagsmannens ändrade förutsättningar och villkor medförde 
således att riksdagsvalens betydelse ökade. Konflikterna likaså. 1748 
kom en förklaring över gällande förordning från 1731, där det bland 

35 Ibid. En annan intressant upplysning som protokollen från detta val ger är när en 
hustru agerade i sin makes ställe, mot hans vilja, genom att be en annan man rösta för 
honom på en av kandidaterna. 

36 Se t.ex. RA. Inrikes Civil registratur, Bia:35, s. 691-692, augusti 1746. 
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annat gjordes tydligt att riksdagsmannen var "Stadsens gemensamma 
fullmäktige" och därmed inte skulle representera särintressen/' 

Borgerskapet skulle enligt 1731 års förordning samlas på rådhuset: 

och tillser Magistraten, at ingen sig intränger, som ei wid Walet bör äga 
Stämmo, såsom de, hwilka ei wunnit Burskap, ei heller med Staden och 
Bårgerskapet hafwa enahanda sanskyldigt interesse, Falliter, och de som 
äro hemma på Legd, omyndige, wanfrägdade etc. etc.38 

Tolkningen av förordningen gjordes till kvinnornas fördel. Fram till 
1757 deltog kvinnor i samtliga riksdagsmannaval, där vallängder har 
bevarats (elva stycken).39 Fick då förordningen om borgmästarvalen 

från 1758 någon betydelse för kvinnors deltagande i riksdagsmanna-
valen? Svaret på frågan blir ja, i högsta grad, vilket framgår av figuren 
nedan. Det kvinnliga valdeltagandet minskade drastiskt åren efter 

1758-
Mellan 1758 och 1768 deltog kvinnor i tre av nio val, det vill säga med 

33 procent, och om perioden förlängs till 1772, deltog kvinnor i tio av33 
val, med 30 procent. Inskränkningen av kvinnors rösträtt vid borg-

Il Kvinnor och män 

• Endast män 

Figur 4. Riksdagsval 1758-1772. 

37 1748. Den 1. Mart. Förklaring, angående RiksdagsMäns Walen i Städerne. 
38 17JI. Den 23 Augusti. Förordning, angående Riksdags-FullmächtigesWalen i Städerne. 
39 Endast en vallängd har undersökts före 1739. I denna förekommer röstande 

kvinnor. 
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mästarvalen hade således betydelse för kvinnors rösträttigheter och 
valdeltagande i riksdagsvalen. 

Vid en närmare analys av vallängderna verkar det som om denna 
nedgång dels berodde på att kvinnorna nekades tillträde, dels på att 
kvinnorna undvek att använda sin rösträtt. I tio av de 23 längder där 
endast män röstade, står nämligen kvinnor uppskrivna som röst
berättigade, men de deltar ej i valen. Detta kan jämföras med borg
mästarvalen, där kvinnor listades i endast tre av de 27 längder där 
enbart män röstade. 

Ett exempel på förändring av såväl röstningsbeteendet som rösträt
tigheterna är från riksdagsvalen i Eskilstuna. Där deltog kvinnor i 
valet 1734, men i vallängden från 1760 var de inte närvarande trots att 
de verkar ha haft rösträtt. Aren 1771 och 1772 var det endast män som 
röstade och kvinnorna har försvunnit helt som röstberättigade ur val
längderna.40 

Liksom när det gäller borgmästarvalen är vallängderna från riks-
dagsmannavalen alltför få för att ge en tydlig bild av den geografiska 
spridningen av kvinnligt valdeltagande. Flera städer uppvisar en 
förändring, där kvinnor får rösta vid ett tillfälle, men inte vid ett 
annat. 

Något kan dock sägas om några av de städer som utmärker sig om 
alla val sammantagna analyseras och jämförs. I Kalmar röstade kvin
nor i flera olika slags val, dock inte alltid. Men de tycks ha behållit sin 
potentiella rösträttighet långt efter 1758, när det gällde rådmansval, 
och efter 1771, när det gällde riksdagsmannaval. Städerna närmast Kal
mar som efterlämnat vallängder visar också de en kvinnovänligare 
praktik; inåt landet i Växjö, längs kusten norrut i Västervik, söderut i 

40 Här finns dock vissa källkritiska förbehåll. När kvinnor listats i en vallängd be
höver inte detta innebära att de också var välkomna till rådhuset för att rösta om de ville. 
Vallängden kan vara en ren avskrift av skattelängden. När kvinnor står antecknade som 
"absens", det vill säga frånvarande, bör dock den rimliga tolkningen vara att de kunde ha 
fått rösta om de varit närvarande. Finns det däremot inga anteckningar om att kvinnor 
varit frånvarande, men det står antecknat vid männen att de är frånvarande, bör tolk
ningen vara att kvinnornas frånvaro förutsattes. För de vallängder, där endast de rös
tande finns uppskrivna med sina namn, uppstår andra problem. Om bara mansnamn 
finns antecknade, innebar det att röstberättigade kvinnor själva valt att inte delta, eller 
att inga kvinnor tilläts närvara vid valet? 
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Simrishamn och Ystad. En annan stad som utmärker sig är Åmål, där 
den närmaste staden Karlstad också visar kvinnligt röstdeltagande. 
Fortsätter man sedan färden norrut, till Bergslagen och Dalarna och 
norra Sverige och norra Finland, överväger städerna där kvinnor fick 
rösta. I Luleå tilläts till och med kvinnor att rösta vid borgmästarvalet 
1760. I universitetsstäderna Lund och Uppsala däremot, röstade 
endast män, liksom i stiftsstäderna Skara och Abo. Göteborg tillät 
som nämndes tidigare enbart män som röstande, liksom Marstrand. 
Däremot förekom kvinnor i både Kungälv och Uddevalla i val
längderna, även om den enstaka kvinnan i Uddevalla ifrågasattes.41 

Ifrågasättandet av kvinnors rösträtt, andra fasen 

Tolv år efter att kvinnors rösträtt vid borgmästarval hade inskränkts är 
det uppenbart att det fortfarande rådde delade meningar om hur val 
skulle ske, om hur maktfördelningen mellan exempelvis magistraten 
och borgerskapet skulle avspeglas i valreglerna, och om kvinnor skulle 
tillåtas rösta i riksdagsmannaval. I de förslag som ställdes kan man se 
hur en tydlig könsgräns för politiskt inflytande över rikspolitiken 
infördes. 

I borgarståndet 1770 upplästes ett "projekt" till en ny förordning, 
författad av ett antal ledamöter, med avsikt att än en gång tydliggöra 
röstningsförfarandet. För Stockholms del klargjordes att det endast 
var de "rätta borgarna" som skulle ha rösträtt. Dessa specificerades, 
men kvinnor nämndes inte. När det gällde rösträtten i andra städer 
föreslogs följande: 

48 §. Ehuruwäl i de Städer Electorer äro, Ankor icke kunna komma 
ibland deras antal, är det likwäl billigt, at de Ankor, som idka Borgerlig 
näring och derföre äro Taxerade, måge i de andra Städerne wälja Riks
dagsmän, och således jämwäl härutinnan niuta en emot deras befattning 
swarande förmon; men någon annan Person utom Magistraten och Bor-

41 Denna iakttagelse om de regionala skillnaderna kommer att analyseras närmare i 
författarens manuskript Kön och medborgarskap 1720-1890. 

42 Utdrag af Borgare-Ståndets Protocoll, hållit wid Riksdagen i Stockholm den 16 Janu-
arii ijjo. 
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gerskapet, af hwad Stånd och wilkor han wara må, som Wal-dagen sig 
på Rådhuset infinner, skal til 100 Dal Smt:s böter wara förfallen.43 

När det gäller elektorsval finns det inget uttryckt om huruvida kvinnor 
fick vara delaktiga eller ej när elektorerna skulle utses. Däremot är det 
klart att de inte fick väljas till elektorer. Ankor kunde inte representera 
andra. Vid direkta val skulle änkor få rösta, så länge de idkade borger
lig näring och betalade skatt. Att de därmed ansågs tillhöra borger-
skapet kan däremot inte tolkas som självklart, eftersom paragrafen 
fortsätter med att "men någon annan person utom magistraten och 
borgerskapet" inte fick infinna sig. 

Projektet underställdes borgarståndet. Borgmästare Sundblad från 
Sigtuna yttrade sig och gav ett motförslag. Han fastslog en mängd 
problem med nuvarande ordning.44 Sundblad ställde sig frågande till 
kvinnlig rösträtt: "Huruwida BorgareEnkor ... måge votera få?" Med 
hänvisning till förordningen om borgmästarval från 1758, menade han 
att änkor, på grund av sitt kön, inte skulle få rösta till riksdagen. 

Från Wal-rättighet til Magistrats-Personer äro Enkor förut, genom 
tydelig förordning uteslutne, och som samma skäl härutinnan tyckes 
förete, och qwinnokönet här, så wäl som i andre Länder ifrån deltagande 
uti sådana allmänna wärf är uteslutit, så håller jag ock före, at Enkor uti 
Riksdagsmans-Wal icke eller böra Deltaga.45 

Efter Sundblads inlägg fördes en diskussion om hans projekt skulle 
tryckas på borgarståndets bekostnad. Projektet trycktes och om kvin
nors rösträtt föreslogs att: 

§ 3. Enkor, och de ogifte Fruentimer, som för myndige blifwit för
klarade, och til Burskap äro berättigade, så de nyligen antagne Borgare 
... (o.s.v.) få ej til Electorer eller Riksdagsmän Votera.46 

43 Ibid. 
44 Hela förslaget har tolkats som ett antibyråkratiskt mössförslag. Se Sten Carlsson, 

Byråkrati och borgarstånd underfrihetstiden, Uppsala 1963, s. 105 fF. 
45 Utdrag af Borgare-Ståndets Protocollhållit wid Riksdagen i Stockholm den 16 

Januarii ijyo. 
46 Ibid. 
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Det intressanta med detta förslag, förutom att kvinnor förlorar sin 
rösträtt, är att här nämns också ogifta kvinnor. Under 1700-talet 
kunde kvinnor ansöka om och bli förklarade myndiga hos Kungl. 
Maj:t och de fick även vissa rättigheter att bedriva näring. I några val
längder finns ogifta kvinnor listade, antecknade med namn, eller med 
titlarna pigor eller jungfrur. Det fanns således en liten ny kvinnogrupp 
i vissa städer, som inte hade sin valrättighet på grund av kopplingar till 
en man, utan på grund av sin skattekraft. I det slutgiltiga förslaget 
hade dessa kvinnor dock fallit bort, även om inskränkningen antag
ligen avsåg alla slags myndiga kvinnor: 

4 §. Från rösträttighet til Electorer och Riksdagsmän, uteslutas alla 
Borgare-Enkor, ...48 

Beslutet var troligen en följd av att kvinnors rösträtt redan före 1772 
hade börjat inskränkas och ifrågasättas i flera städer. Ett exempel är 
från Sundsvall. Efter riksdagsmannavalet i Sundsvall 1771 inlämnade 
ett antal borgare en protest mot att 25 änkor, 24 borgaränkor och en 
prästänka, hade deltagit i valet. De menade att änkor inte kunde anses 
som "rätta borgare ... ej eller kunna sägas företräda sine avlidne Män, 
som med det nu levande Borgerskapet ingen gemenskap hava." Med 
ytterligare ett argument hänvisade de klagande till den gällande för
ordningen från 1758 avseende andra val i städerna, där änkor inte fick 
delta, även om dessa val enligt dem, möjligen retoriskt, var "av mindre 
vikt och betydelse." Magistraten hävdade däremot att änkorna betalade 
skatt och att deras röster ändå inte gjorde någon skillnad för valutslaget. 

47 Det finns flera källkritiska aspekter och problem vid tolkningen av kvinnors titula
tur i vallängderna. Det enda man med största sannolikhet kan konstatera är att de som 
titulerades änkor också var änkor och att de som titulerades som jungfrur också var 
ogifta kvinnor. Madamer har tolkats som änkor. När det gäller fruar och hustrur, blir 
svårigheterna betydligt större. Vissa "fruar" och "hustrur" var i själva verket änkor. Vid 
riksdagsmannavalet i Sundsvall är 24 änkor och en hustru upptagna i längden, men av 
protokollet framgår att också hustrun är änka. (RA. Landshövdingars skrivelser till 
Kungl. Maj:t Västernorrland, volym 34,19/6 1771). 

48 Borgare-Ståndets Protocollsutdrag med project til en ny Förordning angående Riks
dagsmans Wal i Städerne, Stockholm 1JJ2. Se också samma lydelse i det förslag som 
Gustav III uppmärksammat 1773, i Frihetstidens grundlagar och konstitutionella stadgar... 
utgivna av Riksarkivet, Genom Axel Brusewitz, Stockholm 1916, s. 415 ff. 
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Dessutom hade protesten inlämnats för sent och de klagande borde ha 
protesterat under själva förrättningen. Detta argument användes också 
av landshövdingen som inte heller såg någon anledning till att häva val
resultatet. Valet hade skett enligt gällande förordningar, var borger-
skapet oense sinsemellan skulle det lösas med votering. 

I Abo ville Anna Elisabeth Baer och en annan änka använda sina rös
ter vid riksdagsmannavalet. Anna Elisabeth diskuterade som vi sett 
tidigare tolkningen av 1758 års förordning och förutom att tolka den till 
närvarande kvinnors fördel, menade hon att den inte borde ha någon 
betydelse för riksdagsmannavalen, särskilt som kvinnor de facto hade 
rätt att delta i riksdagsval i andra städer än Abo. Anna Elisabeth Baer 
tycks ha varit en mycket välbärgad änka och hennes man hade varit riks
dagsman. Hennes avslutande argument för krav på inflytande koppla
des till hennes myndighet som änka och sina rättigheter att bedriva 
näring, vilka hon befarade var på väg att steg för steg inskränkas.50 

I landshövdingens utlåtande gjordes en snäv tolkning av den gällan
de förordningen från 1731 angående riksdagsmannaval, när han skrev 
att inte någon annan skulle ha rösträtt än de "som wunnit Burskap i 
Staden och äro rätte Borgare"51, samtidigt som han konstaterade att 
borgaränkor varken vunnit burskap för egen räkning, avlagt borgare-
ed, eller blivit försedda med burbrev. Deras handels- och närings
rättigheter kunde härledas till den borgarrätt deras män hade för
värvat, men denna skulle därför inte kunna inte medföra att 

en Enka, som fortsätter dess aflidne Mans Näring, derigenom ikläder sig 
de rättigheter, at biwista öfwerläggningar och besluten i sådane allmän
na ärender, dem rätte Borgare, såsom Edswurne, endast kunna och böra 
öfwerwara.52 

49 RA. Landshövdingars skrivelser till Kungl. Maj:t Västernorrland, volym 34,19/6 
I77I-

50 Handlingar, som utwisa: huruledes walet af Abo stads fullmägtig til iyji års riksdag, 
blifwitförrättadt: huru någre afborgerskapet hos konungens befalln ingshafwande i orten 
Abo, 1771, s 25 f. 

51 Ibid, s 40. 
52 Ibid, s 40. 

186 



Ytterligare ett argument från landshövdingen emot kvinnors rösträtt 
till riksdagen rörde synen på representation. Landshövdingen 
menade, med hänvisning till gällande förordning, att "ingen annan 
kan hafwa rättighet at wälja Riksdagsman, än den, som dertil kan 
blifwa utnämd."53 Detta argument, som verkar vara nytt, kan förklaras 
med att frihetstidens politiska förändringar medförde en annan syn på 
väljare och valda, på politisk representation. Det blev allt ovanligare 
att städerna skickade sina borgmästare som sina representanter till 
riksdagarna, vilket de gjort tidigare. Istället breddades urvalet av riks
dagsmän. De röstberättigade började skicka representanter som kunde 
anses representera den röstägande majoriteten, möjligen på grund av 
riksdagsmannens personlig fallenhet, kanske ekonomiska ställning i 
staden, eller politiska åsikter och partitillhörighet. Denna utvidgning 
av potentiella kandidater för riksdagen bör också ha haft betydelse för 
hur de enskilda väljarna såg på sina representanter och på sig själva. 
Kanske skulle de själva en dag, om stöd och förutsättningar fanns, 
kunna bli valda till riksdagsmän. Kanske hade avståndet mellan välja
ren och den valde blivit mindre än det varit tidigare. Åtminstone om 
väljaren var man. 

Man kan således konstatera att det förekom att änkor ville rösta, och 
att de kunde hänvisa till sin förvaltningsrätt och skatteplikt. Liksom 
när det gällde val till borgmästare och rådmän tycks kvinnors aktiva 
deltagande ha varierat mellan städerna i riksdagsvalen. Vidare fanns 
det kopplingar mellan att kvinnor uteslöts ur vissa val och deras del
tagande i andra.54 

Variationerna mellan städerna kan verka slumpartade. Men det 
fanns vid just det speciella valtillfället en föreställning om det över-

53 Ibid, s. 40. 
54 Kvinnor förekom också i val som inte behandlas i denna undersökning, i präst

valen, där husägande och rösträtt följdes åt och där kvinnor behöll sin rösträtt. Dessa val 
avsåg en annan gemenskap, församlingen, inte borgargemenskapen, och kan ha verkat 
under delvis andra premisser. Se Peter Lindström, Prästval och politisk kultur 1650-1800, 
under utgivning, Umeå 2003. 
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huvudtaget var möjligt för en kvinna att delta i ett aktivt beslut eller ej. 
De enstaka kvinnor som förekom i riksdags- eller rådmansval efter 
1758 och 1772, i Kalmar, Åmål, Nora, Växjö, Eskilstuna och Vadstena, 
visar att det alltjämt fanns en osäkerhet om efter vilka kriterier bur-
skapet skulle räknas och om änkornas ställning. Ankor förekom till 
och med i ett borgmästarval i Luleå 1760, där man dessutom fort
farande höll fast vid röstning per capita.55 Av de änkor som deltog i 
rådmansvalet i Växjö 1789, var samtliga "absent", det vill säga från
varande, i valet året efter. I Kalmar tilläts de visserligen att rösta vid 
rådmansvalet 1781 och vid riksdagsvalet 1789, men vid övriga sju val 
fram till 1789 var de antingen överstrukna eller frånvarande, eller så 
upptogs enbart män i röstlängden.56 

År 1789 kom Gustav III:s försäkran till borgerskapet. Där klargjor
des att valrättigheten vid såväl riksdagsmannaval som lokala val, skulle 
tillfalla "endast rätta Borgare, men icke contingent Borgare" och att 
borgerskapet skulle "äga en oinskränkt walfrihet..." vid valen.571 tex
ten nämns inte något om män eller kvinnor, men antagligen var det 
endast män som vid den här tidpunkten skulle förstås som "rätta bor
gare". Kvinnor kan inte heller med någon självklarhet ha hänförts till 
kategorin kontingentborgare, då den avsåg personer som exempelvis 
adelsmän vilka stod utanför borgerskapet, men som blivit antagna till 
att mot en avgift få idka handel.58 

Borgare - Rätta borgare? 

Vil någor burskap vinna, ehvad han är inländsk eller utländsk man; 
söke thet hos Borgmästare och Råd, och höre the Stadens Borgerskap 

55 Rådmansval där kvinnor deltog efter 1758: Eskilstuna 1759, Nora 1770, Växjö 1787 
och 1789, Kalmar 1781, Åmål 1788. Riksdagsval: Kalmar 1789 och Vadstena 1809. 

56 I Kalmar var kvinnor överstrukna vid stadssekreterarvalet 1764 och vid rådmans
valet samma år. Inga kvinnor förekom vid rådmansvalen 1766 och 1768. Vid rådmans
valen 1782,1785 och 1789 var kvinnorna upptagna i längderna, men röstade inte. 

57 ijSg: Gen 23 Februari. Kongl. Maj:ts för Rikets Borgerskap och Städerne i allmänhet 
nådiga Försäkran §. 6. 

58 Herlitz 1924, s. 116, 225. 
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ther öfver: varder thet honom tå af Borgmästare och Råd beviljadt; 
sätte ther borgen, at han skal til thet minsta sex åhr i staden bo, och all 
stadens rätt och rättighet efter macht sin uppehålla; nämne och then 
handel och näring, eller thet handtverk, ther han i stadens bok må in-
skrifvas före. Och giöre så vanlig Borgare ed; sedan gifves honom 
burbref der å.59 

Citatet är hämtat ur 1734 års lag. Det är uppenbart att lagen definierar 
den blivande borgaren som man. I lagen saknas den tidigare medeltida 
stadslagens bestämmelser om att mannen kan gifta sig till burskapet. 
Vidare skall han vara bofast i minst sex år och bedriva en borgerlig 
näring. Edsförfarandet kan kopplas till äran, som var så betydelsefull i 
de korporativistiskt uppbyggda städerna, där de ekonomiska relatio
nerna var knutna till borgarens ära. 

Under 1700-taler fördes en kamp mellan de som ville in i borgar-
gemenskapen och de som redan var inne. Med burskapet tillkom en 
mängd plikter och förmåner, men det var inte självklart att alla med 
fast boende som bedrev näring skulle betraktas som borgare, åtmin
stone inte vid alla tillfällen. Detta kunde gälla för såväl kvinnor som 
män och blev uppenbart vid vissa tillfällen, exempelvis vid tvister om 
borgmästarval och riksdagsmannaval, men även vid tvister om hur 
stadsjorden skulle fördelas. I dessa tvister ifrågasattes änkors rätt till 
den stadsjord som deras män hade haft tillgång till. Ankorna ansåg 
att burskapet med dess rättigheter till del i stadsjorden inte var kopp
lat till den enskilde mannen utan att det ingick i giftermålet och att 
jorden därmed skulle överföras till hustrun när maken dött. Dessa 
anspråk på medlemskap i en borgargemenskap genom giftermål var 
inte helt självklara, utan ifrågasattes. Även andra stadsinvånares jord
rätt ifrågasattes, liksom gifta mäns rätt att överta sin hustrus jord. I 
det senare fallet handlade frågan om att det var på egna meriter istäl-

59 1734 års lag, Handelsbalken 3:1. 
60 Stadsjorden var stadens donerade jord som utdelades efter olika principer till bor

garna, exempelvis efter ämbete eller efter skattekraft. Det fanns således i huvudsak tre 
olika slags fast egendom för stadsinvånarna: fast egendom enligt stadslag (med bland 
annat lika arvs- och giftorätt, för kvinnor och män), fast egendom enligt landslag (där 
kvinnor ärvde hälften mot män och där arvejord inte ingick i giftorätten), samt bruk
ningsrätt till stadsjorden. Jfr. Karlsson Sjögren 1998. 
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let för genom giftermål som mannen skulle göra sig förtjänt av till

gång till stadsjord.61 

När det gällde rösträtten var det inte heller någon självklarhet att 
alla män skulle få rösta. Under hela frihetstiden fördes maktkamper 
mellan borgarna och magistraterna i städerna om hur stor makt magi
straten skulle ha och på vilka grunder rådmännens röster skulle beräk
nas i jämförelse med det övriga borgerskapet. Det förekom också stän
diga konflikter mellan olika societeter i städerna, mellan handlare och 
hantverkare, liksom tvister om vilka som skulle anses vara "rätta bor
gare" och ha rösträtt. Ett exempel på detta är från staden Vasa när det 
i juni 1740 beslöts att timmermän, båtsmän och fiskare inte kunde 
räknas som borgare och att de därför inte skulle få vara delaktiga i riks-
dagsmannavalet i staden. Denna inskränkning i deras möjligheter att 
påverka medförde dock inte rätt i att "undandraga sig, att ... bidraga 
till herredagspenningarnas erläggande, helst de njuta stadens beskydd 
och försvar jämväl de förmåner de enligt privilegier och resolutioner 
kunna vara berättigade till .. .".63 

I småstäder med dåligt utvecklade näringar, förekom ständigt lik
nande konflikter, där borgare anklagade andra stadsinvånare för att de 
inte uppfyllde kraven på burskap. I Gävle bildade fiskarna en egen 
societet, men i andra städer hade bland andra fiskarna svårigheter att 
bli antagna som borgare. Att det rådde delade meningar om vilka som 
skulle räknas som "rätta borgare", nyinflyttade, fiskare, etc., visar den 
sociala skiktningen som fanns i städerna och som ökade under 1700-
talet. Nya grupper i städerna ville bli beviljade burskap med olika för
måner och rättigheter. De etablerade borgarna ville däremot behålla 
och försvara och helst stärka sin privilegierade ställning. I denna pro
cess stöttes kvinnorna ut.64 

Korporationerna i städerna var manligt kodade med en gift man 

61 Se utförligare redovisning och diskussion i Asa Karlsson Sjögren, "Från giftermål 
till vigsel - från ett till två kött? Om äktenskapet och förståelsen av kön, ca. 1650-1800", 
under utgivning i Scandia 2003:1. 

62 Carlsson 1963. 
63 RA. R 5376, Besvärsskrivelser från Vasa, 14 juni 1740. 
64 Under bearbetning i författarens manuskript Kvinnor och medborgarskap 1J20-

1890. 
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som norm.65 Traditionellt var äktenskapet av avgörande betydelse i 
förståelsen av mästerskapet och burskapet. Döttrarnas roll som för
medlare av ämbeten mellan far och svärson för ledande funktioner i 
städerna hade dessutom stor betydelse. Giftermålets centrala roll i för
ståelsen av burskapet förändrades under 1700-talet. När städernas råd 
- magistraterna - professionaliserades, lades allt större vikt vid leda
möternas formella meriter och utbildning vilket medförde att svåger-
och svärsonspolitikens betydelse minskade. Det infördes till och med 
tydliga begränsningar vid valen för att undvika en alltför utbredd 
nepotism.66 I och med 1734 års lag förändrades också som vi såg de 
formella kraven på en ny borgare och burskapet kopplades till en 
individuell man. Det fördes inte längre vidare genom giftermål.67 Från 
och med 1720 års skråordning var det inte heller längre enbart mäs
tarna som var gifta, utan också gesällerna tilläts gifta sig. Relationen 
mästare-gesäll förändrades och blev därmed inte en lika tydlig fråga 
om steg i en livscykel som den varit tidigare. 

Hur var det då med kvinnorna? Var änkor borgare? I 1734 års lag 
stadgas att "änka råde sig själv och gods sitt". Detta stadgande var 
generellt, men det fanns undantag och svårigheter. Kraven på utbild
ning och erfarenhet kunde medföra svårigheter för änkor att bedriva 
rörelser vidare; de kunde exempelvis tvingas anställa en gesäll om 
maken varit hantverkare. Att burskapet inte var en "privat" affär, utan 
var kopplat till manliga korporativa institutioner, medförde att änkans 
möjligheter att "råda" kunde begränsas. I och med rättens professio-
nalisering redan under 1600-talet hade välbärgade änkor mer eller 
mindre försvunnit från offentligheten. 

När borgarna fick rösträtt, tolkades kriterierna för vilka som skulle 
få rösta olika, i olika val, i olika städer. Valrättigheten var kopplad till 
person, eller snarare, till en burskapsägande person. Bofastheten, 

65 Lyndal Roper, The Holy Household: Women and Morals in Reformation Augsburg, 
Oxford 1991, s. 7 ff. 

66 Se t.ex. SOU 1923:6: Utredning angående vissa spörsmål rörande städernas domstols
väsende, av Nils Herlitz; Fällström och Mäntylä 1982, s. 197 ff. 

67 Karlsson Sjögren 1998, s. 50,1734 års lag Handelsbalken 3:1. 
68 Ordning och Skrå för hantwärckare i Swerige och Finland, 2j junii i~j20, Art. V.5. 
69 Karlsson Sjögren 1998. 
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skattekraften och därmed ägandet var inbäddat i burskapet. "Falliter", 
det vill säga ruinerade stadsinvånare, kunde exempelvis inte påräkna 
några borgarrättigheter. Burskapet var kopplat till en individ, som på 
grund av egna meriter svurit eden till det större, manliga kollektivet. 
Denna aspekt av burskapet förstärktes, på bekostnad av äktenskapet. 

Ankorna var de enda kvinnor som ovillkorligen både ägde och för
valtade egendom. Men för dem fanns inte samma klara koppling mel
lan näringsidkande, ägande och politik; mellan burskap och medbor
garskap som för männen. När ägandet fick än större betydelse vid 
valen genom graderade rösttal, blev det vanligare att kvinnor röstade. 
En rimlig slutsats av detta är att kvinnor fick rösta när de betraktades 
som företrädare för egendom. Könet kom här i bakgrunden. Innebör
den i äktenskapet och änkeståndet var dock under förändring. Det 
gick visserligen an att företräda sin egendom, som skattebetalare, men 
inte att företräda sin döde man. Liksom den burskapsägande mannen 
blev mer individualiserad i relation till äktenskapet, blev änkan mer 
individualiserad i relation till sin förra man. Ankan blev mer "kvinna" 
än representant för sin döde make. Kategoriserad som kvinna kunde 
hon på grund av sitt kön utdefinieras från de politiska besluten. 

Medborgaren, mannen 

Det fanns en dynamik mellan lokala och nationella erfarenheter under 
frihetstiden. Medborgarskapet var lokalt förankrat i städerna. Borg
mästarvalet var kanske viktigare än andra val, åtminstone fram till 
mössornas övertag i riksdagen fram på 1760-talet. Borgmästaren val
des på livstid och hade stor makt i staden samt var ofta stadens repre
sentant i riksdagen, åtminstone under 1700-talets första hälft. Detta 
kan förklara varför det var i dessa val som kvinnors rösträtt inskränktes 
först och varför inskränkningen blev mest genomgripande. Variatio
nerna vid borgmästarvalen före 1758 visar att det i vissa städer fanns en 
praktik där enbart män definierades som tillhöriga borgargemen-
skapen. I andra städer tolkades rösträtten till kvinnornas fördel. Kvin-

70 Carlsson 1963. 
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nornas direkta eller indirekta närvaro vid valen medförde att rådhuset 
som ett exklusivt maskulint rum var på väg att luckras upp. Farhågor 
om att kvinnor skulle få inflytande över fler offentliga ärenden, om att 
de skulle delta i beslut och diskussioner, yttrades som argument mot 
kvinnors rösträtt. 

Burskapet, ståndsmedlemskapet fick större politisk betydelse genom 
borgarnas inflytandet i riksdagen under perioden. I riksdagen blev 
partistriderna allt hetare; riksdagsarbete och val av riksdagsman blev 
allt viktigare för borgarna. Burskapets maskulinisering fick betydelse 
för riksdagsvalen. Efter 1758 är det tydligt att kvinnornas närvaro vid 
riksdagsvalen begränsades som en följd av de nya praktiker som utfor
mades vid borgmästarvalen. När frågan om kvinnans rösträtt till riks
dagen behandlades, tillerkändes kvinnor visserligen rösträtt enligt det 
första förslaget. Men praxis i städerna såg olika ut och det är tveksamt 
om de städer, där kvinnor saknade rösträtt eller undvek att använda 
den på rådhuset, ville införa den. Nu kom även "könet" in som argu
ment mot kvinnors rösträtt. 

Inskränkningarna i änkornas rösträtt skedde samtidigt som de 
manliga borgarnas makt och inflytande förstärktes, såväl lokalt som i 
rikspolitiken. Denna förändring kan därför ses som en markering mot 
änkorna, eftersom rösträtten under frihetstiden kopplades till ägande. 
När rösträtten blev mer individualiserad fick också kön större be
tydelse. Rösträtten kopplades allt starkare till medlemmen, med
borgaren, som kom att definieras som mannen. 
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Borgarkvinnor och "verkliga 
borgersmän" 

Genus och egendom i 1700- och det tidiga 
1800-talets Stockholm 

Martin Wottle 

Du talar alltför bedrövligt. Men om hon lägger sig att dö, huru går det då 
med din verkstad? 

Ja, då är det slut med rättigheterna, och jag kan inga få av magistraten, 
det vet jag; men jag har nog tänkt ut det ändå.1 

Ännu 1839, när Carl Jonas Love Almqvist skrev om glasmästardottern 
Sara Videbeck, härskade i svenska städer det system för näringsregle
ring som oftast går under namnet skråväsendet. Hantverk och handel 
kontrollerades i huvudsak av hantverksskrån och handelssocieteter, 
vilka kan sammanföras under begreppet korporationer. Sara Vide-
becks mor, som är glasmästaränka, ligger för döden, och Sara har inga 
illusioner om vilken som blir hennes lott när modern väl dött. Som 
änka efter en hantverkare fick man fortsätta makens rörelse, men som 
dotter hade Sara inga sådana rättigheter. Fanns då ingen utväg? Jo, 
Sara antyder ju att hon kommit på något. "När nu min mor dör, får jag 
icke längre skära till rutor och kitta i stora hus eller nybyggnader; det 
skall skråmästaren hava. Men det är en egen konst, vet du, som ingen 
kan i Lidköping, mer än jag [ ]."3 Sara ska tillverka ett eget, tyd-

1 Almqvist, C. J. L. (1839,1979), s. 44. 
2 Skråtvånget avskaffades 1846, medan fullständig näringsfrihet - och därmed det 

egentliga borgerskapets avskaffande - dröjde till 1864. 
3 Almqvist, C. J. L. (1839, J979)> s- 45-
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ligen extra starkt, kitt, som hon sedan ska sälja till stadens glasmästare. 

Detta, att själv tillverka och sälja varor som låg utanför de specificerade 

privilegierna, var en möjlig utväg för annars utkomstlösa borgar-

döttrar. Men någon rätt att ärva faderns-borgarens-mannens rättig

heter hade de inte. 

I denna uppsats kommer jag att behandla hur man såg på frågan om 

rättigheter och egendom inom den borgerliga världen, under sent 

1700- och tidigt 1800-tal.4 Men den kommer att i lika hög grad 

behandla frågan om hur man såg på rättigheter som egendom. Den 

centrala frågan är i vilken utsträckning kvinnor kunde få del i borgar

nas privilegier att driva näring i staden, antingen som medlemmar av 

borgarhushåll, eller som ättlingar efter ett. 

1700-talets Sverige var i allt väsentligt ett agrart samhälle. Under sek

lets senare hälft levde inte mer än c: a tio procent av landets befolkning 

i städer.5 Att frågan om jord blir central i alla diskussioner som rör 

egendom och egendomsöverföring är då knappast märkligt. 

Dock var en viktig del av landets ekonomiska liv koncentrerad till 

de städer som trots allt fanns, och i synnerhet gällde detta naturligtvis 

Stockholm, rikets politiska och ekonomiska nav. 

Hur såg man då på egendomsfrågor i den sektor av det svenska sam

hället där jorden inte var den viktigaste ekonomiska resursen, och 

därmed heller inte lika maktskapande? Kunde städernas, och stads

borgarnas, värld erbjuda kvinnor andra vägar till egendom, och där

med inflytande, än det agrara samhället? 
Texten berör i första hand minut-, eller detaljhandeln, medan vissa 

utblickar kommer att göras mot hantverket, där så är lämpligt. 

Idealiskt sett skulle städernas näringsliv ombesörjas av dem som 

hade privilegium på de hävdvunna stadsnäringarna, handel och 

hantverk. Dessa - stadsborgarna - hade visserligen under 1700-talet 

4 Uppsatsen bygger i allt väsentligt på material som tidigare presenterats i min 
avhandling, Det lilla ägandet. Korporativ formering och sociala relationer inom Stockholms 
minuthandel, ly20-1810, framlagd vid Historiska institutionen, Stockholms universitet 
år 2000. 

5 Nilsson, L. (1989), s. 126. 
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kommit att utgöra en allt lägre andel av städernas faktiska befolk
ning, men gjorde ändå sitt bästa för att bevaka den ställning de 
ansåg som självklar - som de enda fullt bemyndigade stadsinne
vånarna.6 Genom borgarståndets politiska representation kodifiera
des också denna position. 

För borgaren var dock knappast frågan om jord särskilt central, även 
om många stadsborgare, speciellt i mindre städer, förvisso brukade 
jord utanför staden.7 Hantverkarens eller handelsmannens egendoms
frågor rör sig som jag ser det på ett mer immateriellt plan. En egen fas
tighet, verkstad eller värdefullt varulager var förvisso en tillgång på det 
rent privatekonomiska planet. Men borgarens värdefullaste egendom 
var hans del i privilegierna, hans rättighet att utöva sin borgerliga 
näring. I förlängningen var det också detta som skänkte honom status 
som hushållsföreståndare, liksom politiska rättigheter. Det var detta 
som bokstavligt talat gjorde honom till med-borgare. 

Synen på egendom var med andra ord långtifrån entydig, och 
historikern William Sewell har, med Frankrike som exempel, delat 
upp egendomsbegreppet i fyra olika aspekter: Absolut privat egendom, 
hit hör fast egendom och rent personliga tillhörigheter; privat, mate
riell men reglerad egendom, personlig men där själva nyttjandet var 
underkastat vissa regleringar; offentliga ämbeten som egendom (gäller 
främst i de fall ämbeten kan köpas eller ärvas); och till sist, privi
legier? 

Dessa fyra aspekter av egendom kan, som jag ser det, placeras längs 
med ett par linjer, med polerna materiell-immateriell respektive per
sonlig—kollektiv egendom. Den absoluta-privata egendomen är då 
materiell/personlig, medan den andra ytterligheten, privilegierna, är 
exempel på immateriell/kollektiv egendom. Borgaren besatt i kraft av 
just privilegierna ett slags ämbete (som handelsman eller hantverks-

6 Många svårigheter möter en när man ska beräkna en viss grupps andel av befolk
ningen i tidigmoderna städer. Se dock t.ex. Stadin, K. (1979), s. 145 f. För Stockholms del 
konstaterar Bertil Boéthius att föreställningen att borgarna utgjorde den egentliga 
stadsbefolkningen under 1700-talet reducerats till "ren fiktion". Boéthius, B. (1943), 
s. 33. Se i övrigt Wottle, M. (2000), s. 67-70. 

7 Gadd, C.-J. (2000), s. 178. 
8 Sewell, W. H. (1980), s. 115 ff. 
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mästare), och det var samtidigt dessa privilegier som gav honom rätten 
att utnyttja den, i övrigt rent privata, egendom som var knuten till 
rörelsen. 

I spänningsfältet mellan den individuella och kollektiva egendomen 
insmyger sig då en aktör som ytterligare visar på skillnaden mellan 
landsbygdens och stadens ekonomi. Borgaren och näringsidkaren var 
ingalunda helt och hållet "sin egen"; han var inte fri att disponera sin 
egendom som han behagade. Hans borgerliga privilegier förvaltades 
av korporationen - av hantverks skrået eller handelssocieteten. Denna 
hade att se till att privilegierna inte missbrukades, och att den enskil
des intressen och bästa inte kolliderade med vad man såg som hela 
yrkets grundläggande intressen. 

Korporationerna var naturliga delar av en i grunden patriarkal sam
hällsstruktur, och jag kommer i denna uppsats att argumentera för att 
en av de borgerliga korporationernas viktigaste uppgifter var att värna 
de borgerliga privilegierna som just manliga sådana. I förlängningen 
innebär detta, att även om kvinnors position i vissa avseenden var mer 
jämlik i staden än på landet (genom lika arvsrätt), så rådde inom den 
borgerliga världen samma inskränkningar i kvinnors dispositionsrätt 
till sin egendom som diskuterats för landsbygdens och jordens del (av 
framför allt Maria Sjöberg). Förvisso fick en kvinna ärva fast egendom, 
och därmed inneha denna, men hennes generella omyndighet innebar 
att hon förvägrades full dispositionsrätt till den. Denna låg i stället hos 
hennes målsman, i regel hennes make. När det gäller borgerskapets 
kvinnor tillkommer frågan om i vilken utsträckning de fick tillgång till 
makars (och fäders) immateriella egendom, det vill säga rättigheterna 
att idka borgerlig näring. 

Under stormaktstiden gick staten med liv och lust in för att bringa 
ordning i ett näringsliv som ansågs som underutvecklat, och där out
bildade handelsmän sågs som lätta offer för slugare kontinentala med
tävlare.10 De första försöken att skapa en rikstäckande skråorganisa
tion för hantverket gjordes på 1620-talet, och 1635 utfärdades den 

9 Sjöberg, M. (1996), s. 390; (1997), s. 169 8cpassim; (2001a), s. 116 ff.; (2001b), s. 152 ff. 

10 Heckscher, E. F. (1936), s. 672 ff.; Novåky, G. (1993), s. 222. 
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första så kallade handelsparteringen för Stockholm.11 Den sistnämnda 
strävade efter att organisera minuthandeln efter samma principer som 
skråväsendet. Stockholms köpmän beordrades att sluta sig samman i 
societeter, eller gillen, och en utbildningsgång inrättades för handelns 
betjäning som var direkt modellerad efter hantverkets lärlings- och 
gesällår.12 Detta första försök tycks dock av allt att döma ha gått om 
intet, och när vi går in i 1700-talet finns knappast något fungerande 
societetsväsen inom Stockholms minuthandel. Hantverksskråna 
däremot hade redan månghundraåriga anor, och nya stora skråord
ningar hade utkommit såväl 1669 som 1720. 

I och med 1734 års handelsordning kom dock även minuthandeln att 
ges ett regelverk som liknade hantverkets, men det skulle dröja åtskil
liga decennier innan minuthandelsyrkena började uppvisa samma grad 
av inre organisering som hantverksämbetena (som skråna i Stockholm 
kallades).15 Under tiden hade nämligen statsmakten svängt i sin 
inställning till hur näringslivet skulle organiseras. Ar 1651 hade Kom
merskollegium inrättats, med uppgift att både övervaka och stimulera 
rikets näringsliv. Tidigt visade sig kollegiet avogt inställt mot skrån 
och andra korporationer, vilka sågs som förlegade och som hinder för 
utvecklingen mot ett modernt näringsliv. Kollegiet gick dessutom i 
spetsen för den omorientering som präglade den svenska näringspoli
tiken från 1660-talet, där ett tidigare intresse för handeln fick ge plats 
åt drömmen om ett utbyggt inhemskt industri- och manufaktur
väsen. Från statens sida var det inte längre så viktigt att handeln bil
dade egna korporationer, men desto viktigare att den blev en lydig 
återförsäljare av inhemska manufakturprodukter. Handeln skulle 
underordnas produktionen, och under frihetstidens hattregimer 
stärktes manufakturivrarnas position.17 

11 Ifråga om hantverkslagstiftningen, se Lindberg, F. (1947), s. 178-228; Lindström, 
D. (1991), kap. 7. 

12 Lindskog, C. (1937), s. 11 ff.; Wernstedt, F. (1935), s. 8-15. 
13 Boéthius, B. (1943), s. 309; Lindskog, C. (1937), 19 ff; Wernstedt, F. (1935), s. 16. 
14 För den övergripande hantverkslagstiftningen under 1600-1700-talen, se Söder

lund, E. (1949). 
15 Wottle, M. (2000), kap. 4 och 5. 
16 Danielsson, C. (1930), s. 39, 49 ff; Novåky, G. (1993), s. 216 f., 227 f. 
17 Wottle, M. (2000), s. 74, 80. 

199 



Runt 1760 vände dock en fyra decennier lång ekonomisk och 

demografisk expansion för Stockholms del, och staden gick in i en 
runt etthundra år lång period av stagnation.18 Med de hårdnande 
tiderna för näringslivet följde ett intensivt arbete från flera handels
yrken för att få erkännande som riktiga, avgränsade handelssocieteter 
och korporationer. De lyckades i varierande grad, men man kan påstå 
att minuthandeln fram emot slutet av seklet hade uppnått en betydligt 
starkare rättslig position, i ärenden som berörde dess rättigheter och 
de olika yrkenas privilegier. 

Hela ståndssamhället byggde på ett korporativt tänkande, där samhäl
lets byggstenar utgjordes av "kroppar" på olika nivåer, från rikskrop
pen (med kungen som husfader), via stånden ned till de enskilda hus
hållen. Om en intressegemenskap, som till exempel ett hantverksskrå 
eller en handelssocietet, lyckades uppnå en ställning som äkta korpo
ration hade den också fått status som rättsgemenskap, som egen juri
disk, kollektiv person.20 Korporationen fick igenom detta en vidsträckt 
jurisdiktion över de egna medlemmarna. Utifrån Georg W. F. Hegel 
vill jag argumentera för att korporationernas roll i samhället var att 
disciplinera medlemmarna, och kanalisera deras egenintresse dit det 
kom till störst nytta för dels korporationen själv, dels hela samhället. 
Korporationen utgjorde alltså länken mellan det privata och det all
männa, mellan egenintresse och allmänintresse.21 

Då korporationen stod som garant för att privilegierna inte miss
brukades krävdes också att den kontrollerade att medlemmarnas nytt
jande av sin materiella egendom inte hamnade i konflikt med detta 
övergripande syfte. 

Många forskare har uppmärksammat att en tidigare tonvikt på 
studiet av hushållet som samhällets minsta betydelsefulla enhet har 
tenderat att skymma intressekonflikter inom detsamma, inte minst 

18 Söderberg, J., Jonsson, U. & Persson, C. (1991), passim. 
19 Wottle, M. (2000), kap. 5, 7 och passim. 
20 Begreppsparet intressegemenskap - rättsgemenskap är hämtat från Weber, M. 

(1983), vol. I, s. 239. 
21 Hegel, G. W. F. (1821,1995), III, 2, Cb, §§ 250-255; även Black, A. (1984), s. 204. 

För en utveckling av resonemanget ovan, se Wottle, M. (2000), s. 33-35. 
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knutna till den könsbaserade ojämlikhet som arvssystemet skapade.22 

Samma risk löper man givetvis om man studerar städernas korporativa 
strukturer. Lika litet som vi kan utgå ifrån att det inom hushållet rådde 
fullständig intressegemenskap, till exempel kring egendomsfrågor, 
kan vi utgå ifrån att korporationens intressen alltid harmonierade med 
de enskilda medlemmarnas. Jean Quataert menar att det var skrå
väsendets alltmer utsatta position under tidigmodern tid - då det 
reglerade hantverket kom att få hårdare konkurrens från hemma
industrin - som bidrog till att föra in frågan om kön i den korporativa 
retoriken. 

Länge var frågan om den faktiska arbetsdelningen inom hushållet 
okontroversiell, och därmed knappast föremål för konflikter mellan 
korporationen och den enskilde medlemmen eller hushållet. Men 
under ökande press började skråna även beskriva själva arbetet i termer 
av kön, med den "manliga" verkstaden som positiv motbild till det 
"kvinnliga" hemmet. Därmed hade en ny potentiell spänning uppstått 
mellan mästarhushållets och korporationens intressen.23 

Det är dock viktigt att betona att när vi talar om korporationen och 
dess "medlemmar", inkluderar detta inte automatiskt de hushåll som 
var knutna till de borgerliga rörelserna, utan egentligen bara borgaren/ 
näringsidkaren själv. Som nämnts ovan var korporationerna oupp
lösligt förenade med samhällets grundläggande patriarkala struktur, 
och fullvärdigt medlemskap av en korporation krävde att man var hus
hållsföreståndare och egendomsinnehavare. Men också att man var 
man. En borgaränka var förvisso både egendomsinnehavare och hus
hållsföreståndare, men kunde trots detta inte bli en fullvärdig medlem 
av en korporation. Korporationsmedlemmarna var alltså inte bara del
aktiga i en gemenskap som skulle försvara deras intressen som yrkes
utövare och borgare, utan även som män. Detta medförde en mängd 
konflikter när kvinnor och andra individer som genom hushållet var 
knutna till den borgerliga rörelsen gjorde anspråk på vad de betraktade 
som sin egendom. De borgerliga korporationernas försvar av sina 

22 För denna diskussion, se t.ex. Fiebranz, R. (2002), s 253 £; Sjöberg, M. (1997), 
s. 169 och passim. 

23 Quataert, J. H. (1985), s. 1134 f., 1147. 
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rättigheter och privilegier var lika mycket ett försvar av den borgerliga 
världen som exklusivt manlig. 

På hösten år 1805 ansökte slaktareåldermansänkan Maria Charlotta 
Ljunggren till Ambets- och byggningskollegiet om att få driva sin 
slakterirörelse vidare i egen regi, trots att hon stod i begrepp att gifta 
sig med en man som inte var borgare. Giftermålsbalken stadgade att 
en hustru följde "mannens stånd och villkor", vilket i princip innebar 
att hon i detta fall inte kunde fortsätta sin borgerliga näring.25 Dock 
hade några år tidigare utfärdats en förordning angående slakteri
näringen, som väsentligt urholkade dess status som exklusivt borger
lig. Från år 1799 skulle detta yrke i princip vara öppet för var och en 
som förutom god frejd också hade "håg och förmögenhet", och som 
erlade vanliga borgerliga utskylder. 

Man skulle ha kunnat tro att änkan Ljunggren i och med detta hade 
en tydlig och klar lagstiftning i ryggen när hon nu ansökte om att få 
fortsätta sin rörelse. Denna ståndpunkt delades dock inte av vare sig 
Slaktareämbetet eller Ambets- och byggningskollegium. Dessa häv
dade att det i detta fall var giftermålsbalken som gällde. Maria Ljung
gren överklagade ärendet till Magistraten, där hon hävdade individens 
och hushållets rätt att bäst ordna sin egen försörjning, och påpekade 
det oförlåtliga i att äventyra sina barns välfärd om hon tvingades avstå 
sin rörelse för giftermålets skull. 

Slaktareämbetet ombads givetvis att inkomma med ett svar på 
änkan Ljunggrens inlaga, och det är nu ärendet på allvar blir intres
sant. Här visar det sig tydligt att vad saken gäller är inte om Maria 
Ljunggren är lämplig som slaktare, eller att man försöker göra sig av 
med en konkurrent. Nej, det är frågan om oberoende och husbonde
status som är i stöpsleven. Vad ämbetet vände sig emot var att hon 

24 Protokollsutdrag från Ambets- och byggningskollegium 24/9 1805, i Magistratens 
&c Rådhusrättens arkiv (MR) (SSA), Akter i besvärsmål, vol. 100,14/10 1805. 

25 1734 års lag, GB, IX kap., i§. 
26 Kungl. Maj:ts och Kommerskollegii kungörelse angående utövningen av slakteri

rörelsen i Stockholm, av den 4/7 1799 (Ärstrycket). 
27 M. C. Ljunggren till Magistraten, 14/10 1805, i MR (SSA), Akter i besvärsmål, vol. 

100,14/10 1805. 
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skulle bedriva borgerlig näring som gift men samtidigt självständig 
kvinna. Som kvinna kunde hon inte på egen hand bedriva ett annat 
näringsfång än sin make. Ämbetet föreslog dock en kompromiss
lösning. Eftersom Maria Ljunggrens tilltänkte make var kreaturs
inköpare vid hovet, så erbjöd man honom en plats som medlem i ämbe
tet, oavsett att han aldrig varit lärling eller gesäll i detta yrke.28 

På så sätt skulle hon alltså kunna fortsätta sin yrkesutövning, men 
under passande manlig överhöghet. Det faktum att Slaktareämbetet 
på detta sätt visade sig berett att kompromissa med en av skråväsen
dets verkliga grundstenar - kravet på reglerad utbildningsgång - pekar 
på den vikt man fäste vid frågan. Att Maria Ljunggren var änka efter 
en ålderman och väl etablerad i yrket betydde i sammanhanget ingen
ting. Den "korporativa genusordningen" vägde betydligt tyngre. 

Ankans generella rätt att fortsätta sin mans rörelse innebar att 
denna kategori kvinnor potentiellt kunde uppnå en social och ekono
misk position likvärdig med de manliga borgarnas. Dock medförde de 
ekonomiska realiteterna ofta att denna möjlighet undergrävdes. De 
flesta borgerliga rörelser var små, med kanske bara någon eller till och 
med ingen anställd, och säkerligen ofta beroende av familjearbetskraft 
(även om detta ofta är svårt att belägga ur källmaterialet). Om då 
maken - rörelsens huvudman - dog stod många utan ekonomisk möj
lighet att ersätta hans insats med betald arbetskraft. I denna situation 
var givetvis ett omgifte med någon inom branschen ett lockande alter
nativ, antingen det gällde en redan etablerad borgare eller en ambitiös 
gesäll eller bodbetjänt. 

Kryddkrämareänkan Anna Margareta Sandberg ville 1782 behålla 
kontrollen över sin rörelse trots stundande giftermål - hon ämnade 
gifta sig med just sin egen bodbetjänt, Anders Liffman. Problemet var 
bara att denne ju ännu inte var borgare, och om de gifte sig nu skulle 
hon förlora sitt burskap, och med detta rätten att fortsätta sin näring. 
Från societetens sida kunde det vara hugget som stucket; antalet 

28 Slaktareämbetet till Magistraten, 20/111805, i MR (SSA), Akter i besvärsmål, vol. 
100,14/10 1805. 

29 Som Iréne Artasus visat, var borgaränkans position allt annat än avundsvärd, och 
möjligheterna att i praktiken bibehålla mannens rörelse var ytterst begränsade. Fattig
huset var en vanlig slutstation. Artaeeus, I. (1992), s. 152 ff., 179 ff. 
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bodar, och därmed konkurrenter, skulle vara oförändrat. Men, åter, 
det var inte detta som var problemet. Saken var att en änka som var gift 
med sin bodbetjänt skulle vara "sin mans patronessa".30 Sandberg före

slog då ett annat förfarande: skulle inte hennes tillkommande kunna få 
burskap i och med giftermålet, så skulle ju missförhållandet rättas till? 
Handelskollegiet avslog inte överraskande även detta förslag, då det 
inneburit att mannen hade följt hennes stånd och villkor, med andra 
ord ett oacceptabelt avsteg från giftermålsbalken.31 Hur Anna Marga
reta Sandberg än vred och vände på problemet, så stångades hon mot 
ett regelverk som stipulerade att en kvinna aldrig kunde inneha full 
dispositionsrätt över sin borgerliga egendom, om hon samtidigt ville 
vara gift. 

I ljuset av detta är det inte förvånande att många änkor trots allt 
insisterade på sin lagliga rätt att driva rörelsen vidare. Källmaterialet 
erbjuder få exempel på att handelssocieteterna direkt motarbetade 
änkor som individer, däremot många exempel på hur de allmänt sågs 
som icke fullvärdiga medlemmar. En änka kunde inte inneha någon 
förtroendepost inom en societet, man brydde sig knappast om huru
vida hon närvarade vid sammankomster eller ej, och hon behövde ofta 
bara betala halv avgift. Hon fick inte själv lära upp arbetskraft, och hel
ler inte själv anställa sådan, utan var tvungen att få betjänter utsedda av 
societeten. Som kvinna förväntades hon hålla sig undan från korpora
tionens offentlighet.32 

Exempel finns dock på att man mer uttalat såg änkorna som ett pro
blem. Inom Kryddkramhandelssocieteten försökte man i slutet av 
1700- och början av 1800-talet övertala änkorna att acceptera en pen
sion från societeten, om de gick med på att lägga ned rörelsen. Här 
antyddes att änkorna egentligen inte hade för avsikt att själva idka 
handel, utan klängde fast vid sina rättigheter bara för att kunna hyra ut 

30 Borgerskapets äldstes arkiv (SSA), protokoll 22/6 1782. 
31 Protokollsutdrag, Handelskollegiet 19/9 1782, i MR (SSA) Akter i besvärsmål, vol. 

71, 26/9 1782. 
32 Järnkramhandelssocietetens arkiv (NMA), protokoll 13/2 1762; Lärftskram-

handelssocietetens arkiv (SSA), reglemente av den 10/9 1765, 9§; Läderminuthandels-
societetens reglemente av den 25/2 1774, 3 avd. 7§, i MR (SSA), Notariens koncept-
registratur, vol. 31, n° 18. Se också Musgrave, E. (1997), s. 156 ff. 
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dem till sina egna betjänter eller andra, som på detta sätt olagligt smög 
sig in i yrket bakvägen. 

Från korporationens sida var omgifte otvivelaktigt det lämpligaste 
alternativet för en änka. Den som gifte om sig inom yrket bidrog 
igenom detta till att hålla nere antalet nya rörelser, samtidigt som hon 
gav upp sin plats till någon mer förtjänt, det vill säga en man. Men som 
de refererade ärendena ovan visar, kunde vissa kvinnors anspråk ut
mana principerna. 

Verklig medlem av korporationen kunde endast borgaren/mannen 
vara. Övriga medlemmar av borgarhushållet var på sin höjd anknutna 
till korporationen. Deras rätt att ställa anspråk på del i rättigheterna 
var mycket begränsade. Detta kunde bli ett akut problem i de fall då 
mannen visserligen inte var död, men på annat sätt blivit oförmögen 
att sköta sin verksamhet. Hustrun hamnade då i predikamentet att 
kanske stå utan försörjning, men ändå inte vara änka, med dennas rät
tigheter. Hennes rätt att då bruka en egendom som hon såg som sin 
kunde plötsligt kollidera med korporationens intressen. Dess solidari
tet utsträcktes inte självklart till henne och barnen. 

Kvinnans verkliga roll i de borgerliga rörelserna har ofta diskuterats, 
och det har allmänt antagits att kvinnans insats varit betydligt viktigare 
än vad som framgått av källmaterialen. Med tanke på att de flesta 
rörelser inom handel och hantverk var så små är också antagandet fullt 
rimligt. Med ingen eller kanske bara en anställd kunde en småskalig 
verksamhet knappast överleva utan hjälp från hustru, och antagligen 
också barn. A andra sidan har forskningen kring hantverken ofta fram
hållit den misogyna kultur som utvecklades inom gesällkåren i många 
länder, med syfte att hålla just kvinnor borta från verkstäderna, för att 
säkerställa gesällernas position som de enda fullvärdiga arbetarna.35 

33 Borgerskapets äldstes arkiv (SSA), protokoll 24ho &c 2/11 1789, 25/1 1790; MR 
(SSA), Akter i besvärsmål vol. 68,30/12 1780 (ang. G M Qvast); Utslag i Magistraten 23 
(eller 25) /12 1786 samt odaterat koncept i Kryddkramhandelssocietetens arkiv (SSA), 
Handlingar 1) 1749-1796, n° 111 &112; d:o protokoll 23/11800,3/7 &12/121805, 29/11806. 

34 För Sveriges del initierades denna diskussion av Kekke Stadin. Stadin, K. (1980); 
även (1993), s. 181 ff. 

35 Wiesner, M. E. (1986), s. 163 ff.; (1989), s. 129 ff. I Sverige utfärdades såväl 1755 som 
1773 förbud mot trakasserier av gifta gesäller, vilket pekar på att fenomenet existerade 
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Inom Stockholms minuthandel syns inga sådana tendenser. Aven 
om saken inte diskuteras öppet, kan man i källorna se indirekta belägg 
för att det sågs som naturligt att mannen och hustrun idkade rörelsen 
gemensamt. I detta hade man också lagstiftarens stöd, då Kungl. 
Maj:t gärna såg att vissa stadsnäringar i större utsträckning anställde 
kvinnor än unga män, som ansågs göra bättre nytta inom jordbruk och 
industri. Men det var mannen som genom sin korporativa tillhörig
het ensam innehade rättigheterna till handeln. Dessa var individuella 
och ingalunda knutna till hushållet. 

Den vanligaste orsak till makens eventuella förfall som syns i käl
lorna är konkurs. Att societeter och myndigheter hade synpunkter 
på att hustrun i så fall drev rörelsen vidare kanske inte förefaller så 
märkligt. Det kan ju framstå som ett ganska oblygt försök att kring
gå konkurslagstiftningen. Dock kan vi här se en viss utveckling un
der 1700-talets senare hälft som sammanfaller med en allmänt hård
nande inställning till konkurser. Så länge minuthandelns societeter 
var lösligt organiserade, och deras korporativa status osäker, syns få 
tvisteärenden kring denna hustruns eventuella rätt. Men c:a år 1800 
syns en omsvängning i societeternas attityd i frågan. Så sent som 
under 1790-talet kunde Kryddkramhandelssocieteten medge att en 
hustru - som det var tänkt temporärt - fick överta mannens rättig
heter tills denne rett ut sina trassliga affärer. Även Handelskollegiet, 
som skulle avgöra saken, kunde då hänvisa till de förmildrande 
omständigheterna. Inom den stora Viktualiehandelssocieteten var 
man också generellt välvilligt inställd till dylika propåer, med hän-

även här. Kungörelse (...) till förekommande av hantverkarevarors dyrhet, av den 31/12 
I755> 2§ (Arstrycket); Kungl. Kommerskollegii brev ang. hantverksgesällers rättighet till 
mästerskap, av den 16/2 1773 (Arstrycket). 

36 E. Karlsson till Magistraten 29/12 1758, i MR (SSA), Akter i besvärsmål, vol. 31, 
9/12 1758; A.C. & C. Justi till Lärftskramhandelssocieteten 9/3 1763, i Lärftskramhan-
delssocietetens arkiv (SSA), Diverse dossierer, n° 11; Siden- och klädeskramhandels-
societetens arkiv (SSA), protokoll 26/3 1804. 

37 Kungl. Maj:ts förordning angående förekommande av folks olagliga skyddande i 
städerna och på landet, av den 10/5 1757 (Arstrycket). 

38 Angående en hårdare konkurslagstiftning, se Ågren, M. (1992), s. 57. 
39 Borgerskapets äldste (SSA), protokoll 19/5 1791, samt utslag i Handelskollegium 

12/71791, i Kryddkramhandelssocietetens arkiv (SSA), Handlingar 1) 1749-1796, n° 169. 
Se även Borgerskapets äldste (SSA), protokoll 22/4 1788, 20/7 1797. 
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visning till societetens ansvar för familjemedlemmar, hustrurs svåra 
omständigheter etc. 

När vi passerar gränsen in till 1800-talet återfinns dock ärenden där 
tonfallet är ett helt annat. Kryddkrämarehustrun Maria Askergren 
försökte år 1801 få ut boskillnad, för att skydda sin och barnens egen
dom vid mannens konkurs. Hon ville sedan få tillstånd att driva egen 
rörelse så länge mannen var på obestånd. Denna gång var dock socie-
teten, konkursförvaltaren och Handelskollegium eniga: Förutom att 
detta enligt kollegiet skulle förvandla konkurslagstiftningen till ren 
illusion, fanns ingen lagstiftning - och heller inte något reglemente -
som tillät en hustru att driva handel så länge mannen levde. Notera 
hur kollegiet igenom detta vänt på bevisbördan. Nu var det hustru 
Askergrens sak att bevisa att hon hade rätt till detta, inte societetens 
sak att visa att någon lag förbjöd henne. Inte heller från Magistraten 
hade hon någon förståelse att vänta. Även här blev utslaget att ingen
stans stadgades en hustrus rätt att idka handel under mannens livstid. 

En utväg som stod till buds i dylika ärenden var att hänvisa till lik
heten med änkeståndet. Kryddkrämarehustrun Gustava Lundberg 
fick 1799 Handelskollegiet med sig, då man jämställde mannens förfall 
med ett dödsfall.43 Liknande argument återfinns även tidigare, och 
motsvarar vad Hilde Sandvik kallar "änkefiktion".44 Ett dylikt resone
mang antyder att det inte var närvaron av en man i sig, utan närvaron 
av en familjeförsörjare som avgjorde en kvinnas civilstånd. När vi 
befinner oss inne på 1800-talet tycks dock även denna dörr vara på väg 

40 Viktualiehandelssocieteten till Handelskollegium 15/7 1769 (ang. hustru Alm
ström), i Viktualiehandelssocietetens arkiv (SSA), Inkomna handlingar 1) 1750-1779; 
Societeten till Handelskollegium 19/12 1787 (ang. hustru Oxelberg), i Inkomna hand
lingar 2) 1780-1803; Societeten till Handelskollegium 13/7 1792 (ang. hustru Gierd-
ström), i Inkomna handlingar 2) 1780-1803. 

41 Protokollsutdrag från Handelskollegium 27/10 1801, i MR (SSA), Akter i besvärs
mål, vol. 95,14/111801. 

42 MR (SSA), Notariens ekonomiprotokoll, vol. 62, utslag 10/2 1802. 
43 Protokollsutdrag från Handelskollegium 23/5 1799, i MR (SSA), Akter i besvärs

mål, vol. 92,10/6 1799. 
44 Sandvik, H. (1992), s. 146; Se även Diibeck, I. (1978), s. 251. För liknande ärenden, 

se H. C. Lundberg till Kryddkramhandelssocieteten (odaterat), i societetens (SSA) 
Handlingar 1) 1749-1796, n° 98; Protokollsutdrag från Magistraten 9/111768, i Linkram-
handelssocietetens arkiv (SSA), Handlingar 1764-1819. 
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ätt stängas. Lärftskrämarehustrun Anna Agrevillius, som föregripit ett 
eventuellt rättsutslag och redan öppnat egen handel, hade enligt socie-
teten brutit mot den lag som stadgade att man måste vara myndig för 
att bedriva handel, och därmed i förtid kommit i besittning av en 
änkas rätt. Precis som i ärendet med Maria Askergren ovan, hänvisade 
Magistraten till avsaknaden av lagar som tillät hustrur att på detta sätt 
hjälpa sig själva under männens obestånd.45 

Argumentet att en kvinna i denna situation kunde likställas med en 
änka, med änkans rätt, stod med andra ord inte oemotsagt. Att hust
run ansågs ha självklar del i rörelsen ifråga om arbetsinsats betydde i 
den korporativa retoriken inte att hon på något självklart sätt också 
hade del i egendomen, eller rätt att fritt bruka denna. Rågången mot 
änkans myndighet måste hållas fri. 

Självklart var det inte bara hustrun, utan också barnen som kom att bli 
lidande när fadern och familjeförsörjaren föll ifrån. Här fanns dock en 
avgörande skillnad. För sönerna fanns en utväg i den borgerliga karri
ären. Om de nått tonåren hade de i regel lämnat hemmet, och befann 
sig i lära eller dylikt, möjligen, men inte så ofta, i samma bransch som 
faderns. I deras liv fanns ett karriärperspektiv. De döttrar som kanske 
liksom modern arbetat i handelsboden fann sig i en betydligt mer 
utsatt position. En hustru stod under målsman, medan en dotter stod 
under förmyndare, vilket innebar en ännu starkare beroendeposition. 

En utväg som erbjöds unga kvinnor utan näringsfång var att till
verka och sälja så kallat smärre kram, eller nipper. I en undantags klau
sul i 1749 års kramhandelsreglemente stadgades att Magistraten ägde 
rätt att ge utkomstlösa kvinnor av god frejd denna möjlighet.47 Här 
betonas dock karaktären av undantag, att denna möjlighet var på 
nåder, för den kvinna som av ej självförvållad anledning inte lyckats 
finna något passande näringsfång. Ingen kvinna hade självklar ra# att 
själv driva näringsverksamhet i staden. 

45 Lärftskramhandelssocieteten till Magistraten 5/6 1802, i MR (SSA), Akter i 
besvärsmål, vol. 96, 5/6 1802; MR (SSA), Notariens ekonomiprotokoll, vol. 62, utslag 
28/7 1802. 

46 Andersson, G. & Ågren, M. (1996), s. 33. 
47 Kramhandelsreglemente av den 27/10 1749, 6 art., 8§ (Ärstrycket). 
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Ännu svårare var det givetvis för en dotter att ställa sådana krav på 
korporationen, om fadern dött eller kommit på obestånd.48 Jag har på 
annat håll utförligt redogjort för ett långdraget ärende inom Stock
holms textilhandel under 1760-talet, där två medelålders lärftskrä-
maredöttrar sent om sider lyckades tvinga sig in i societeten, sedan 
deras mor dött och efterlämnat faderns gamla rörelse. De hade tjänat 
i föräldrarnas handelsbod i hela sitt liv, och aldrig fått tillfälle att lära 
sig någonting annat. 

Förutom att ärendet för ovanlighetens skull rör sig kring ett par 
borgardöttrar, så är det intressant därför att korporationens argumen
tation så tydligt visar att kärnfrågan handlar om just egendom, borger-
skap och kön. När ärendet till slut vandrat ända upp till Kungl. Maj:ts 
bord framhöll Lärftskramhandelssocieteten, att"[...] rättigheterna att 
bestrida och sköta huvudnäringarna i samfundet, äro sådana proprie-
teter, som endast och allena tillhöra första personen eller mannen, 
men ingalunda kvinnan, utan så att kvinnan genom mannen medelst 
gifte en sådan förmån förvärvar. Därför bära ock dessa näringarna 
namn av borgerliga till skillnad såväl ifrån de andra och mindre betyd
liga som att desamma icke få idkas av andra än verkliga borgersmän 

Av detta kan utläsas, att kvinnans närvaro inom en borgerlig näring 
i sig inte var något problem för korporationen. Som gift blev hon en 
naturlig del av mannens rättigheter. Men en sann borgerlig näring 
kunde inte utövas av andra än borgers män. Kvinnors förhållande till 
egendom, arv etc. gällde alltså ingalunda bara deras eventuella rätt till 
materiell egendom, utan lika mycket i vilken utsträckning de skulle 
komma i åtnjutande av den immateriella egendom som var knuten till 
makens position. 

48 Ärenden av detta slag med döttrar inblandade förefaller vara ovanliga. Förutom 
det nedan nämnda kan dock hänvisas till Viktualiehandelssocietetens arkiv (SSA), 
Inkomna handlingar 1) 1750-1779, n° 12 (ang. hustru Maria Christina Carsberg); även 
societetens protokoll 22/41769; Handelskollegiets arkiv (SSA), Protokoll, vol. 129,1774, 
fol. 594, utslag av den ix/xo 1774. 

49 Se Wottle, M. (1999), s. 33 f.; Wottle, M. (2000), s. 197-201. 
50 Lärftskramhandelssocieteten till Kungl. Maj:t, odaterad avskrift, förmodligen 

maj-juni 1764, i societetens arkiv (SSA), Diverse dossierer, n° u. 

209 



Dock stod denna syn på egendom inte oemotsagd. Exempel finns på 
hur kvinnor (och andra) lyckats få myndigheterna med sig i en syn på 
egendom som vi skulle kunna kalla modern, i bemärkelsen mer indivi
dualistisk och materiell. I dylika ärenden kan skönjas en konflikt mel
lan stadens myndigheter - kollegierna och Magistraten - å ena sidan, 
och det statliga Kommerskollegium å den andra. Där stadens myndig
heter gärna gör sig till tolk för borgerskapets och korporationernas 
intressen, ger Kommerskollegium intryck av att se mer till individens 
rättigheter. Denna konflikt bottnade i kollegiets motvilja mot korpo
rationernas självpåtagna roll som "mellanled" mellan individen och 
"det allmänna". Enligt kollegiets syn hade ingen annan rätt att gå 
emellan, i relationen mellan Staten och dess undersåtar. 

Via ett bodelningskontrakt hade numera frånskilda kryddkrämare-
hustrun Catharina Brockman kommit i besittning av en kryddbod på 
Ladugårdslandet som tidigare hade drivits av hennes make. Ar 1795 
uppmärksammades detta förhållande av Kiyddkramhandelssociete-
ten, som besvärade sig till Handelskollegium. Kollegiet konstaterade 
föga överraskande att hon som frånskild hade trätt ifrån "mannens 
stånd och villkor", och därmed förbrukat rätten att beblanda sig med 
denna näring. Så länge maken ännu var i livet kunde hon inte hävda 
någon borgarerätt. Dessutom poängterar man att hennes man över
huvudtaget inte haft rätt att på detta sätt överlåta en borgerlig rörelse 
på henne.52 Inte heller från Magistraten kunde Catharina Brockman 
påräkna något stöd. Utan att kommentera att man faktiskt godkänt 
det nämnda bodelningskontraktet några år tidigare, avslog samma 
magistrat nu hennes överklagande.53 

Såväl Handelskollegium som societeten står här bakom en syn på 
borgarens egendom som delvis immateriell och kollektiv. Brockmans 
make hade inte rätt att överlåta sin bod till hustrun; hans dispositions
rätt till denna tillhörde inte honom ensam, utan även korporationen, 
som del av de kollektiva privilegierna. Hustrun å sin sida hade i och 

51 För en utveckling av denna diskussion, se Wottle, M. (2000), kap. 3. 
52 Protokollsutdrag från Handelskollegiet av den 12/2 1795, samt Kryddkram-

handelssocietetens inlaga till Magistraten av den 25/6 1795, i MR (SSA), Akter i besvärs
mål, vol. 84, 2/3 1795. 

53 MR (SSA), Notariens ekonomiprotokoll, vol. 56, 19/8 1795. 
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med skilsmässan frånträtt sin del i mannens borgerliga rättigheter, all
deles oavsett om hon nu ägde den faktiska handelsboden. 

Men hustru Brockman nöjde sig inte med detta, utan överklagade 
ärendet till Kommerskollegium, vilket på hösten 1796 upphävde de 
tidigare utslagen. Visserligen såg man här en förmildrande omstän
dighet i att skilsmässan ifråga framtvingats av mannens otrohet, men 
huvudargumentet rör mer synen på egendom som sådan. Dels fram
håller man att det aktuella bodelningskontraktet ska ses som giltigt, 
det vill säga att maken visst haft rätt att överlåta sin handelsbod på 
detta sätt, betraktad som materiell egendom. Dels menar man att 
boden egentligen bara "bytt förvaltning", vilket societeten inte hade 
rätt att lägga sig i.54 

Kommerskollegium (Staten) avfärdade med detta korporationens 
rätt att kontrollera hur en av dess medlemmar disponerat vad man såg 
som en del av den kollektiva egendomen. Även om det knappast varit 
den huvudsakliga avsikten kom detta utslag även att slå en bräsch i 
korporationernas försvar av sina rättigheter som exklusivt manliga. 

Jag har i denna uppsats försökt visa att frågan om genus och egendom i 
det tidigmoderna borgerliga stadssamhället såg något annorlunda ut 
jämfört med situationen på landsbygden. Den avgörande skillnaden 
var att näringslivet i en stad som Stockholm till stor del var korporativt 
organiserat. Stadsborgarnas privilegier kontrollerades av stadens kor
porationer - hantverkets skrån och handelns societeter. Borgarens 
rättighet att driva sin näring var underställd korporationens kontroll, 
då ett missbruk av det förtroende privilegierna förutsatte kunde leda 
till att verksamhetens nytta för samhället ifrågasattes, och därmed 
grunden för borgarnas monopolställning. 

Vid sidan av den fasta och/eller personliga egendom som förvisso 
var viktig för den enskildes och hushållets välfärd, vilade borgarens 
position därför på "delägande" i hela korporationens kollektiva, im
materiella egendom - privilegierna. Den kontroll som korporationen 
utövade kunde dock gå så långt som till att försöka hindra en individ 

54 Kommerskollegii resolution av den 13/10 1796, i Kryddkramhandelssocietetens 
arkiv (SSA), Handlingar 1) 1749-1796, n° 189. 
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att nyttja sin materiella egendom, till exempel en handelsbod, om man 
ansåg att detta inkräktade på de kollektiva rättigheterna. Häri låg hela 
tiden en potentiell konflikt mellan individ och hushåll å ena sidan, och 
korporationerna å den andra. 

Tidigare forskning har pekat på att det inom det tidigmoderna hus
hållet rådde en tydlig könshierarki ifråga om egendom. Förvisso hade 
kvinnor så långt tillbaka vi kan se arvsrätt i Sverige. I praktiken innebär 
detta dock att kvinnan visserligen kunde inneha egendom, men inte att 
hon fritt kunde disponera den. Den rätten låg hos hennes målsman, i 
första hand maken. Förutom att detta gör det vanskligt för oss att 
förutsätta att det alltid rådde intressegemenskap inom ett hushåll, så 
ledde det till att kvinnor sällan fick tillgång till de maktresurser som 
fast egendom - främst jord - skapade. 

Sett till det rent personliga planet var situationen i grunden likadan 
i staden, även om kvinnans arvslott här var större. Dock är det inte 
säkert att det i staden främst var fast egendom som skapade makt
resurser. Jag vill hävda, att det inom den borgerliga världen var lika 
viktigt att få del av den makt som den immateriella, kollektiva egen
domen gav. Det gällde att accepteras som medlem av en korporation 
för att fullt ut kunna utnyttja dess rättigheter. 

Denna möjlighet var starkt begränsad för de flesta av stadens in
vånare, men den var i princip alltid stängd för kvinnor. Inte ens änkor
na, som gällde för att vara myndiga, hushållsföreståndare och makens 
arvtagare, släpptes fram till fullt deltagande inom korporationerna. 
Deras verksamhet sågs ofta på med misstänksamhet och begränsades, 
och ofta framhölls öppet att man helst såg att de lade ner rörelsen. 
Lyndal Roper har framhållit att reformationen förde med sig en syn på 
familj och hushåll som passade som hand i handske inom den tyska 
borgerliga världen, och då framför allt inom hantverket. "Verkstaden" 
blev den ideala arbetsgemenskap som förenade borgerliga ideal med 
patriarkal auktoritet. Ett verkligt hot mot denna ordning blev den 
självständiga kvinnan, hon som av någon anledning undandrog sig 
den patriarkala kontrollen.55 Sin position till trots sågs änkan - liksom 
varje självständig kvinna - som en anomali. 

55 Roper, L. (1989), kap. 7. 
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Det är dock viktigt att framhålla, att vi i fallet Stockholm inte har 
att göra med ett avvisande av kvinnan från den borgerliga näringen 
som sådan. Hur man och hustru organiserade arbetet inom den rörelse 
som erkändes som deras gemensamma bekymrade inte korporationen. 
I detta avseende stannade dess inflytande vid hushållets tröskel. En 
kvinna som överträdde sina befogenheter som hustru, och i egen rätt 
började ställa anspråk på del i de korporativa rättigheterna, blev där
emot ett akut hot. Hon utmanade korporationens roll som väktare, 
som garant för borgerskapets privilegier som exklusivt manliga. Den 
borgerliga världen hade svårt att härbärgera tanken på självständiga 
kvinnor.56 

Vilka var då kvinnors möjligheter att inom detta borgerliga sam
hälle ackumulera egendom som maktresurs? När det gäller personlig, 
materiell egendom, som fastigheter, var en kvinnas position naturligt
vis starkare än på landsbygden, tack vare den förmånligare arvsrätten. 
Men när det sedan gällde hennes möjligheter att också fullt ut nyttja 
en egendom som var knuten till en borgerlig rörelse, så ställdes hon 
inför det korporativa samhällets symboliska stadsport, en port som i 
princip skulle vara stängd för kvinnor. I och med att den egendom som 
var verkligt maktskapande för en borgare till stor del var både immate
riell och kollektiv, var kvinnors möjligheter till deltagande mycket 
begränsade. Den fasta egendomens värde var kraftigt kringskuren 
utan tillgång till privilegierna. 

Såväl individer som Kommerskollegium57 utmanade förvisso de 
borgerliga monopolen, men för Sara Videbeck och hennes systrar 
skulle det dröja ännu en tid innan näringsfriheten löste upp banden 
mellan egendom och privilegier, och därmed grunden för den korpo
rativa genusordningen. 

56 För ett motsvarande resonemang ifråga om Frankrike, se Coffin, J. G. (1994), 
s. 774-780; se även Wiesner, M. E. (1986), s. 176 f., 191 f. 

57 Efter 1809 kom Kommerskollegium att på allvar börja uppmärksamma problemet 
med den stora mängden oförsörjda kvinnor i städerna, och de hinder som fanns för deras 
försörjning. Qvist, G. (1960), s. 163 f. 
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Protokoll 

Borgerskapets äldstes arkiv 
Protokoll 

Kryddkramhandelssocietetens arkiv 
Protokoll 
Handlingar 

Linkramhandelssocietetens arkiv 
Handlingar 

Lärftskramhandelssocietetens arkiv 
Reglemente 
Diverse dossierer 

Siden- och klädeskramhandelssocietetens arkiv 
Protokoll 

Viktualiehandelssocietetens arkiv 
Protokoll 
Inkomna handlingar 

Nordiska museets arkiv (NMA) 
Järnkramhandelssocietetens arkiv 

Protokoll 
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"Mitt bördehemman" eller 
"vårt ärvda skattehemman"? 

Genusanknutna strategier vid överlåtelser av 
skattejord mellan generationer, 
Bjuråker 1750-1850 

Rosemarie Fiebranz 

Rubrikens båda formuleringar är hämtade från lagfartsmaterialet för 
ett urval skattegårdar i Bjuråker åren 1750-1850.1 De illustrerar hur 
man där beskrev jordegendomen vid generationsöverlåtelser. Fraserna 
antyder en glidning i synen på vem den ärvda jorden faktiskt tillhörde 
- den enskilde arvtagaren eller det gifta par som brukade jorden 
gemensamt. Uttrycket "vårt" är egentligen inte förenligt med gällande 
lag: arvejord var normalt inte giftorättsgods, utan ägdes enskilt av den 
ärvande maken.2 En närmare analys av dessa och andra skrivsätt i lag
farterna kan ge intressanta upplysningar om hur man såg på ärvd jord i 
relation till manliga och kvinnliga genuspositioner i en Hälsinge
socken för omkring 200 år sedan. Vi ska först bekanta oss lite närmare 
med några av aktörerna. 

Olof Andersson och hans hustru Gertrud Olofsdotter brukade den 
relativt välbärgade skattegården Kyrkbyn nr 1 i Bjuråker vid 1700-
talets mitt. Gården hade ärvts i Gertruds släkt, och Olof hade tillsam
mans med hustrun löst ut hennes syster från hemmansbruket. När 
parets barn, sonen Anders och dottern Anna, båda blivit gifta var 

1 Lagfartsmaterial för sju skattegårdar i Bjuråkers socken, undersökning redovisad i 
Fiebranz 2002, kap. VI.i, VI.3 och VI.4. 

2 Se t.ex. Karlsson Sjögren 1999 s. 113 och Fiebranz 2002 s. 252. 
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fadern i 6o-årsåldern. Föräldrarna skrev i en hemmansöverlåtelse 1768 
över gården till Anders och sonhustrun. Hemmanet värderades till 
800 daler kopparmynt, samma belopp som det åsatts vid föregående 
generationsväxling. Då hade Gertruds mor, som var änka, liksom 
Gertruds gifta syster med sin make, fått en tredjedel var av summan. 
Nu behöll i stället Olof och Gertrud hela summan och dottern gavs 
ingen annan utlösen än ett löfte från sin bror om att få bruka en jord
lott motsvarande en halv tunnas utsäde.3 

Denna uppgörelse godkändes dock inte av Annas make, mågen 
Lars. Lars klandrade hemmansförsäljningen inför rätten och begärde 
att få lösa en tredjedel - det vill säga hustruns lagstadgade arvsandel - i 
börd för sina barns räkning. Tvisten slutade med förlikning mellan 
svågrarna. Lars och hans hustru fick livstids nyttjanderätt till en större 
nyodling, och i Anders fasta för släktgården angavs dessutom att 
"lösen- och jordepengarna" till fullo hade betalats till både fadern och 
svågern.4 

Det här fallet illustrerar väl en relativt "normal" generationsväxling 
på en Bjuråkersgård vid 1700-talets mitt - frånsett då mågens klander. 
Tvistens resultat blev dock att ett förväntat och accepterat tillväga
gångssätt slutligen fastställdes. Under hela perioden 1750-1850 var 
denna metod för generationsväxling - "förtida överlåtelse" under för
äldrarnas livstid till en gift arvtagare och dennes maka - dominerande i 
Bjuråker.5 Ett mer sentida exempel från samma socken, som har 
många likheter med förfaringssättet 65 år tidigare, är överlåtelsen 1843 
på gården Lia nr 5. Den nyblivne änklingen Hans Persson skrev då vid 
64 års ålder över sitt lilla hemman på sin 25-årige son Lars. Lars hade 
två systrar, en äldre och en yngre. Köpesumman för gården sattes till 
1066 riksdaler banko. Lars skulle lösa ut sina systrar kontant för deras 
systerlotter med 266 rdr var. Den yngre systern som ännu inte blivit 
gift garanterades dessutom en koföda och husrum på gården, om hon 
"icke skulle bliva försedd". Om hon använde sig av denna försörjnings-

3 SH, renov. småprotokoll, vol. 75, Delsbo tingslag, 19 okt. 1761; vol. 80,10 nov. 1763; 
vol. 94, 24 april 1769, RA. Fiebranz 2002 s. 270 f. 

4 SH, renov. småprotokoll, vol. 99, Delsbo tingslag, 24 april 1771, RA. Fiebranz 2002 
s. 271. 

5 Fiebranz 2002 s. 344 ff. 
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garanti, skulle hennes kontanta lösensumma återbetalas till gårdens 
brukare.6 

I forskningen om hur genusaspekter genomsyrat egendomsrelatio
nerna i det förflutna, kan vi närma oss problemet via olika typer av 
material. Lagstiftningen kan ge en bild av gällande regelverk och 
officiellt sanktionerade normer, medan undersökningar av rättspraxis 
kan underlätta förståelsen av hur reglerna hanterades i både vardagliga 
och mer ovanliga situationer, till exempel vid egendomsöverföring 
genom arv. I sådana sammanhang har ofta en mer eller mindre lokal 
"sedvänja" tillmätts betydelse.7 En något annorlunda ståndpunkt har 
intagits av Maria Sjöberg, när hon framfört att varken lag eller "sed
vänja" i relation till arv var avgörande, eftersom en så stor variation i 
praxis kunde påvisas, i de av henne undersökta Dalasocknarna under 
1500-talet. Enligt Sjöbergs tolkningsmodell avgjordes i stället för
farandet i varje enskilt fall i första hand av de genuspräglade reglerna 
för egendomens förvaltning inom äktenskapet, det vill säga gifta mäns 
dispositionsrätt över hustruns egendom. Jorden var en maktresurs, 
knuten till manligt genus.8 

I min undersökning av överföringen avjordegendom mellan genera
tioner i Hälsingesocknen Bjuråker perioden 1750-1850 har jag försökt 
gå ett steg längre i relation till den välkända problematiken om relatio
nen mellan "norm" och "praktik". Maria Sjöbergs tolkningsmodell 
som tillmäter maktaspekten inom äktenskapet avgörande betydelse i 
egendomsrelationerna var en utgångspunkt. I ett närstudium av egen
domsöverföringen inom åtta bondesläkter i Bjuråker under de hundra 
åren fann jag både belägg för en betydelsefull manlig maktposition -
husbondepositionen - i relation till jordegendomen, och avsevärda 
variationer i hur de olika hushållen hade hanterat arvsfrågan. Min 

6 SH, renov. småprotokoll, vol. 479, Delsbo tingslag, 21 nov. 1843, P- 952> RA- Fieb
ranz 2002 s. 280 f. 

7 Se Sjöberg 2001a s. 32 ff., och Fiebranz 2002 s. 252 ff. för en översikt av arvslagstift
ning och sedvänjor. 

8 Sjöberg 2001a s. 148 och passim. Se också Sofia Holmlunds bidrag i denna bok för 
flera paralleller till praktiken i Bjuråker. 

9 Fiebranz 2002 kap. VI. 
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grundsyn är att även om människorna i en given historisk kontext 
mestadels kan visas ha agerat utifrån individuella förutsättningar i de 
enskilda fallen, så har handlandet också till stor del formats av gemen
samma förhållningssätt. Dessa gemensamma förhållningssätt upp
fattar jag som grundade i en kulturell tolkningsram inkluderande soci
ala strukturer, där genusordningen är en framträdande beståndsdel.10 

Därmed har jag strävat efter att hitta mönster också i variationerna 
mellan de olika fallen av överföring av jordegendom. Dessa mönster 
kan beskrivas som ett förhållningssätt till jorden som resurs och kultu
rell symbol, ett förhållningssätt som blir synligt i hur både förväntade 
("normala") skeenden i generationsväxlingarna, och icke förväntade 
situationer, hanterades. Sådana handlingsmönster, och inte minst de 
skrivsätt som användes i lagfartsmaterialet, visade sig också i stor 
utsträckning kunna illustrera hur genusordningen omsattes i en lokal 
praktik för egendomsöverföring. I denna praktik var männens (över
ordnade) positioner som skattebönder och husbönder, och kvinnornas 
positioner som matmödrar en grundförutsättning. De båda positio
nernas förening i äktenskapet var också avgörande för hur jorden han
terades och förmedlades mellan generationerna, vilket jag ska visa i 
denna uppsats. 

Befolkningen i Bjuråkers socken i norra Hälsingland bestod vid mit
ten av 1700-talet till största delen av skattebondehushåll. Andelen 
obesuttna var försumbar. Jordinnehavet var därtill relativt jämnt för
delat. Under hundraårsperioden fram till 1850 var befolkningsök
ningen kraftig i området - socknens invånarantal mer än tredubblades. 
Samtidigt inträffade en social differentieringsprocess. Antalet bruk-
ningsenheter mer än fördubblades, medan det genomsnittliga inne
havet av skattlagd jord minskade - en fragmentisering ägde rum. 
Andelen obesuttna i befolkningen - torpare, kolare, backstugusittare 
och liknande grupper - ökade under samma period starkt. Från att ha 
haft en social struktur som präglats av typiskt norrländskt "egalitära" 
förhållanden, kom Bjuråkers befolkning att uppleva omvandlingar 
som i grunden förändrade livsbetingelserna. Medan vissa skattebön-

10 Fiebranz 2002 kap. I. 
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der kunde ackumulera ett stort jordinnehav, uppstod parallellt ett stort 
skikt jordfattiga, med eller utan skattlagd jord. Nyodlingen var sam
tidigt stor i området, och jordbrukets omvandling, linodlingens upp
sving samt järnbrukens expansion medförde sammantaget att försörj
ningsmönstren förändrades i grunden.11 

Under denna omvälvande period i socknens historia höll bonde
skiktet ändå till stora delar fast vid äldre principer för egendomsöver
föring mellan generationer. Den gamla hushållsordningen, präglad av 
de lutherska hierarkiska principer som uttrycks i hustavlan, var av-
läsbar i normerna för egendomsöverföring. En lokal kultur där släkt
gården hade avgörande betydelse i hushållsstrategierna, både för för
sörjningen och för människors status och anseende, var också framträ
dande. Skattegårdarna uppfattades av bevarade handlingar att döma 
inte som egendom vilken som helst: bördehemmanet var betydelse
fullt för brukarens identitet, och man strävade nästan undantagslöst 
efter att behålla det i den nära släkten. Någon jordmarknad av betydel
se uppstod inte i socknen före 1850 - de jordförsäljningar som ägde 
rum gjordes nästan uteslutande inom släkt. I min avhandling har jag 
rekonstruerat samtliga överföringar av jord under de hundra åren på 
sju skattegårdar. Så när som på ett par undantag, när skuldsättning 
medförde att (delar av) gårdar köptes av järnbruken, behölls dessa 
skattegårdar inom släkten genom hela perioden. Brukningstiderna var 
också långa för varje generation, mestadels omkring trettio år i de när-
studerade hushållen.12 

Enligt 1734 års lag ärvde söner dubbel lott jämfört med döttrar på 
landet. Bror hade också rätt att ta sin arvslott före syster. Giftorätten 
omfattade inte arvejord, utan endast förvärvad egendom, så kallad 
avlinge. Fördelningen av giftorättsgodset motsvarade arvsrätten, det 
vill säga mannen hade rätt till två tredjedelar, hustrun till en tredjedel. 
Gifta kvinnor kunde inte förfoga fritt över sin egendom - de stod 
under makens målsmanskap vilket innebar att han förvaltade också 
hennes del av boet. Ankor kunde enligt 1734 års lag själv råda över sin 

11 Fiebranz 2002. 
12 Fiebranz 2002 s. 197 f. samt kap. VI, särskilt s. 344 ff. Om brukningstider, jfr Rosén 

1994 s. 234 ff. samt Perlestam 1998 s. 174, 235. Jfr även Sofia Holmlunds bidrag i denna 
volym angående uppkomsten av en jordmarknad i uppländska Estuna. 
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egendom, de var myndiga att exempelvis framträda självständigt inför 

rätten.13 

Överföringen av jordegendom i Bjuråker skedde dock vanligen inte 
genom arv i egentlig mening. Man hade kunskap om arvsreglerna, och 
kunskapen genomsyrade i många fall de jordöverlåtelser som gjordes. 
Det önskvärda förfarandet vid generationsväxling på skattegårdarna 
kan ses som en del av äktenskapssystemet - eller kanske tvärt om; 
äktenskapen utgjorde en integrerad del i systemet för egendomsöver
föring mellan generationerna. I mitt material gjordes ungefär hälften 
av jordöverföringarna med hjälp av vad som i forskningen brukar 
benämnas som "förtida överlåtelse", där samtidigt föräldrarnas ålder
domsförsörjning reglerades. Båda föräldrarna, i flertalet fall, eller den 
överlevande, överlät hemmanet genom så kallat "bördköp", om möj
ligt hölls då också gårdsenheterna samman. Överlåtelserna gjordes 
vanligen när föräldrarna var i sextio års åldern, medan tillträdaren -
idealt en son - ofta var omkring 30 år gammal och gift. Föräldrarna 
hade av allt att döma ganska tidigt fattat beslut om vilket av barnen 
som skulle ta över föräldragården. Valet av efterträdare framträder 
enligt ett mönster, som inte utformades individuellt i varje hushåll - i 
stället fanns en norm för hur hemmanen skulle förmedlas mellan 
generationerna.14 

En strävan att uppfylla denna norm kan iakttas också i fall där en 
vuxen son av en eller annan anledning saknades vid den önskade tid
punkten för generationsväxlingen. Hemmanet Lia nr 3, då ett av de 
större i Bjuråker, brukades 1751 av den knappt trettioårige Hans Pers
son. Detta år dog emellertid Hans, och efterlämnade sin hustru samt 
en ettårig son. Föräldrarna, gårdens gamla brukare Per och Kerstin, 
stod nu utan efterträdare. De hade inga fler söner, och tre döttrar var 
redan gifta på andra gårdar. Den yngsta dottern Sigrid var 22 år och 
ännu ogift. Föräldrarna började bli gamla och bräckliga, och frågan 
om gårdens fortsatta brukande måste lösas. När fadern var 67 år, 1753, 
lämnade han därför in en skrift till rätten, där föräldrarna i vittnens 
närvaro och med de tre mågarnas godkännande överlät hemmans-

13 Widerberg 1980 s. 30 ff. 
14 Fiebranz 2002 s. 344 f. 
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besittningen till dottern Sigrid. Överlåtelsen motiverades med att 
hon hade "med all barnslig lydno tillhandagått [föräldrarna] och 
[dem] framdeles till dödedagar sköta skall". Den enda betalningen för 
gården skulle vara föräldrarnas föda och skötsel. Sigrid lagfor med 
hemmanet tre gånger, och hon gifte sig senare samma år med en 
bondson.15 

Men den gamle fadern levde ännu några år, och man fick klart för 
sig att den lille faderlöse sonsonen skulle komma att överleva sina små
barnsår. Kanske var det därför den gamle ändrade sig om hemmanets 
framtid. Sonsonen hade rätt till sin arvslott, och detta skulle ordnas 
genom en hemmansklyvning. Enligt en skriven handling hade far
fadern förordnat om saken strax före sin död 1760: sonsonen skulle få 
lösa halva hemmanet, den andra halvan skulle upplåtas åt Sigrid och 
mågen. En köpeskilling sattes till 1000 daler kopparmynt för hela går
den, att betalas med hälften var av den unge sonsonen och Sigrids 
make. Pengarna skulle fördelas med en tredjedel till den gamla (far-) 
modern Kerstin, och alla fyra döttrarna skulle få "lika med sonsonen", 
eller drygt 133 daler var. Under sonsonens omyndighetstid skulle Sig
rid och hennes man bruka hela hemmanet. Den gamla änkan med sin 
målsman, de tre äldre döttrarna och mågarna, liksom sonsonens för
myndare godkände alla överlåtelsen. Däremot var inte den unga svär
dottern, änkan efter Hans, inkluderad i affären. Hon hade flyttat från 
gården efter makens död, och skrevs bland utanvidsbefolkningen i 
byn.16 

Detta, och andra, exempel tydliggör att man fäste stor vikt vid att 
söner skulle tillförsäkras sina arvslotter, men också - som jag uppfattar 
det - att släktgårdens princip innebar att man föredrog att gårdsbruket 
övertogs av en man, och då helst en son, vid varje generationsväxling, 
även om det medförde en del extra procedurer. Männens relation till 

15 SH, renov. småprotokoll, vol. 58, Delsbo tingslag, 25 sept. 1753; vol. 60, 21 febr. 8c21 
sept. 1754, RA. Fiebranz 2002 s. 279 f. Se Taussi Sjöberg 1996 s. 188 f. om hur argument 
krävdes för att få rättens godkännande av "ovanliga" hemmansöverlåtelser. 

16 SH, renov. småprotokoll, vol. 73, Delsbo tingslag, 14 april 1760, RA. Husförhörs-
längd, Bjuråkers kyrkoarkiv, AL3, SVAR. Observera att vid faderns död förvaltades 
barnets egendom av en utsedd förmyndare, ej av modern/änkan. 11734 års lag stadgas att 
barnens egendom skulle förvaltas av änkan med "nästa fränders, eller förmyndares råd". 
Karlsson Sjögren 1999 s. 127. Jfr G. Andersson 1998 s. 250. 
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arvejorden var speciell - det var inte lika godtagbart att lösa ut en son 

med kontanter, särskilt inte om han var ende son, som det var att gott-
göra döttrar på samma sätt. När den son som utsetts till arvtagare av 
något skäl föll ifrån, sågs detta som så allvarligt att det kunde beskrivas 
i överlåtelsehandlingen. Brukarparet Jon Olofsson och Margareta 
Persdotter på gården Lia nr 7 ordnade 1835 generationsväxlingen på sin 
gård, och de förklarade i handlingen varför de överlät hemmanet till 
sin dotter och måg: "Som vår son Olof ifrån barndomstiden [varit] 
dålig till hälsan samt vid mognare ålder därmed fortfar och således 
anser sig oförmögen emottaga, sköta och vårda vårt ärvda och med 
fastebrev försvarade hemman [...]".18 Detta yttrande kan ses som ett 
uttryck för en lokal, kulturell uppfattning om de normala förutsätt
ningarna för brukandet av bördehemmanen. Enligt dessa var det 
önskvärt att en son skulle ta vid på gården efter föräldrarna. Fanns 
flera söner hade den äldste en gynnad ställning. Om både söner och 
döttrar fanns i hushållet missgynnades döttrarna oftast vid hemmans
överlåtelserna. Mitt material ger sammantaget tydliga indikationer på 
att sönernas relation till den ärvda jorden var annorlunda än döttrar
nas.19 Synsättet stämmer också med lagens stadgande: "Faller ej mer 
än en sätesgård till arfs; äge tå broder taga sin lott theri, och syster 
niute sin lott i strögods [.. .]".20 Jons och Margaretas formulering visar 
också på att detta förhållande inte enbart, eller ens främst, betraktades 
som sonens rättighet från föräldrarnas perspektiv. Orden "emottaga, 
sköta och vårda vårt ärvda skattehemman" gör tydligt att sonen till en 
skattebonde hade skyldigheter i relation till arvejorden; hemmanet 
kunde inte lämnas vind för våg, och det var (den äldste) sonens ansvar i 
första hand att så inte skedde. 

17 Ett annat exempel är den ende sonen, nioårige Nils på gården Vastansjö nr 5, som 
1812 av sina föräldrar garanterades halva hemmanet. Den andra hälften gick till en syster, 
medan ytterligare en syster löstes ut med kontanter. Systern och svågern brukade hem
manet under Nils omyndighetstid. Fiebranz 2002 s. 275. 

18 SH, renov. småprotokoll, vol. 423, Delsbo tingslag, 12 okt. 1835, RA. Se vidare 
Fiebranz 2002 s. 283 f. 

19 Se Taussi Sjöberg 1996 s. 117 f. för liknande observationer gällande 1600-talets 
Njurunda; jorden som resurs förbehölls männen. Jfr G. Andersson 1998 s. 230 fF. och 249 
ff. 

20 1J34 års lag, 1984 (1780) ÄB 12 kap. 6§. 
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Genusuppfattningarna i norra Hälsingland medförde också att 
döttrar som hade bröder inte förväntades överta någon del av 
föräldragården. Deras position i livet skulle bli som matmor på 
makens gård, där de skulle bidra med hemgiften och gärna en kon
tant utlösensumma från sitt föräldraarv. I avtalen skrevs emellanåt in 
en slags "försäkring" för ännu ogifta döttrar, som vi såg ovan i fallet 
med Lars ogifta yngre syster. Ett stöd för tolkningen att söners och 
döttrars relation till sina föräldrars arvejord inte var likvärdig, är ock
så att motsvarande "försäkringar" för söner inte förekom. Sönernas 
livsväg uppfattades annorlunda. De skulle i första hand bli skatte
bönder på föräldragården, och först i andra hand på en hustrus 
bördehemman.21 

Också i positionen som ingift på ett bördehemman medförde 
kvinnligt respektive manligt genus olika förutsättningar. Som fram
gick ovan var de ingifta mågarna förhandlingsparter när Sigrids och 
hennes omyndige brorsons eventuella övertagande av föräldragården 
avgjordes. En son som tillträtt ett eget bördehemman blev en betydel
sefull person i relation till hustruns släkt. Särskilt tydlig blev det man
ligt kodade förvaltningsansvaret för egendom inom äktenskapet för 
den man som gift sig till en arvtagerskas gård. Släktrelationen mellan 
ett äldre brukarpar och en måg, jämfört med motsvarande relation till 
en svärdotter, var helt olika. Mågen uppnådde positionen som skatte
bonde, med åtföljande status och husbondemakt, och han var en 
oundgänglig samarbetspartner och motpart för sina svärföräldrar, lik
som för hustruns syskon. Maria Sjöberg har kommenterat de här 
mekanismerna: "män hade rätt till kvinnors släkt, medan det motsatta 
däremot inte var aktuellt".22 Den ingifta svärdotterns position var 
mycket svagare - Hans Perssons änka fick som vi såg lämna gården 
1751, medan hennes lille son förblev betydelsefull i relation till släkt
gården. I praktiken hade hemmanet då gått tillbaka till svärföräldrarna 
som bakarv, för ett förnyat avgörande om vem som skulle överta 
brukaransvaret. De maktresurser som vid giftermålet hade knutits till 

21 Fiebranz 2002 s. 350 fF. 
22 Sjöberg 2001b s. 117. Se också Fiebranz 2002 s. 299 fF. om vilka problem en måg 

kunde få med husbondeskapet på hustruns arvegård. 
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svärdottern som matmor kvarstod endast så länge maken levde. Svär
dottern som hade den stora oturen att bli änka medan svärföräldrarna 
fanns i hushållet eller dess närhet, riskerade att förlora sin status
position.23 

Om nu sönernas relation till den ärvda jorden var så betydelsefull i 
Bjuråker, hur agerade man när söner saknades? Detta var ju, enligt 
demografins mekanismer, inte alldeles ovanligt. Vi ska återvända till 
gården Kyrkbyn nr i, och förhållandena där omkring sekelskiftet 1800. 
Anders som tillträtt gårdsbruket 1768 dog vid femtio års ålder 1789, 
innan han hunnit reglera hemmanets fortsatta brukande. Hans enda 
barn, dottern Gertrud, var då gift sedan två år med en bondson. 
Mågen vid namn Lars Jonsson skrevs som brukare på hemmanet i de 
kamerala längderna omkring 1800. Döden hade emellertid redan 
slagit till igen på gården - även Gertrud hade avlidit, knappt 30 år 
gammal, i hetsig feber 1795. Lars och Gertrud hade hunnit få två dött
rar under sitt äktenskap. När sedan Lars gifte om sig 1810 och flyttade 
åter till sin hemgård, fanns bara kvinnor kvar på Kyrkbyn nr 1: utöver 
döttrarna också svärmodern, den gamla änkan Karin. Hur skulle går
dens fortsatta brukande nu lösas? Vid 73 års ålder skrev Karin 1812, med 
sin målsmans godkännande, över gården på de två dotterdöttrarna. 
Den ena var redan gift med en torparson, och paret tilldelades halva 
hemmanet. Den andra gifte sig inom kort och kom att bruka den 
andra hälften. Snart därefter avled mormodern.24 

Genom olyckliga omständigheter fanns i det här fallet alltså inga 
söner som kunde överta gårdsbruket, och mågen (Lars) hade inte hel
ler fått formell äganderätt till hustruns bördehemman innan hans 
svärfar dog. Svärmodern förblev därför hemmanets innehavare på 
pappret under mer än tjugo år. Som ingift hade i sin tur inte heller 
svärmor Karin någon egen bördsrätt, strikt räknat - men hon hade 
stått med som övertagare vid makens tillträde 1768. För övrigt levde 
även Karins svärmor, änkan Gertrud, på hemmanet till sin död vid 87 

23 Fiebranz 2002 s. 350 f. Se också Taussi Sjöberg 1996 s. 197 f. om motsvarande pro
blem för änkor i makens hushåll i Njurunda på 1600-talet. 

24 Uppsala Domkapitel, EV:94:2, prästvalslängd för Norrbo-Bjuråker 1804, ULA. 
SH, renov. småprotokoll, vol. 259, Delsbo tingslag, 7 april 1812, RA. Fiebranz 2002 
s. 271 f. 
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års ålder år 1800. Gertrud var, till skillnad från både Karin och Lars, 
bördig på hemmanet. Trots närvaron av två änkor i hushållet var ändå 
av allt att döma den ingifte mågen Lars husbonde på gården så länge 
han fanns kvar där. Hans problem var bara att avsaknaden av en for
mell överlåtelse till hans förmån begränsade hans handlingsfrihet på 
pappret. Lösningen på denna icke förväntade situation blev alltså att 
svärmodern, änkan Karin skriftligen överlät gården till dotterdött
rarna så snart de försäkrats om giftermål. Vi kan inte veta om detta var 
en "papperskonstruktion" - styrde verkligen Karin (eller hennes måls
man) självständigt över egendomsöverföringen? Eller fanns trots allt i 
realiteten mågen/fadern Lars med i transaktionens planering och i 
förhandlingarna med de tilltänkta mågarna?25 Troligen vägde Lars ord 
tungt i transaktionen samtidigt som de formella kraven bidrog till att 
göra denna egendomsöverlåtelse till en genomgående "kvinnlig" affär 
på pappret, vilket dock också kan ha ökat kvinnornas insyn och möjlig
het till inflytande.26 

Vi har genom flera exempel fått en inblick i hur arv och äktenskap 
flätades samman vid generationsväxlingarna på skattegårdarna i 
Bjuråker. Ingifta parter blev i många fall formella delägare, då de stått 
med som köpare på överlåtelsehandlingarna. Egendomsöverlåtelser 
genomfördes ogärna när inte äktenskap fanns avtalat. Vid oväntade 
händelser, som plötsliga dödsfall, kunde det komma grus i det normalt 
smidiga systemet för generationsväxling. Man fick då i någon mån 
improvisera, men improvisationerna var inte fria, utan de relaterades 
tydligtvis till en uppsättning genusanknutna normer för hushållens 
relationer till den ärvda skattejorden. När den sammantagna bilden 
betraktas, framstår de gifta parens gemensamma övertagande av en
dera makens bördshemman som något av en nyckel till hela egen
domsordningen. Och som jag konstaterade inledningsvis, utgör detta 
en skenbar anomali i relation till gällande lagstiftning - ärvd jord 
skulle ju utgöra enskild egendom inom äktenskapet. 

Hur ska då systemet med makarnas gemensamma bördköp av arvs-

25 Fiebranz 2002 s. 272 f. 
26 Se Sofia Holmlunds uppsats ang. hur häradsrättens ökande formella krav påver

kade egendomstransaktionernas utformning på pappret under 1800-talets första hälft. 
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hemmanet tolkas i relation till den gällande lagstiftningen? Vad ville 
man uppnå med systemet, och vad blev i praktiken effekten av det? 
Asa Karlsson Sjögren, bland flera andra, har konstaterat det äkten
skapliga särägandets princip (som bibehölls ända in på 1900-talet), 
som betydelsefull: ärvd jord förblev makarnas enskilda egendom, vil
ket gjorde att den ärvda jorden bevarades åt släkten. Makarna ärvde 
inte varandras ärvda jord. Fastän mannen förvaltade hustruns arvejord 
enligt 1734 års lag, kunde han inte agera helt fritt med den. En försälj
ning krävde hustruns godkännande. Om hon avled före mannen gick 
hennes jord till hennes arvingar - barnen, eller föräldrar, sedan syskon, 
om barn saknades, och vice versa. Den man som "gift sig till" hust
runs jordegendom kunde därmed visserligen dra full nytta av dess 
avkastning genom sin förvaltningsrätt under hustruns livstid, men 
hans handlingsutrymme var begränsat om hon avled, eller vid en even
tuell försäljning. 

Det "normala" förfarandet vid överlåtelser av jord i Bjuråker var 
som framgått att gårdarna mestadels hölls samman och "såldes" av 
föräldrarna gemensamt till en utsedd arvinge med maka (eller make). 
Om arvingen var en son, och han hunnit gifta sig, stod hustrun oftast 
med som köpare av hemmanet. I de fall en gift dotter övertog gården 
(en ogift dotter kunde bara i sällsynta fall göra det) stod hennes make, 
mågen, undantagslöst med som köpare. Jorden kom därmed att be
traktas som "bördköpt", vilket enligt 1734 års lag innebar bland annat 

.. sådan jord, som genom köp övergått till skyldeman i bördsled och 
som i säljarens hand varit arvejord (eller bördköpt jord)." Bördköpt 
jord betraktades sedan som ett mellanting mellan egentlig arvejord 
och avlingejord, enligt en äldre tolkning.28 Det var alltså avgörande att 
en framtida arvtagare stod som köpare, och jordens arvskaraktär bibe
hölls därmed, trots att den sålts för pengar. Detta gällde även jord som 
löstes mellan arvingar. Mot slutet av 1700-talet hade en förändrad syn 
på den bördköpta jorden uppstått, delvis antagligen som en effekt av 
jordmarknadens tillväxt. En kunglig förklaring kom 1807, vilken i 
praktiken innebar en lagändring. Enligt förklaringen skulle vid två 

27 Karlsson Sjögren 1999 s. 113, Sjöberg 1997 s. 171,182, dens. 2001a s. 145. 
28 Citerat och refererat från af Hällström 1934 s. 260 £ 
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makars köp av arvejord från den enas släkt också den obesläktade 
maken få giftorätt till jorden.29 Från denna tid kodifierades alltså det 
system som av allt att döma redan tidigare varit brukligt i Bjuråker, 
nämligen att den ingifta make som stod med som köpare när arvtaga
ren köpte jord av sina föräldrar, fick en form av giftorätt till jorden. 
Det är däremot mer tveksamt, om Bjuråkerspraktiken i sig varit ett 
resultat av jordmarknadens uppsving, eftersom denna företeelse inte 
inträffade förrän sent i socknen. Mer troligt är att det gemensamma 
"köpet" av arvejorden var ett uttryck för äktenskapets avgörande bety
delse både för generationsväxlingen och för det senare ansvarstagandet 
för den ärvda jorden, vilket jag ska återkomma till. Giftorättsinstitutet 
var som nämnts inte formellt genusneutralt, då proportionen var V3- % 

till kvinnans nackdel. Eftersom man i Bjuråker strävade efter att hålla 
samman släktgårdarna, alltså även betraktade som giftorättsgods, fick 
detta troligen inte alltför stor praktisk betydelse. I vissa fall, som när 
dödsfall och arvstvister av olika orsaker komplicerade egendoms
överföringen, uttrycktes dock den asymmetriska genusordningen i 
argumentationen. 

Det var givetvis en praktisk fördel för mannen att ha laglig giftorätt 
till två tredjedelar av hustruns bördshemman, jämfört med om han 
"bara" hade kunnat förvalta hustruns arvejord under äktenskapet. Om 
hustrun skulle dö före honom hade han genom bördköpet en betydligt 
starkare position i relation till jorden än om den varit "särägd" i lagens 
anda. Jorden gick då inte utan vidare tillbaka till hennes släkt. Kvin
nans motsvarande giftorätt genom bördköpet (%) hade i praktiken 
mindre betydelse. Hustrun hade naturligtvis ingen förvaltningsrätt 
över makens jord under äktenskapet, och i lagens mening inte heller 
efter hans död. Genusordningens maktskapande mekanismer, genom 
vilka mågen fick en relation till, och position inom, hustruns släkt, 
medan sonhustrun hade svårare att uppnå motsvarande styrkeposi
tion, blev här också ytterst betydelsefulla.30 Det visade sig i några fall 
att mågar som köpare och förvaltare av sina hustrurs arv med framgång 
kunde hävda äganderätt till jorden. Däremot förekom inte att änkor 

29 Olivecrona 1882 s. 320-330. 
30 Sjöberg 2001b s. 117. 
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använde motsvarande argumentation, trots att de formellt deltagit i 
köpet av makens arvejord. 

Per Olofsson på Kyrkbyn nr 5 hade tillsammans med sin hustru 
köpt hennes arvshemman. Efter hennes död och sedan Per gift om 
sig, hävdade han 1787 sin äganderätt till jorden gentemot sina söner i 
första äktenskapet. Rätten godkände också Pers anspråk, och sönerna 
måste, för att få ut sitt arv, i gengäld gå med på att avstå en del av den 
avlingejord som fadern och modern köpt gemensamt under äktenska
pet. Trots att Per uppbjöd denna avlingejord gemensamt också med 
sin andra hustru, visade det sig senare att hon i praktiken inte fick 
någon giftorätt till denna jord. Också i nästa generation på samma 
gård upprepades mönstret. Efter sin makes död kärade änkan Brita 
1832 för att få sin handikappade dotters arvsrätt efter fadern erkänd av 
de två sönerna. Trots att Brita stått med som köpare av makens arvs
hemman när de tillträtt det, åberopade hon inte någon giftorätt inför 
rätten. Sin tredjedel av hemmanet kunde hon ju annars som änka ha 
fördelat mellan dottern och sönerna. I den segdragna tvisten fortsatte 
man dock att betrakta hemmanet som makens arvejord, över vilken 
änkan inte hade någon förfoganderätt.31 Den speciella, manliga rela
tionen till arvejorden tog i fall som dessa över framför det formella 
regelverket, som annars kunde ha inneburit en öppning för kvinnorna 
att hävda anspråk grundade i giftorätten. Det är visserligen möjligt att 
man i praktiken inte förmådde hålla reda på - eller "glömde" - att 
giftorätt kunde finnas för kvinnan som köpt jorden tillsammans med 
sin make. Men även denna "glömska" var i så fall, som jag ser det, ett 
uttryck för att arvejorden i första hand betraktades som knuten till 
manligt genus. 

Hustruns namn som köpare jämsides med sin ärvande make var 
ändå inte en innehållslös formalitet, som jag uppfattar det. Jag tolkar 
innebörden av dessa gemensamma bördköp som i hög grad symbolisk, 
och därtill inriktad på en praktik för att hålla samman och förmedla 
ärvda gårdsenheter. Denna praktik gavs genom det gemensamma 
bördköpet också en legal förankring. Legala anspråk kunde dock, som 
vi sett, åsidosättas när en manlig genusnorm gavs företräde. Det 

31 Se Fiebranz 2002 s. 261-268 för en utförlig redogörelse för dessa båda rättsfall. 

232 



gemensamma köpet av arvejorden ingick i genusordningen på så sätt 
att det utgjorde en markering av det nya brukarparets status och 
gemensamma ansvar, dels i relation till släktgården, dels gentemot 
arvtagarens syskon och föräldrar, men också i relation till de framtida 
arvtagarna, de egna barnen. Systemet kan uppfattas som ett sätt att 
ersätta lagens bud om särägande inom äktenskapet med en markering 
av de gifta makarnas gemensamma ansvar för arvejorden. De talrika 
användningarna av formuleringen "vårt ärvda skattehemman" antyder 
ett sådant synsätt.32 

Ett exempel som illustrerar hur det frånträdande brukarparet, i kraft 
av ett gemensamt ägande av ärvd jord från både hans och hennes sida, 
effektivt kunde förse många barn med brukningsgårdar i en "samlad 
lösning" är fallet med det gifta bondeparet Nils Persson och Margta 
Olofsdotter på Kyrkbyn nr 5, som 1845 överlät sin gemensamma egen
dom till en stor barnaskara. De sju barnen, fem döttrar och två söner, 
kunde alla förses med hyggliga arvslotter, samtidigt som de gamla 
brukningsdelarna hölls samman. Skrivningarna i de tre överlåtelse
handlingarna, en för varje brukningsgård, gör gällande att de alla 
utgjorde Nils ärvda egendom - trots att åtminstone en av gårdarna 
varit hustruns arvshemman från början. Överlåtelsen till de båda 
sönerna var troligen inte någonting att diskutera - de fick jord enligt 
Nils beslut, med hustruns råd och samtycke. Däremot var det antagli
gen mer komplicerat att fördela egendom till så många döttrar, och 
skrivningen antyder att viss diskussion om detta ägt rum inom det sto
ra hushållet: "Efter överläggning med min kära hustru [...] jämte 
samtliga mina kära barn, har jag [...] beslutat."33 Beslutens innebörd 
blev att båda sönerna fick varsin brukningsgård, två redan gifta döttrar 
löstes ut kontant, medan de tre ogifta döttrarna fick kasta lott om den 
återstående jorden. De båda som förlorade garanterades, utöver ett 
mindre kontant belopp, husrum i en stuga som skulle byggas på alla 
arvingars bekostnad, om flickorna inte lyckades bli gifta. Nils hade 
därmed genom sitt fördelaktiga giftermål (och därtill framgången bl.a. 

32 I mitt excerptmaterial för undersökningen som redovisas i Fiebranz 2002 kap. VI 
förekommer frasen, eller motsvarande skrivningar, ett tjugotal gånger i de hundra årens 
lagfartsmaterial för gårdsurvalet (detta presenteras på s. 258 ff., ibid.). 

33 SH, renov. småprotokoll, vol. 493, Delsbo tingslag, 10 dec. 1845, § 4°> RA-
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i arvstvisten med modern och den handikappade systern som nämnts 

ovan), tillsammans med systemet för gemensamt bördköp, och inte 
minst sin beslutsrätt som husbonde, kunnat genomdriva en ovanligt 
omfattande egendomsöverföring till en stor barnaskara.34 Den kom
plexa lösningen synliggör samtidigt hur genusordningens asymmetri 
fick praktiskt genomslag, i det att de ogifta döttrarna hamnade längst 
ner i den maktordning som avgjorde den ärvda jordens fördelning till 
en ny generation. 

För att nu återgå till resonemangen om den vidare innebörden av 
systemet med gemensamt bördköp av arvejord - vad innebar det för 
hustrun i det längre perspektivet, och från maktsynpunkt, att hennes 
namn stod med på överlåtelsehandlingen också när gården som till
träddes kom från mannens släkt? 

Om kvinnan blev änka i en ålder då det fanns vuxna barn i hushållet 
som kunde överta gårdsbruket, var både hennes ansvar och hennes rät
tigheter tydligare i och med att hon en gång övertagit gården gemen
samt med sin man. Vad detta kunde innebära i praktiken - åtminstone 
på ett formellt plan - visade det ovan refererade fallet med mormor 
Karin och de båda dotterdöttrarna. Men ansvaret, och änkans be
fogenheter liksom rättigheterna, ska dock inte uppfattas som i första 
hand individuella. Ansvaret och förpliktelserna var knutna till hennes 
position som matmor, och gällde i relation till släktgården, som en 
fortsättning av det ansvar som åvilat den döde mannen som husbonde. 
Som den efterlevande i bwikaxparet hade änkan förpliktelser gentemot 
barnen/arvtagarna, men också bakåt, i relation till mannens syskon 
och eventuellt överlevande föräldrar. Innan egendomen kunde över
låtas, skulle alla eventuellt kvarvarande skulder till den föregående 
generationen regleras.35 Därefter kunde änkan utfärda ett salubrev där 
gården i enlighet med den döde mannens vilja (uttryckligen eller 
underförstått) överfördes till den utsedde arvtagaren, och övriga 
arvingars anspråk reglerades med utlösen. Utfärdandet av ett sådant 
salubrev var dock inte i normalfallet en uppgift för änkan. Det var 
önskvärt att hela successionen reglerades i god ordning under båda 

34 Denna egendomsöverföring finns utförligt beskriven i Fiebranz 2002 s. 264 fF. 
35 Se Fiebranz 2002 s. 307. 
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makarnas livstid, så att husbondens vilja tydligt framgick också av det 
skrivna dokumentet. 

Döden drabbade dock som bekant ofta plötsligt och oberäkneligt 
vid den här tiden, och i sådana fall var det betydelsefullt för gårds
brukets kontinuitet att änkan också någorlunda formellt kunde anses 
representera brukarparet och därmed fullgöra sin döde mans vilja. En 
sådan kompetens krävde dock att man hade hunnit bruka gården en 
längre tid, och att hustrun hade försett släkten (och släktgården) med 
arvtagare i form av levande och något så när uppvuxna barn. Om man
nens död inträffade under äktenskapets första år betraktades däremot 
inte ansvaret för släktgården som åvilande den unga änkan i första 
hand. Mannens föräldrar, bröder eller svågrar ansågs vid sådana till
fällen, som vi sett, fortfarande ha det främsta ansvaret för gårdens fort
satta brukande, och blev de som utformade det fortsatta hanterandet 
av egendomen. 

En ung änkas ställning i relation till makens arvejord var av allt att 
döma ganska osäker - hon riskerade att få lämna gården.36 Här måste 
också framhållas att änkor, oavsett ålder, vanligen inte undertecknade 
handlingar gällande egendom själva i Bjuråker, trots att lagen tillät 
detta.37 Sedvänjan att änkor agerade med målsmäns råd och godkän
nande kan ha varit en följd just av systemet med gemensamma börd
köp. Genom att bördköpen undanröjde särägandet i äktenskapet, och 
därmed på sätt och vis vidgade hustruns/änkans ansvarsområde i rela
tion till jordegendomen, kunde hennes agerande i teorin bli alltför 
riskfyllt. Visserligen förväntades hon som sagt handla i enlighet med 
mannens - husbondens - vilja, men eftersom det var släktens hela 
symboliska och ekonomiska grundval som stod på spel, kunde man 
inte ta några risker. Därmed kan bruket att änkor endast underteck
nade egendomsöverlåtelser och liknande handlingar med sina måls
mäns godkännande delvis förklaras.38 

Det ansvar för släktgårdens skötsel och förmedling till kommande 

36 Fiebranz 2002 s. 268, 351, även Taussi Sjöberg 1996 s. 197 f. 
37 Bruket att änkor allmänt företräddes av målsmän i Bjuråker framgår av Fiebranz 

2002 kap. V.3, samt kap. VI. 1 och VI.4. 
38 Fiebranz 2002 s. 351. Motsvarande praxis har iakttagits för Estuna i Uppland, se 

Sofia Holmlunds bidrag i denna volym. 
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generationer som åvilade brukarparet genom bördköpet kade ytter
ligare en aspekt. Overlåtelsehandlingarna innehöll nästan undantags
löst också en reglering av det avträdande brukarparets, eller den över
levande partens, undantagsförmåner.39 Om mannen hunnit dö innan 
hans arvshemman formellt överlåtits till arvtagaren, blev änkan ändå, 
tack vare sitt "delägarskap", kapabel att tillförsäkra sig garantier för sin 
försörjning på ålderdomen. En andel av överlåtelsesumman, ofta en 
tredjedel, avsattes i normalfallet för föräldrarnas, eller den överlevan
des, försörjning. Om inget gemensamt bördköp skett, kunde teore
tiskt mannens arvejord ha fördelats mellan barnen utan att någon del 
kommit änkan tillgodo. Hon skulle då ha varit beroende antingen av 
att ett testamente upprättats av mannen till hennes fördel, eller av bar
nens barmhärtighet.40 Asa Karlsson Sjögren har framhållit att det på 
landsbygden var "avgörande för änkans välstånd om hon hade någon 
egen arvejord när mannen dog", och att hennes släktlinjer bakåt där
med var betydelsefulla.41 Systemet med gemensamma bördköp i Bjur-
åker är ett exempel på en alternativ lösning på detta dilemma, en lös
ning där kvinnans giftermål till makens gård också förde upp hennes 
anknytning till hans släkt(gård) i första rummet.42 

Kvinnan hade vanligtvis, om hon hade syskon, blivit utlöst med 
kontanter från sin arvejord när den överläts till en utsedd arvinge. 
Kontanterna hade bidragit till det gemensamma bördköpet av makens 
arvejord, och även eventuell utlösen av hans syskon. Dessa kontanter 
kan också, enligt ett enstaka belägg, ha haft en direkt betydelse för 
hustruns rätt att stå med som köpare av mannens arvejord. När Jon 
Eriksson i Västansjö år 1837 lagfor för tredje gången med det hemman 
han övertagit från sin far för summan 666 riksdaler banko, begärde 
han nämligen att rätten också skulle föra in hans hustru i lagfarten: 

39 För en mer ingående diskussion av detta, se Fiebranz 2002 s. 346 f. 
40 Det är inte känt om morgongåvor förekom i området den undersökta perioden, 

men det är mindre troligt eftersom något omnämnande av dylika inte hittats i mate
rialet. Se i övrigt Ågren 2000 för diskussion om testamentens roll som åldersförsäkran 
mellan makar. 

41 Karlsson Sjögren 1999 s. 129. 
42 Kvinnans med tiden starkare knytning till maken, och bort från den egna släkten, 

har uppmärksammats av flera forskare: Taussi Sjöberg 1996, s. 161, Pylkkänen, 1994. 
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Begäres allra ödmjukast till vällovliga Häradsrätten att jag Jon Ersson i 
Västansjö kunde få in min hustru Karin Olofsdotter ifrån Söderdala, 
men nu mera gift till Västansjö uti min avhandling och Lagfart, för det 
att jag har bekommit som arv till understöd att utlösa mina Syskon, som 
är 600 Rdr Rgs [riksdaler riksgälds], så vill jag bedja att få in i Protokoll 
ovannämnde Hustru, som Jon Erssons Fader Erik Pålsson i Västansjö 
yrkade till att få detsamma, att få Karin Olofsdotter införd i Fastan. 

Även om formuleringen är lite tvetydig, framgår dels att det kunde 
vara ett starkt önskemål från tillträdaren till ett arvshemman, att också 
hustrun stod med som köpare, dels - troligen - att de utlösenpengar 
hustrun kunde medföra i boet hade stor betydelse för hela proce
duren.44 En effekt på lång sikt av detta förfarande gällde kvinnans 
ålderdomstrygghet: Trots att hustrun avstått från sin egen arvejord, 
blev hon ändå inte lottlös som änka, tack vare att det gemensamma 
bördköpet och det äkta parets delade brukaransvar även indirekt inne
fattade garantier för ålderdomsförsörjning vid nästa generationsöver
låtelse av gården.45 Hustruns position som matmor på gården var be
tydelsefull och statuspräglad, den innebar givetvis ett stort ansvar i 
praktiken.46 Trots att kvinnan inte gavs några formella maktbefogen
heter i relation till egendomen under makens livstid, markerades 
hennes position som matmor på släktgården i och med det gemen
samma bördköpet. På lång sikt, inför kommande arvsöverlåtelser i 
gårdshushållet, kunde hustruns position på släktgården i bästa fall 
stärkas något av det beskrivna systemet. 

43 SH, renov. småprotokoll, vol. 437, Delsbo tingslag, 13 april 1837, §1^; RA. 
44 I uppländska Estuna formaliserades denna procedur i form av s.k. "införsel" för 

hustrun i mannens arvejord, motsvarande den andel hennes i boet medförda utlösen
pengar berättigade till (Holmlund i denna volym). Se även Fiebranz 2002 s. 276 hur 
utlösensummor på både mannens och hustruns sida påverkade boets totala tillgångar. 

45 Se också, beträffande förhållandena i städer, Karlsson Sjögren 1999 s. 124, som 
skriver att "giftorätten [borde] ha haft störst betydelse för änkans villkor" och att 
"gemensamt ägande" också kan ha haft en "reell betydelse även för hennes ställning som 
hustru". 

46 Se Fiebranz 2002 kap. IV ang. genusarbetsdelningen i Bjuråker under perioden. 
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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. 

244 



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. 

Otryckta källor 

Stockholms Stadsarkiv (SSA) 

Lyhundra häradsrätts arkiv: 
Småprotokoll 
Bouppteckningar 

Häradsskrivaren i Mellersta Roslags fögderi: 
Mantalslängder 
F astighetstaxeringslängder 

Estuna kyrkoarkiv: 
Husförhörslängder 
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Blott som brickor i ett spel... 

Om kvinnor, kapital och nätverksbyggande 

inom textilbranschen i Borås 1890-1920 

Tomas Nilson 

Inledning 
Ekonomhistorikern Anita Göransson har i en spännande uppsats 
beskrivit de giftermålsallianser som existerade mellan ägare till textil
fabriker i Norrköping under 1830- och 40-talen.1 Göransson menar att 
giftermålsförbindelserna var en medveten strategi hos företagsägarna, 
där avsikten antingen var att konsolidera eller att söka expandera sina 
företag. Ett gott äktenskap var det bästa sättet för att uppnå dessa mål. 
Frågan är om en liknande praxis också existerade bland företagare i en 
annan stad dominerad av textilfabrikation - Borås - men under peri
oden 1890-1920? 

Mitt övergripande syfte med uppsatsen är att utifrån begreppet soci
alt nätverk, undersöka förekomsten av förbindelser baserade på äkten
skap och andra typer av släktskap bland företagare inom Borås textil
industri. Av Göranssons ovannämnda artikel framgår att döttrar och 
systrar till norrköpingsföretagarna till stor del utgjorde länkarna mel
lan de olika företagen och företagarfamiljerna. Jag kommer därför att 
speciellt uppmärksamma kvinnornas roll för företagandet, företagar
nas karriärer och de sociala nätverken. Genom att beskriva, illustrera 
och analysera de befintliga nätverken vill jag visa att det är möjligt att 

1 Anita Göransson, "Kön, släkt och ägande. Borgerliga maktstrategier 1800-1850", 
Historisk Tidskrift 1990:4. 
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få en större förståelse för kvinnornas roll för företagandet och före
tagarnas karriärer än som annars vore möjligt. Därmed betraktas och 
förklaras mäns framgång inom affärsvärlden genom deras hustrurs 
resursinnehav. 

Analys av "nätverkandet" sker vid två tillfällen - åren 1896 och 1919 
- vilket ger möjlighet till jämförelse över tid med avseende på even
tuell förändring av nätverkens utseende och funktion. Men, innan 
sökandet efter nätverksförbindelser inom textilbranschen börjar, 
måste den position i samhället som kvinnor hade under perioden 
undersökas. 

Manligt och kvinnligt - två skilda sfärer 

Under andra hälften av 1800-talet befann sig borgerlighetens män 
och kvinnor i två skilda samhälleliga sfärer - i den offentliga respek
tive den privata sfären. Männen agerade inom den offentliga sfären. 
Den representerade arbetslivet och det samhälleliga, och sågs som en 
exklusivt manlig domän. Den rådande kvinnliga normen hänvisade 
kvinnan till den privata sfären. Denna var helt skild från männens 
verksamhetsfält.2 Inom hemmets väggar skulle kvinnan vara kärleks
full maka och moder samt ansvarig för hemmets skötsel. Kvinnans 
uppgift var att som moder via barnafödande och barnuppfostran 
reproducera borgerlighetens ekonomiska, sociala och kulturella 
särdrag; hon skulle som maka stödja sin man och hans karriär, och 
hon skulle se till att de dagliga rutinerna i hemmet blev utförda. Att 
ta hand om andra, vare sig omsorgerna riktade sig mot man och 
barn, familj och släkt, var ett stort inslag i denna kvinnlighet. Lik
som att sätta andras behov före sina egna. Kvinnan skulle stanna i 
sin sfär och inte konkurrera med män, allra helst om detta skulle för
siggå på männens egna områden, exempelvis i företagsledningen 
eller -styrelsen. Kvinnans underordning i familjen och i samhället 
som stort möjliggjordes strukturellt av att hon inte hade samma 

2 För en intressant diskussion av de två sfärerna och komplementaritetsideologin, se 
Birgitta Jordansson. Den goda människan från Göteborg. Genus ochfattigvårdspolitik i det 
borgerliga samhållets framväxt, Lund 1998, s. 62 £ 
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legala, utbildningsmässiga och ekonomiska möjligheter som män.3 

Den lagstiftning som gällde för kvinnor under perioden 1890-1920 
hade genomgått successiva förändringar: år 1863 blev kvinnor automa
tiskt myndiga vid 25 års ålder; år 1872 upphörde giftomannainstitutio-
nen och det blev fritt fram för den myndiga kvinnan att själv välja man 
att ingå äktenskap med; år 1884 sänktes kvinnans myndighetsålder till 
21 år. Dessa reformer siktade alla på att möjliggöra för den ogifta kvin
nan att försörja sig själv. Kvinnan var dock fortfarande underordnad. 
Från 1863 fram till 1921 var det möjligt för kvinnan att frivilligt avsäga 
sig sin myndighet och få sig tilldelad en förmyndare. Detta var ett för
farande som öppnade för påtryckningar på ogifta kvinnor från släk
tingar, och något som kunde föra med sig att dessa kvinnor på nytt 
hamnade under förmyndarskap. 

De gifta kvinnornas situation förändrades inte nämnvärt under 
perioden 1890-1920. Den vilade i stort på giftermålsbalken från år 
1734. Mannen var däri den som förvaltade den gemensamma egen
domen, men han var också ensam ansvarig för hustruns enskilda egen
dom. Mannen behövde inte redovisa för hustrun det sätt han för
valtade hennes egendom på, bara få godkännande när det gällde 
försäljning, byte eller bortskänkande av jord och skog som tillhörde 
henne. Gällde det lös egendom, som aktier och obligationer, fanns 
ingen som helst redovisningsplikt. Kvinnans legala ställning var så
ledes helt underordnad mannens.4 Under andra hälften av 1800-talet, 
när den lösa egendomen blev viktigare i förhållande till fast egendom, 
infördes vissa restriktioner i mannens förvaltningsrätt. Mitten av 
1800-talet var en period som stod på tröskeln till det moderna - arv i 
form av förmögenhet eller stora aktieposter hade blivit allt mer vanligt 
i förhållande till fast egendom. Den lösa egendomen började vid 
denna tidpunkt att värderas högre än de traditionella välståndsmar
körerna jord och fastigheter, framför allt på grund av framväxten av en 

3 Kerstin Norlander. Människor kring ett företag. Kön, klass och ekonomiska resurser. 
Liljeholmens Stearinfabriks AB 1872—1939, Göteborg 2000, s. 91. 

4 För en beskrivning ur ett amerikanskt perspektiv av äkta mäns, ofta katastrofala, 
inblandning i sina hustrurs företag, se Wendy Gamber, The Female Economy. The Milli-
nery and Dressmaking Trades, 1860-1930, Urbana (111.) 1997. 
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alltmer utvecklad marknadsekonomi.5 Själva lagstiftningen släpade 
dock efter. Det är först år 1874 som gift kvinna fick större möjligheter 
att själv ta hand om sin egendom, förutsatt att det bestämts så i äkten
skapsförord eller ställts som villkor i gåvobrev och testamenten. Detta 
förfarande, med rötter i agrarsamhällets, fortsatte att i stort gälla även i 
industrisamhället, och formade därmed de fortsatta relationerna 
mellan män och kvinnor. Mannen var fortsatt den som hade kontroll 
över familjens samlade egendomar. 

Ankan Maria Wilhelmina Sundbeck är ett bra exempel på sätt att 
kringgå lagstiftningen. Sundbeck hade år 1867 ärvt ett färgeriföretag 
i Borås av sin ogifte bror. Tillsammans med sin man drev hon 
färgeriet vidare. Blott två år senare avled mannen och driften fort
sattes av Maria Wilhelmina själv. Till sin hjälp hade hon färgaren 
E. A. Eriksson som fabriksmästare. Dessa bägge samarbetade och 
sammanbodde under mer än 25 år tills Sundbeck sålde företaget år 
1896. Först då gifte de sig och flyttade till egendomen Kristiansfält 
utanför Borås.7 

Periodens lagstiftning gjorde det svårt, näst intill omöjligt, för en 
kvinna att själv driva företag. För att kunna göra så var hon tvingad att 
försaka äktenskap och istället leva ensam. Det sistnämnda för att slip
pa undan det så kallade husbondeväldet. De enda som helt utan 
restriktioner kunde sköta företag var änkor. Kvinnans handlingsfrihet 
var starkt beskuren eftersom den nästan helt bestämdes av männen i 
hennes närhet. 

De rådande förhållandena gav att det var ett vågspel att utbilda en 
dotter för arbete inom familjefirman - dels var det inte säkert att 
utbildningen kunde användas eftersom hon för det var beroende av 
mannens samtycke, dels var de utbildningsvägar som blivande före
tagsledare sökte sig till i stort stängda för kvinnor fram till mellan
krigstiden. Det fanns små möjligheter att via studiemeriter få en posi-

5 För en generell framställning av denna utveckling, se Leonore Davidoff och Cathe
rine Hall. Family Fortunes. Men and Women of the English Middle Class 1780-1850, Lon
don 1987. 

6 Norlander, s. 23 ff. 
7 Folke Millqvist. "Färgerier och tryckerier i Borås, Ulricehamn och Sjuhärads-

bygden", Från Borås och de sju häradena, årgång 36 (1983), s. 72 f. 
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tion om man var kvinna. Kvinnors utbildning var istället inriktad på 
äktenskap, inte på att själv kunna försörja sig. 

Kvinnors resurser 

Även om kvinnor i enlighet med tidens dominerande ideologi var för
visade till hemmets fält, och på så sätt exkluderades från de arenor där 
män rörde sig, innehade kvinnor vissa av män eftertraktade resurser. 
Vilka då? Jag menar att de är tre till antalet: 

(1) ekonomiska resurser 
(2) kulturellt kapital 
(3) socialt kapital 

De ekonomiska resurserna avser främst kvinnors arv och framtida 
arvsrättigheter. Enligt lagtexten övertog mannen vid giftermålet för
valtningsrätten över sin hustrus tillgångar om detta inte specifikt hade 
reglerats. Kvinnans ekonomiska resurser var därför eftertraktade men 
min uppfattning är dock att de tappade i betydelse efter aktiebolags
lagens tillkomst 1848. Lagen gjorde det betydligt lättare att från andra 
källor få tillgång till riskkapital. Den öppnade samtidigt paradoxalt 
nog en aning på dörren till kärleken - de arrangerade äktenskapen, där 
omsorgen om familjens tillgångar hade givits högsta prioritet, 
minskade till förmån för giftermål baserade på känslor och kärlek.9 

Det kulturella kapitalet är en underskattad resurs. Att hålla salong 

8 Norlander, s. 49 f. 
9 Detta betyder inte att kärleken fick helt fritt spelrum. Den amerikanska historikern 

Marion Kaplan har utifrån studier av den judiska minoritetens giftermålspraxis i Tysk
land åren kring sekelskiftet 1900 kommit fram till att val av äktenskapspartner mer och 
mer skedde genom så kallade "planlagda sammanträffanden", det vill säga det framtida 
parets föräldrar hade gjort undersökningar och fört förhandlingar innan de blivande tu 
"oavsiktligt" sammanfördes. Dessa visste inget, eller agerade åtminstone som om de inte 
visste om sina föräldrars planer. Föräldrarnas förhandlingar slutfördes först om tycke 
uppstått. Kärlek spelade en roll i denna strategi först efter att paret bestämt sig för var
andra. En annan form av strategi var snarlik. Via mera "informella planlagda samman
träffanden" sammanfördes potentiella äktenskapspartners. Detta skedde i umgängesfor
mer bestämda av föräldrarna, och bestod företrädesvis av semesterresor, speciellt till 
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och ge en viss kulturell polityr till mannens affärsverksamhet var oftast 
en kvinnlig syssla. Den utgick från hemmet och avsåg ytterst till att 
reproducera de sociala nätverken. 

Det sociala kapitalet som kvinnan förfogade över är enligt min 
mening av mycket stor vikt för mannens företagande. Det bestod först 
och främst av kvinnans släktrelationer - dessa blev mannen en del av 
via äktenskapet - samt kvinnans personliga vänskapsnätverk. Det 
senare kan exempelvis bestå av barndomsvänner, skolkamrater och 
personer från samma föreningar mm. Men, som historikern Mikael 
Svanberg övertygande har visat, också svärfaderns nätverkskontakter 
blev åtkomliga för mannen via hans hustru.10 

När jag nedan kommer att diskutera det (kvinnliga) sociala kapita
let och dess funktion för de manliga textilföretagarna, använder jag 
mig av den amerikanske sociologen Nan Lins definition och bruk av 
begreppet. 

Lin menar att individer medvetet investerar i sociala relationer för 
att på så vis tillägna sig resurser inbäddade i sådana relationer. Han ser 
således socialt kapital som "resurser inbäddade i sociala relationer och 
sociala strukturer, vilka kan mobiliseras när en aktör vill öka chansen 
till framgång (min kursivering) i ett bestämt agerande". I detta liknar 
det humankapital (investering i utbildning och träning för att tillägna 
sig färdigheter, kunskap och betyg/diplom) men socialt kapital är 
främst en investering i sociala relationer genom vilka andra aktörers 
sociala resurser kan nås, lånas och utnyttjas. 

Lin menar att socialt kapital bäst operationaliseras tillsammans 
med begreppet socialt nätverk. Definitionen av socialt kapital kan då 
ytterligare skärpas och ges betydelsen: "resurser inbäddade i sociala 
nätverk som kan nås och användas av aktörer". En sådan definition 
innehåller enligt Lin två viktiga komponenter: för det första ses resur-

olika kurorter, bröllop samt sammanträffanden hos vänner och bekanta till föräldrarna. 
Strategierna ovan pekar på föräldrarnas stora inblandning i sina barns val av äktenskap. 
Kaplan menar att rena "kärleksäktenskap" var mycket ovanliga före första världskriget. 
Marion Kaplan. The Making ofthe Jeiuish Middle Class. Women, Family, andIdentity in 
Imperial Germany, Oxford 1991, s. 147 f. 

10 Mikael Svanberg. Företagsamhet föderframgång. Yrkeskarriärer och sociala nätverk 
bland företagarna i Sundsvall 1850-1900, Umeå 1999, s. 158 ff. 

272 



ser som inbäddade i sociala relationer snarare än inbäddade i indivi
den, för det andra ligger tillgång och användning av dessa resurser hos 
individen.11 

Lin gör därför en uppdelning mellan personliga resurser och sociala 
resurser. De personliga resurserna innehas av individen, men utgör en 
mindre del av en aktörs samlade resurser. De sociala resurserna är de 
som nås via individens sociala kontakter, och är betydligt viktigare än 
de personliga resurserna när det gäller användbarhet och utfall.12 Soci
alt kapital består av sådana resurser (förmögenhet, makt/inflytande, 
rykte/social ställning och sociala nätverk) som tillhör andra aktörer 
men som man får tillgång till via direkta eller indirekta sociala förbin

delser. Dessa resurser ligger inbäddade i det egna nätverket. 
Aktörens resurser, som denne länkas till via det egna nätverket, kan 

vidare delas upp i verklig och symbolisk användbarhet. Även om aktö
ren inte använder sig av de tillgängliga resurserna är det ofta tillräckligt 
att låta andra höra om dem för att den egna sociala ställningen skall 
höjas. Enbart genom att associeras med vissa resurser styrks aktörens 
status/ställning - det är ju potentiellt möjligt för denne att disponera 
dem. Den symboliska användningen är på så sätt ett uttryck för 
aktörens kulturella och sociala ställning. 

På detta sätt kommer jag att använda mig av resurs som begrepp/ 
analysredskap när kvinnornas roll inom textilindustrin undersöks. 
Frågan är vilka resurser kvinnorna hade och vilken roll dessa spelade 
för de manliga textilföretagarna? Min uppgift blir att detalj studera 
nätverksrelationerna inom textilindustrin och peka på kvinnans roll 
för dessa. 

Gruppers sociala interaktion 
Människor som delar samma värderingar och normer tenderar att 
umgås med varandra. Det menade den amerikanske socialpsykologen 
Georg Homans. Dennes forskning ställde hypotesen att ju bättre indi-

11 Nan Lin. Social Capital. A Theory of Social Structure andAction, Cambridge 2001, 
s. 19 ff. 

12 Lin, s. 19 f. 
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vidernas känslor och åsikter stämmer överens, desto troligare är det att 
de kommer att interagera och deltaga i gemensamma aktiviteter. Upp
repas interaktionen, förstärks de gemensamma känslorna och ger upp
hov till ytterligare interaktion. 

Forskning efter Homans har utvecklat hans resonemang och förut
sätter ett beteende betecknat homofili. Detta kallas ibland för "the like-
me-hypothesis", och går ut på att social interaktion tenderar att ske 
mellan individer med liknande livsstil och socioekonomiska karak-
täristika, det vill säga interaktionen sker mellan individer som har 
samma eller näraliggande sociala positioner. 

Den tidigare nämnde Lin bygger ut Homans resonemang genom 
att anta att socioekonomisk ställning och livsstil också återspeglar 
resurser inbäddade i individer och i individernas hierarkiska positioner 
samt i deras positioner inom nätverken. Då innebär homofiliprincipen 
att det skall finnas ett positivt samband mellan individer med liknande 
resursinnehav och mängden interaktion dem mellan eftersom liknan
de sociala positioner antas karaktäriseras av lika typer och lika mäng
der av resurser. Från ett sådant resursperspektiv är det mest troliga att 
interaktion tenderar att ske bland aktörer på samma eller närliggande 
positioner inom den sociala hierarkin. En position högt i respektive 
resursstruktur medför således främst en horisontell interaktion, myck
et sällan en vertikal sådan.13 

Genom att Lin för in resursbegreppet utökas Homans ursprungliga 
sentiment-interaktionshypotes och homofili/"like-me"-hypotesen till 
att även innefatta resurser. En tredje hypotes - "resurshypotesen" -
presenteras av Lin där interaktion inte bara binds till delade känslor/ 
värderingar utan även till liknande resurser - enligt alla tre hypoteser 
är det alltså troligare att individer vilkas positioner är nära varandra i 
den sociala hierarkin kommer att interagera med varandra. Om vi 
anlägger ett sådant perspektiv på textilföretagarna i Borås, bör de för 
att någon större social interaktion skall äga rum mellan dem, ha haft 
liknande sociala positioner och dithörande likvärdiga resurser. Jag 
återkommer till detta. 

Lin ser två motiv för individuell handling - för det första att behålla 

13 Lin, s. 38 f. 
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eftertraktade (valued) resurser och för det andra att tillägna sig efter
traktade resurser. I den första handlingsvarianten används enbart de 
egna resurserna medan i den andra typen av handling används även 
andras resurser. Att behålla redan existerande resurser är det vanligaste 
motivet för handling. 

Den andra handlingstypen rymmer förutom den redan nämnda 
homofilin också det som benämns heterofili. Denna typ av relation 
karaktäriseras av att aktörernas resurser är ojämlika och att den kräver 
ett stort mått av ansträngning av båda parter. För det första måste den 
resursfattige partnern komma underfund med om den resursstarke 
partnern är villig eller har möjlighet att anslå resurser till honom, för 
det andra måste den resursstarke bestämma sig om den resurssvage 
kan återgälda med resurser som är meningsfulla för honom. Lin menar 
därför att en heterofil relation inte är särskilt trolig. Men om den trots 
allt sker, vad motiverar den? 

En möjlighet är den så kallade prestigeprincipen — det vill säga att 
människor föredrar att umgås med personer med bättre social status 
än deras egen. Effekten av en sådan relation är dock högst temporär 
eftersom den i de flesta fall upphör i det ögonblick då själva relationen 
avslutas.14 Att förklara de resursstarkas vilja till heterofila handlingar är 
svårare. En tänkbar förklaring kan vara att aktörerna, trots skillnader i 
resursinnehav, delar samma politiska, religiösa eller ideologiska över
tygelse. På grund av denna åsiktsgemenskap finns incitament hos den 
resursstarke att hjälpa sin mindre resursstarke åsiktsfrän de därför att 
delade åsikter ofta implicerar tillit och förtroende. 

14 Lin, s. 45 f. 
15 Resonemanget bygger på den tyske sociologen Niklas Luhmann tankar om att 

skilja personlig tillit från systemtillit. Heterofila handlingar ur ett systemperspektiv 
bygger på att medlemskap i exempelvis samma frikyrkoförsamling ger varje enskild 
medlem ett förtroendekapital som skär över klassgränserna. Personliga relationer är i 
sådana fall inte nödvändiga. Religionen blir istället det element som skapar tillit mellan 
människor trots deras olikartade sociala ursprung och olika tillgång till resurser. Se 
Niklas Luhmann, Trust and Power, New York 1979. 
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Vad är nätverk och vilken funktion och 
betydelse har de? 

Min definition av socialt nätverk utgår från den amerikanske sociolo
gen Walter W. Powell. Denne urskiljer tre olika sätt att organisera 
social interaktion på: hierarkier, marknader och nätverk. De två först
nämnda karaktäriseras kortfattat av att relationerna inom hierarkin är 
formella, vertikala och auktoritativa medan de på marknaden är in-
strumentella, indifFerenta samt begränsade till vad som krävs för ett 
effektivt utbyte. Nätverkens relationer däremot, är horisontella, in
formella och ömsesidiga.16 Den enskilda positionen inom nätverket 
grundar sig inte på formella meriter. Istället spelar social status och 
resurskontroll stor roll. Att kunna behålla och stärka nätverksrelatio
nerna är fundamentalt - medlemmar av nätverket avstår därför kort
siktiga fördelar för att inte riskera sådana relationer, som i ett längre 
perspektiv kan visa sig ovärderliga. Powell menar vidare att det är till 
nätverken som samhälleliga resurser och värden koncentreras. Dessa 
fördelas sedan mellan nätverkens medlemmar, och möjliggör olika 
former av kollektivt handlande.1 

Enligt företagsekonomen Bengt Johannisson är det mest avgörande 
för ett framgångsrikt företagande att företagaren har ett fungerande 
socialt nätverk. Att utveckla och underhålla ett sådant nätverk blir där
för av högsta vikt. Johannisson finner ett antal skäl till att de sociala 
nätverken är så viktiga: (i) resursskälet— för att kunna hantera alla tänk
bara möjligheter och fallgropar är det viktigt att ha så många kanaler 
som möjligt öppna till personer med de nödvändiga resurserna; (2) 
legitimitetsskälet - för att lyckas på marknaden behövs förtroende för 

16 I sin artikel skriver Powell dock aldrig att det inte kan existera hierarkiska relatio
ner inom nätverk, endast att det finns en klar skillnad mellan hierarki och nätverk vad 
avser formalitet. Han menar att det istället inom nätverket finns situationsbestämda 
hierarkier. Med det avser Powell att nätverksrelationen skiljer sig från hierarkin genom 
att inom den sistnämnda är hierarkin formell och förbestämd. Inom nätverk bestäms 
hierarkin däremot av varje enskild situation och är såsom han själv skriver det, "lighter 
on the foot". Nätverket är med andra ord inte lika formellt som hierarkiformen för 
mänskligt handlande, men den kan ha precis samma inslag av hierarki. 

17 Walter W. Powell, "Neither märket nor hierarchy: network forms of organiza-
tion", Märkets, hierarchies and networks. The coordination of social life, (ed.) G. Thomp
son,}. Frances, R. Levacic, J. Mitchell, London 1991, s. 265 ff. 
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både företaget som personen bakom det. Detta förtroende går att 
erhålla via personliga bindningar till andra redan etablerade aktörer; 
(3) handlingsskälet - för att aktivt kunna handla gentemot omgivning
en bistår nätverken med mentalt och socialt stöd.18 

Johannisson visar också på att åtaganden och förbindelser baserade 
på samhörighet och moraliska ställningstaganden är bra för att skapa 
stödjande bindningar. Det betyder att det lönar sig att aktivera kontex
ter utanför "marknaden" - exempelvis via ett aktivt föreningsliv - efter
som ett engagemang där inverkar positivt på det egna företagandet. 

Nedan kommer jag i enlighet med Powell, Lin och Johannisson att 
uppfatta nätverk som i huvudsak informella mönster av sociala relatio
ner, vilka gör sociala resurser, legitimitet och socialt stöd tillgängliga 
för individerna. Åtkomsten och utbytet av de sociala resurserna inom 
nätverken sker på två sätt - antingen via homofili eller heterofili. Den 
första handlingstypen är vanligast, den andra betydligt svårare och mer 
krävande. Att bevara redan existerande resurser är det viktigaste moti
vet för individuell handling, en process som lätt leder till exkludering 
av individer som inte har samma sociala positioner/resurser som de 
inom nätverket.20 Reproduktionen av nätverken är också oftast en 
homofiliprocess. Eftersom det är tidskrävande och socialt besvärligt 
att bygga nätverk har alla parter ett gemensamt intresse i att nätverken 
förblir stabila och bestående. 

Familj och släkt som nätverksstrategi 

Familj och släkt är av den största vikt för ett framgångsrikt företagan
de. Historikern Martin Åberg har exempelvis studerat familjen och 
släktens inverkan på företagandets bedrivande samt deras roll för rek-

18 Bengt Johannisson, "Business Formation -A Network Approach", Scandinavian 
Journal of Management, volume 4, number 3,4,1988, s. 97 f. 

19 Johannisson, s. 85 f. 
20 Dock ser jag inte utestängning som enbart positivt för nätverkets medlemmar, 

inkludering till nätverken är under vissa omständigheter att föredra och bra för nätver
kens överlevnad/reproduktion. Detta är någonting som starkt poängteras hos både 
Irene Andersson (Kvinnor mot krig. Aktioner och nätverk för fred 1914-1940, Lund 2001 
och Solveig Fagerlund {Handel och vandel. Vardagslivets sociala struktur ur ett kvinno
perspektiv. Helsingborg ca 1680—ijog, Lund 2002). 
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ryteringen till företagargruppen, antingen detta skedde internt eller 
via ingifte,21 den tidigare nämnde Mikael Svanberg likaså. Även Anita 
Göransson har undersökt släktskapets inverkan på företagandets vill
kor. De nämnda författarna diskuterar samtliga familj och släkt som 
förmedlare av tillit, lojalitet och legitimering; formerna för socialt stöd 
familj och släkt bistod med samt i vilken utsträckning familj och släkt 
fungerade som forum för intern resurstilldelning eller som förmedlare 
av externa resurser.22 

Göransson diskuterar den roll familj och släkt hade för företagande 
under en förindustriell period. Platsen som undersöks är Norrköping 
under första hälften av 1800-talet; familjekretsens funktion för före
tagarnas äktenskapsbildning studieobjektet. Den kanske främsta an
ledningen för norrköpingsfabrikörerna att ingå äktenskap enligt 
Göransson var att bevara sitt företag inom familj en/släktens kontroll, 
en strategi som framför allt avsåg att motverka effekterna av arv och 
generationsskiften. Detta gjordes främst via kusinäktenskap och så 
kallade syskonbyten. Det verkar dock som om denna strategi var som 
mest gångbar tiden innan aktiebolagslagen tillkom år 1848.23 Exempel 
från textilindustrin i Borås visar att kusinäktenskap förvisso existerade 

21 Se Martin Åberg, En fråga om klass? Borgarklass och industrielltföretagande i Göte
borg 1850-191 4, Göteborg 1991. 

Engelska forskare som har studerat familjeföretag/-ande, poängterar familjen/ 
släktens stora roll för företagandet genom dess tillitsskapande effekt. Gillian Cookson 
exempelvis, som menar att i en företagarkultur karaktäriserad av både låg tillit och låg 
moral hade familjefirman en stor roll att fylla. Cookson varnar dock för att se på familjen 
alltför optimistiskt - hon påpekar att tillit mycket väl kan erhållas utanför familjen, och 
att det ibland är att föredra: "loose association with well known local contacts was less 
risky than partnership with an incompetent or spendthrift brother" (Gillian Cookson, 
"Family Firms and Business Networks: Textile Engineering in Yorkshire, 1780-1830", 
Business History, Vol. 39 (1997), s. 17), En annan engelsk forskare, Mary B. Rose, menar 
att familjen fyllde funktionen att reducera riskerna inom affärsvärlden. Genom att öka 
ut familjesfären och däri även inkludera kusiner, ingifta och sådana som det inte fanns 
direkta blodsband till, speciellt de från religiösa grupper, förstärktes tilliten ytterligare 
och blev till vad Rose kallar "a network of trust" (Mary B. Rose, "The family firm in Bri-
tish business, 1780-1914", Business enterprise in modern Britain. From the eighteenth to the 
twentieth century, (eds) Maurice W. Kirby and Mary B. Rose, London 1994, s. 67). 

23 Göransson, s. 540. Göransson menar att strategin med kusinäktenskap kan sättas i 
samband med geografiska och demografiska förhållanden: de flesta skede i perifera 
områden; gällde alla samhällsskikt men främst adeln, s. 539. 

278 



under perioden 1890-1920 men att förfarandet inte var särskilt vanligt. 
Agaren till Lundbergs färgeri i Borås, Carl Magnus Lundberg, är 
något av undantag. Denne hade inte några söner som kunde överta 
firman efter honom. Som efterträdare utkristalliserades istället Lund
bergs brorson Ernst. Denne gifte sig med en av sina kusiner, en av Carl 
Magnus döttrar.24 I detta fall är syftet med äktenskapet tydligt från 
Carl Magnus sida, nämligen att bevara företaget inom familjens ägo. 
För Ernst däremot, var det en chans att gifta sig till en position. Andra 
viktiga skäl som Göransson kan empiriskt visa på var mannens önskan 
att via ett lukrativt giftermål förses med nödvändigt startkapital för en 
egen rörelse. Om mannen redan var företagare kunde motivet för 
äktenskap vara att knyta till sig ytterligare kapital, kompetens och 
kontakter till andra företag.25 

Också historikern Ylva Hasselberg, som har undersökt bruksägar-
familjen Clasons liv på Furudal i Dalarna under första halvan av 1800-
talet, pekar på äktenskapets ekonomiska vikt. De överväganden som 
då styrde giftermålen var tre: (1) ett förutsättande att den blivande 
maken/makan skulle bidra ekonomiskt till boet; (2) krav på maken/ 
makan om arbetsinsatser inom hushållet;26 (3) maken/makan skulle 
inneha en sådan social respekt att denne utan vidare kunde accepteras 
inom nätverket.27 Eventuella amorösa känslor fick alltså snällt under
kasta sig den krassa verkligheten, där det först och främst gällde att 
gifta sig till ekonomiska resurser samt kulturellt och socialt kapital. 

Nätverk inom textilindustrin baserade på äktenskap 
och släktskap: Borås 1890-1920 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera de olika typerna av nätverk 
inom textilbranschen. Jag skiljer mellan det som jag kallar för affärs
nätverk - de formella marknadsrelationer som fanns mellan före-

24 Millqvist, s. 91. 
25 Göransson, s. 526 ff. 
26 Här måste understrykas att arbetet inom hushållet främst var en funktion som 

kvinnan förväntades utföra. 
27 Ylva Hasselberg, Den sociala ekonomin. Familjen Clason och Furudals bruk 1804— 

1865, Uppsala 1998, s. 159 f. 
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tagarna och företagen, företrädesvis genom kompanjonskap ock 

gemensamma styrelseledamöter - och de relationer som bygger på 
familj- och släkt. De senare är de som jag benämner sociala nätverk. 

Affärs nätverken 

En granskning av de formella marknadsrelationerna mellan företagen 
inom textilindustrin i Borås år 1896, visar att få sådana finns. Det är 
endast i ett fåtal fall personer är engagerade i fler än ett företag -
typiska exempel är Richard Muller, delägare i Sjödals Manufaktur
aktiebolag och färgerifirman Muller & Just samt hans bror, Robert 
Muller, som sitter i styrelserna för Annebergs Färgeri och Spinneri 
och Kamgarns spinneriet AB Göta. De fåtal andra länkar som existerar 
är alla av denna karaktär - en och samma person som binder samman 
två företag.28 

Sammanlagt 25 textilföretag ingår i företagspopulationen under
sökningsåret 1896. Atta av dessa, drygt en tredjedel, har någon typ av 
formell relation. Dessa relationer uppbärs dock av endast fyra perso
ner. De utgör ungefärligen en tiondel av samtliga företagare inom 
textilindustrin år 1896. Undersöker vi däremot affärsnätverken för 
textilbranschen år 1919, är bilden en annan - det går att urskilja åt
minstone två större kluster, där interaktionen är betydande. 

Det större klustret visar på ett mycket omfattande nätverk, där elva 
företag via gemensamt styrelse- och ägarskap förbinds med varandra.29 

Det mindre klustret, som består av färre företag (6), har även det en 
stor interaktion. 

Om namnen på de styrelseledamöter som ingår i de två klustren 
jämförs framgår för det första att bindningarna i respektive kluster 
ombesörjs av ett fåtal aktiva personer. Axel Bergengren Jr och dennes 
svåger Daniel Öländer exempelvis, som själva knyter ihop sex av före-

28 Ur ett formellt perspektiv utgör denna typ av länk en så kallad loop och skall enligt 
kvantitativ/grafteoretisk metod inte beaktas. Jag vill dock peka på att det bara var den 
här typen av länkar som existerade 1896. De kommer längre fram i uppsatsen inte att 
uppmärksammas. 

29 Förutom de två stora klustren existerar också två mindre med vardera två stycken 
företag. 
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tagen. För det andra är skotten mellan klustren i det närmaste vatten
täta. Två distinkta företagargrupper framträder: en som utgår från 
Borås Väveri AB och dess starke man Axel Bergengren Jr, och en 
annan, där Drufvefors Väveri och Åkerlunds Bomullsspinneri utgör 
kärnan. Dessa företag kontrollerades av Frans Åkerlund, son till P. A. 
Åkerlund. Den senare var den som initierade mekaniserad textil
tillverkning i Borås på 1870-talet. 

Undersökningsår 1919 har en företagspopulation på sammanlagt 43 
textilföretag. Formella marknadsbindningar löper mellan 21 av dessa, 
det vill säga mellan 49 %. Sammanlagt sexton personer står för dessa 
bindningar. De utgör 23 % av samtliga 71 företagare som ingår i före-
tagarpopulationen. 

Vid en jämförelse med år 1896 har antalet företag som har formella 
bindningar med andra företag ökat, både reellt och procentuellt. Det 
samma är sant om det antal personer som står för bindningarna. 

Nätverk baserade på familj, släkt och ingifta 

När existerande familje- och släktrelationer kombineras med relatio
ner baserade på formella marknadsbindningar, knyts betydligt fler av 
företagen ihop än som var fallet tidigare. Det sker antingen genom 
direkta blodsband eller via ingiften. 

Vi ser nu att 14 av företagen förbinds via familj, släkt och/eller ingif
ten. Det betyder att mer än hälften (56 %) av samtliga textilföretag som 
ingår i undersökningspopulationen för år 1896 är länkade till varandra 
på andra sätt än via formella marknadsrelationer. 

Det är också tydligt att olika släktkonstellationer existerar - en stor
företagare som Axel Bergengren Sr, ägare till Borås Väveri AB, saknar 
exempelvis släktlänkar till andra företag, medan andra företagare -
medlemmar av familjerna Åkerlund, Rydin, Jagenburg, Vennerström, 
Svensson och Andersson - alla är relaterade via familje-/släktband av 
varierande närhet och styrka. 

Nedan skall dessa släktförbindelsers utseende närmare undersökas. 
Förbindelserna har delats upp i följande tre typologier: 
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(1) länkar baserade på (kärn)familj: fader-son; bror-bror. 
(2) länkar baserade på släkt: företagarna är bror- och/eller syster

söner, far- och/eller morbröder, kusiner eller sysslingar. 
(3) länkar baserade på ingifte: främst svärfaders-relationer och svå-

gerskap, men även kusingiften och så kallade syskonbyten. 

Diagram 1: Antal länkar inom och mellan firmorna år 1896 enligt de tre typolo
gierna familj, släkt och ingifte 

0 inom firman 

• mellan firmorna 

familj släkt ingifte 

Källa: databas ingående i avhandlingsarbete 

Av diagram 1 framgår att inom företagen bygger relationer främst på 
sådana baserade på (kärn)familjen men även på de som utgår från 
ingiften. I den senare typologin består relationerna uteslutande av 
svågerskap. Relationer där typologin släkt utgör länkarna saknas helt. 
Diagrammet visar också att länkarna mellan firmorna har en något 
omvänd karaktär. Här är antalet länkar baserade på ingifte fler till 
antalet än de som utgår från familjen. Svågerskap är fortfarande den 
dominerande relationen bland ingiftesrelationerna. Också mellan 
firmorna saknas släktbaserade bindningar. 

Diagrammet pekar på ett flertal intressanta förhållanden. Framför 
allt på vikten av det som benämns extendedfamily, i vårt fall olika typer 
av ingiftesrelationer. Speciellt svågerskap tycks vara viktigt. Enligt 
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Hasselberg var svågerskapet faktiskt den relation som åtminstone 
under första hälften av 1800-talet var mest central för agerandet i eko
nomiska frågor. Ett samarbete över familjegränserna gav upphov till 
gemensamma resurser. Svågrarna var alla delaktiga i affärerna, och 
fattade tillsammans de beslut som rörde släktens egendom. De tog 
tillsammans också del i en mängd olika företag.30 Av döma av antalet 
svågerrelationer inom textilbranschen i Borås runt sekelskiftet 1900, 
tycks denna relation ha behållit sin centrala roll även då. Det gäller 
kompanjonskap inom firman men främst samarbetet mellan före
tagen. 

Talande exempel på hur intrikata de svågerrelationer var som länka
de samman olika firmor kan ges. De visar alla på kvinnornas roll för de 
sociala nätverken. 

De tre systrarna Bertha, Anna Maria och Sigrid Tilländer var samt
liga gifta med företagare: Bertha med Elis Andersson, ägare till Norr
by AB; Anna Maria med Karl Emil Jagenburg från AB Merinos, och 
Sigrid med Robert Åkerlund, en av ägarna till Annebergs Färgeri och 
Spinneri. Giftermålen med systrarna gjorde alltså de tre företagarna 
till svågrar, och länkade på så sätt samman respektive firma. Nätet blir 
än tätare om vi också lägger till Robert Åkerlunds två systrar Hilda och 
Laura. Dessa två var även de gifta med textilföretagare - Hilda med 
Holger Carling, som drev Kamgarnsspinneriet AB Göta, och Laura 
med ägaren till Viskabergs Fabriksaktiebolag, David Svensson. Åker
lund, Carling och Svensson var således även de svågrar. För att kom
plicera bilden än mer kan också Karl Emil Jagenburgs syster Adéle 
nämnas. Hon var gift med Axel Fredrik Vennersten, som tillsammans 
med sin bror Gottfrid och Karl Emils äldre bror Otto Jagenburg drev 
J. F. Vennerstens Fabriksaktiebolag. Att Karl Emils kompanjon, Gus
tav Håkansson, var gift med en annan syster till bröderna Jagenburg, 
Selma Augusta, cementerade svågerrelationerna ytterligare, dels inom 
men framför allt mellan firmorna. 

Även år 1919 fanns en omfattande interaktion mellan textilföre
tagen. Släktförbindelser av olika typer fungerar fortfarande som 
sammanbindande länkar mellan många av dessa. I båda klustren för-

30 Hasselberg, s. 165 f. 
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stärks redan existerande formella länkar av parallella släktlänkar. Klus-
ter I fragmenteras upp i två skilda delar baserade på olika släktkonstel
lationer. Bägge klustren, främst kluster II, blir också betydligt mer 
vittförgrenade genom att fler företag förbinds till dem via släktrelatio
ner. De formella länkarna företagen emellan hade givit upphov till 
två skilda kluster. Via släktlänkar förenas de dock. Företaget Borås 
Band- och Hängselfabrik AB utgör den så kallade bryggan mellan 
klustren.321 släkttermer består länken av en ingiftesrelation - ägaren 
till företaget Svenska Damkonfektionen, Victor Rydin, var svåger till 
Arvid Sprakarn, en av fyra delägare till band- och hängselfabriken. De 
var gifta med systrarna Andersson, Rydin med Ingeborg och Sprakarn 
med Ella. 

Genom att lista befintliga släktlänkar enligt samma tre typologier 
som tidigare, är det möjligt att närmare diskutera dessa även för år 
1919. Detta görs i diagram 2. 

Liksom år 1896 består relationerna inom firman uteslutande av 
typerna far-son, bror-bror samt svågerskap. Det som kan sägas om 
förändring över tid är främst, och här skall hållas i minnet att vi rör oss 
med få fall och därmed bräckliga slutsatser, att fader-son-relationen 
inom textilbranschen nu är mindre vanlig. Förklaringen är nog så 
enkelt att år 1919 är textilindustrin inne i en generationsväxling. Av 
den första generationen textilfabrikörer har de flesta vid denna tid
punkt gått bort - pionjärerna P. A. Åkerlund och Axel Bergengren Sr 
är exempelvis avlidna - och den andra generationen är fortfarande för 
ung för att ha barn som är tillräckligt gamla för att kunna ha del i före-

31 I kluster II länkas de fyra företag som ägs av släktkretsen Svensson/Davidsson till 
klustret via Frans Åkerlund. Denne var morbror till bröderna Davidsson (fadern David 
Svensson var gift med Frans syster Laura). På samma sätt förbinds Mauritz Nilssons två 
företag till kluster I genom släktförbindelser till företag som ägdes av bröderna Skog
lund, dels genom att Mauritz Nilsson var morbror till Nils och Petrus Skoglund (fadern 
Johannes Skoglund var gift med Mauritz syster Jenny Lovisa) men också genom att 
Mauritz son, Ivar Hugo Nilsson, var kusin med bröderna Skoglund. 

32 En brygga betecknar helt enkelt en sådan nod (en punkt som kan utgöras av indi
vider eller grupper) som förbinder två annars fristående grupper av noder (kluster). 
Beroende på vad som undersöks kan definitionen variera en aning. Grundbetydelsen 
kvarstår dock. För detta se John Scott. Social Network Analysis. A Handbook, London 
1991, s. 101, xo8. 
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Diagram 2: Antal länkar inom och mellan firmorna är 1919 enligt de tre typologi
erna familj, släkt och ingifte 

a inom firman 

• mellan firmorna 

familj släkt ingifte 

Källa: databas ingående i avhandlingsarbete 

tagsdriften. Kompanjonskap baserat på broder- och svågerskap tycks 
dock vara en relativt konstant relationstyp. 

En annan tydlig tendens över tid är att de sammanbindande släkt
länkarna blir mer och mer avlägsna - ett större antal av dessa bygger år 
1919 på typologin släkt, främst kusinskap och bror-/systerson, än de 
gör år 1896. Förmodligen något som enklast förklaras med att barn till 
den första generationen 1919 har tagit över ledningen i många av före
tagen, och förflyttar på så sätt släktrelationerna ut mot periferin, mot 
att bli mer avlägsna. Ett skeende som generellt bör öka i takt med 
generationsväxlingar inom alla industribranscher. 

Sammanfattning av nätverksundersökningen 

Slutligen vill jag försöka att sammanfatta resultaten från undersök
ningen av de sociala nätverken inom textilindustrin i Borås 1890-1920. 
En god startpunkt är att utgå från tabell 1. Där visas utvecklingen av de 
formella och de släktbaserade länkarnas omfattning. 
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Tabell i: formella och släktbaserade länkar mellan företag och företagare i8p6 och 
/p/p inom textilindustrin. 

Kategori Formella länkar Släktbaserade länkar Densitet 

1896 Företag 32% 56% 0,67% 8,83% 

1919 Företag 46% 46% 1,35% 1,26% 

1896 Företagare 0% 46% 0% 2,95% 

1919 Företagare 23% 31% 1,05% 1,19% 

Källa: databas ingående i avhandlingsarbete 
Anm: den första kolumnen under densitet avser de formella länkarna, den andra kolumnen 
avser länkar baserade på olika typer av släktskap 

Av tabellen framgår bland annat att familjens och släktens roll för 
företagandet syns vara viktigare år 1896 än året 1919. De släktbaserade 
länkarna, både mellan företagen och mellan företagarna själva, har ett 

större procenttal år 1896 än senare. Det omvända gäller för de formella 
länkarna - de har ett högre procenttal år 1919. Ett förhållande som för
stärks av densitetmåtten för respektive år. En tänkbar förklaring till 
det senare kan vara att utbildningen ökade allt mer i betydelse i och 
med att industrins krav blev mer krävande - formella meriter blir vikti
gare än släkt- och familjebakgrund. 

Andra slutsatser kan dras av undersökningen är att sådana strategier 
som Göransson betraktar som mycket medvetna - systematiska 
kusingiften och syskonbyten - lyser med sin frånvaro inom textilindu
strin i Borås under perioden 1890—1920. Enstaka exempel av kusingif
ten finns medan inga syskonbyten alls har hittats. De bör alltså uppfat
tas som en äldre form av alliansbyggande. Att äktenskap fortfarande 
används under perioden för att binda ihop företag, pekar dock på ett 
universellt och tidlöst drag. Att bruket tagit delvis andra former än 

33 Det mått som används för att beteckna nätverkens täthet är densitet. Densitets
måttet bygger på beräkningar av storleksförhållandena mellan antalet existerande rela
tioner och det maximala antalet möjliga relationer inom en given population. I en popu-
lation, i sammanhanget betecknad graf, med 25 aktörer - som antalet företag i tvärsnitt 
1896-är det maximala antalet relationer 25x24, det vill säga 600. Det aktuella densitets
måttet för år 1896 blir således 0,67% då det finns sammanlagt 4 länkar mellan företagen 
(Martin Åberg, Samförståndets tid. Konflikt, samarbete och nätverk i svensk lokalpolitik, 
Lund 1998, s. 218). 
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Göranssons alliansskapande, som hade målet att konsolidera eller 
expandera det egna företaget, förklaras förmodligen främst med att 
företagsfinansierandet nu har kompletterats av andra institutioner. 

Vad säger då detta om kvinnans roll? Ar hon försvagad som bärare 
av ekonomiska resurser? Och hur är det med hennes koppling till det 
sociala kapitalet? Detta skall undersökas härnäst. 

Kvinnors roll som bärare av resurser 

De resurser kvinnorna förfogade över kan ses som antingen personliga 
eller sociala. Dessa kan i sin tur delas in i en materiell del (fast och lös 
egendom) och en symbolisk del (medlemskap i klubbar och förening
ar, adelskap, familjenamn och rykte).34 Lin menar att den enskilde 
individens personliga resurser är mindre viktiga för denne än hennes 
sociala resurser. Sociala resurser är i grund och botten andra individers 
resurser, personliga eller sociala, som aktören har tillgång till via sitt 
sociala nätverk. Att för mannen få tillgång till kvinnans sociala resur
ser är enligt mitt förmenande viktigare än att enbart kunna kontrollera 
hennes personliga resurser. 

Kvinnor i Borås, gifta med textilföretagare - var deras ekonomiska 
resurser, kulturella och sociala kapital av en sådan kaliber att det upp
fattades som eftersträvansvärt och värdefullt av deras män? Detta skall 
jag nedan diskutera. 

De ekonomiska resurserna var av stor vikt, som Göransson har visat 
i sin undersökning av Norrköping. Kvinnornas ekonomiska resurser 
bestod främst av deras arvsrättigheter. Sådana resurser var viktiga för 
mannen, vare sig de bestod av reda pengar, som kunde användas som 
startkapital för att starta eget, eller som ett löfte om ett framtida över
tagande av svärfaderns firma. Ett konkret exempel på det sistnämnda 
kan vara norrmannen Knut Troyes äktenskap med Elsa Hagelqvist. 
Bröllopet mellan de två stod år 1890. Troye var då 29 år gammal, hans 
brud blott fyllda 21. Elsa var dotter till Elias Emanuel Hagelqvist, 

34 Jag har valt att bortse från sådana symboliska företeelser som utbildning och betyg 
eftersom kvinnorna under min undersökningsperiod till stor del var utestängda från 
möjligheterna att skaffa sig dessa typer av kapital. 
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ägare till det år 1876 startade Viskastrands Fabriker. Efter Hagelqvists 
död övertog svärsonen företaget. Han kom att starta/deläga ytterligare 
tre textilföretag under 1890-talet. Allt detta möjliggjordes således till 
stor del genom ett gott äktenskap! 

Det kulturella kapital som kvinnor innehar är en undervärderad 
resurs men är det som håller ihop och reproducerar nätverken. Det har 
historiskt ofta förknippats med värdinnerollen i det egna hemmet. 
Annelie Karlsson Stider beskriver hur många av kvinnorna i bokför-
läggarfamiljen Bonniers förväntades agera värdinnor vid olika sociala 
sammankomster, de flesta av dem hållna i familjens hem. På så sätt 
synliggjordes kvinnorna, inte bara som hustrur/döttrar/systrar, utan 
också som vittra samtalspartners i den litterära diskussionen. Eventu
ella egna sociala kontaktnät hos kvinnorna, det vill säga deras sociala 
kapital, kunde då mobiliseras i firmans tjänst. Ett bra exempel på detta 
är Karl Otto Bonniers fru Lisen. Hennes vänskap med en kultur
personlighet som Ellen Key, Lisens tidigare lärarinna, skänkte legi
timitet och kulturellt kapital till företaget, vilket var något som enligt 
Karlsson Stider starkt bidrog till Bonniers ledande ställning på mark
naden.35 

Också i Borås agerade kvinnorna snarlikt. I de två volymerna Bilder 
från det gångna Borås I och II från slutet av 1910-talet återger Ada 
Damm minnesbilder från mitten av 1800-talet fram till ungefärligen 
sekelskiftet 1900. Böckerna är förvisso ett sammelsurium av anek
doter, hörsägen och egna hågkomster, men här och var skymtar dock 
textilföretagare och deras familjer fram. Böckernas främsta förtjänst är 
framför allt att de ingående beskriver det umgängesliv som fördes 
bland överklassen och en burgen medelklass i Borås. 

Av Damm framgår att kvinnorna agerade värdinnor vid privata till
ställningar i hemmen eller organiserade sällskapsliv och aktiviteter vid 
fester, maskerader och baler. Vid dessa tillfällen bör det ha funnits 
goda möjligheter för kvinnorna att i enlighet med Karlsson Stiders 
mönster, agera för den egna familjen/släktkretsen goda. Den tidigare 
nämnda företagande änkan Sundbeck förde exempelvis stor salong. 

35 Annelie Karlsson Stider, "Hemma hos firmafamiljen", Kvinnovetenskaplig Tid
skrift 1999:1, s. 22 f. 
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Enligt Damm var framför allt hennes traditionella julbjudningar väl 
besökta tillställningar.36 

Att kvinnorna hade ett eget kontaktnät - som skall ses som en del av 
deras sociala kapital - visar deras organiserade medlemskap i olika 
rid-, sång- och teatersällskap, där personer ur de ledande skikten i 
Borås gärna frotterades med varandra. Också gemensam bakgrund i 
flickskolan i Borås var en del av dessa kontakter. Att vara en del av ett 
sådant umgänge måste alltså ha varit en social tillgång. De ledande i 
sammanhanget var ofta just fruar, döttrar och systrar till ortens före
tagare. Damm uppger att en av de ledande festarrangörerna i staden i 
slutet av 1880-talet och under hela 1890-talet var Amalia Gentzel, gift 
med textilfabrikören Anders Johan Gentzel, ägare till Viskastrands 
Mekaniska Väveri. I nästan alla av de sångpjäser, tablåer och lustspel 
som sattes upp av henne figurerade förutom många av boråsfabrikö
rerna även deras fruar, systrar eller döttrar: där fanns bland annat frök
narna Åkerlund, Davidsson, Gentzel, Hagelqvist, Tilländer, Anders
son, Vennersten och Sundbeck, alla välkända företagarnamn i Borås.37 

Det sociala kontaktnät kvinnor emellan som etablerades under dessa 
tillställningar, bör ha varit en stor tillgång, och bildade ett socialt kapi
tal som eftertraktades av blivande äkta män. För äktenskapsmarkna
den fungerade umgänget alldeles utmärkt - föräldrarna hade via sitt 
eget deltagande i sällskapslivet utmärkta tillfällen att granska presum
tiva svärsöner och -döttrar. 

Min mening är att kvinnornas sociala kapital utgjorde viktiga 
nycklar till nätverken. I ett sådant perspektiv blir det kvinnan repre
senterar någonting att eftersträva, och sätter indirekt kvinnan i en 
maktposition. 

En sådan position får kvinnan i de fall där företagaren uppfattas som 
främmande - kanske har han en avvikande klassbakgrund eller så kom
mer han från någon avlägsen del avlandet eller är rentav utlänning. Det 
sociala kapitalet kvinnan disponerar används då för att ge legitimitet 

36 Ada Damm. Bilder från det gångna Borås. Strödda anteckningar. Del II, Borås 1918, 
s. 124. 

37 Damm, del II, s. 184 f. Även genom den ridklubb som existerade i slutet av 1880-
talet, kunde de unga företagsdöttrarna/systrarna skapa sig ett eget kontaktnät. Här 
återfinns de bekanta namnen Åkerlund, Gentzel och Vennersten, Damm, del II, s. 190. 
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till företagarens verksamhet och till att förse honom med attributet till-
Ht. Här ingår även att kvinnan introducerar företagaren till de rådande 
kulturella koderna och det normsystem som nätverket opererar efter. 
Ett tydligt fall av detta är det tidigare nämnda äktenskapet mellan den 
utländske Knut Troye och Elsa Hagelqvist, där hennes sociala kapital 
röjde väg åt maken och förde honom till en ledande position inom både 
affärsvärlden och det lokala etablissemanget. 

Historikern Mikael Svanberg har i sin undersökning av småföre
tagare i Sundsvall 1850-1900, visat att hustruns sociala kapital var 
mycket viktigt för de män som inte hade sina rötter i sundsvalls
trakten. De kvinnor som var födda i staden eller i dess närområde, och 
vars fäder var företagare, hade stora möjligheter att överföra faderns 
nätverkskontakter till den äkta mannen. Detta sociala kontaktarv för
medlades via kvinnan och gav mannen en fördel gentemot andra före
tagare. Svanberg kan nämligen visa att män gifta med lokala kvinnor 
överlag lyckas bättre med företagandet. 

Den symboliska användningen av kvinnans sociala kapital är också 
viktig. Som Lin har påpekat är det i många fall tillräckligt att låta 
andra förstå att aktören (mannen) har potentiell tillgång till de resur
ser kvinnan representerar för att hans sociala ställning skall höjas och 
förstärkas. Kvinnans familjenamn exempelvis, är en del av hennes 
symboliska resurser. Att heta Åkerlund och vara dotter till textilpion
jären, kommunalpampen och riksdagsledamoten P. A. Åkerlund, sig
nalerar hög social status och implicerar samtidigt innehav och tillgång 
till resurser av både ekonomisk som social art. Dessa kvinnor överförde 
via äktenskap fädernas sociala prestige till den äkta mannen och försåg 
honom på så sätt med goodwill och acceptans inom affärsvärlden. 

Resurskompatibilitet 

Ovan diskuterade jag de principer som styr gruppers interaktion. 
Enligt Homans och hans efterföljare tenderar personer från samma 
sociala nivå i samhället, med liknande värderingar och resurser, att 
interagera. Nedan kommer jag att studera resurskompatibiliteten, det 

38 Svanberg, s. 164 f. 
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vill säga olikheter och likheter i resursinnehav hos textilföretagarna 
och de kvinnor de ingick äktenskap med. Jag gör det genom att under
söka deras sociala bakgrund, dels för att kunna diskutera vilka sorters 
resurser en viss bakgrund kan tänkas föra med sig, dels för att se om det 
var vanligt att gifta sig med en partner från samma sociala skikt eller 
om det även förekom äktenskap som överskred skiktgränsen. Det sist
nämnda skall göras via en mindre giftermålsstudie. I anslutning till 
den är det möjligt att diskutera kring strategival och handlingsmotiv. 
Jag börjar dock med att studera det geografiska ursprunget till textil
företagarna och deras hustrur. 

Geografisk bakgrund för textilföretagare och deras hustrur 

De manliga textilföretagarna i Borås var en mycket homogen grupp 
vad gäller geografiskt ursprung. Under perioden härrörde majoriteten 
av företagarna från Borås stad och landsbygden i Alvsborgs län - från 
dessa områden kommer både år 1896 och 1919 81% av samtliga före
tagare. De födda på landsbygden dominerar bland dessa. Rekryte
ringsmönstret förändras knappast under perioden utan fortsätter att 
vara mycket snävt. För att förklara en sådan avsevärd rumslig koncen
tration bör man främst se till traktens, framför allt Sjuhäradsbygdens, 
långa tradition av tillverkning och försäljning av textila varor: såväl 
textil protoindustri samt gårdsfaruhandel har långa anor där. Att vara 
verksam inom textilbranschen var alltså inget ovanligt om man kom 
från denna del av Sverige. 

Kvinnornas geografiska ursprung uppvisar ett något annorlunda 
mönster. Ar 1896 kommer drygt 65 % (20 personer) av dessa från Borås 
och Alvsborgs län, 1919 är motsvarande siffror 59 %. Det är jämt för
delat stad och landsbygd under hela perioden.39 Det är alltså betydligt 
färre kvinnor som har ett lokalt ursprung än männen. Vad får det för 
konsekvenser för männens företagande och karriärer, speciellt för de 
män som inte kommer från Borås eller Alvsborgs län? Jag diskuterar 
detta längre fram i texten. 

39 Resultaten bygger på den databas som jag har konstruerat för mitt avhandlings
arbete. 
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Social bakgrund för textilföretagare och deras hustrur 

Tabell 2. visar den sociala bakgrunden till företagarna i Borås 1896 och 
1919. De företagare som är födda utomlands faller på grund av den svåra 
källsituationen bort från undersökningen. Mitt stratifieringssätt utgår 
från det som utvecklades under arbetet med bland annat Migrations-
och Folkrörelseprojekten i Uppsala under 1960-och 70-talen. Där dela
des den studerade populationen in i fem huvudgrupper, några av dessa 
försågs med undergrupper. Jag har här slagit samman vissa av huvud
grupperna för att skapa det som benämns över-, medel- och underskikt.40 

Tabell 2: socialt ursprung i8p6 och 1919 för textilföretagare i Borås, faderns yrkes-

överskikt medelskikt underskikt N 

1896 10 20 4 34 

1919 9 46 11 66 

N 19 66 15 100 

Källa: databas ingående i avhandlingsarbete 

Tabellen visar tydligt över- och medelskiktens dominans inom textil
industrin under perioden. För att vara verksam inom textilindustrin 
behövdes den rätta bakgrunden. Större delen av fäderna till dessa före
tagare betecknas som bönder, hemmansägare och åbor. Av tradition 
hade förläggarverksamhet, egen tillverkning och knallehandel be-

40 För en diskussion om olika sätt att kategorisera människor, se exempelvis Elsa 
Lunander, Borgaren blir företagare. Studier kring ekonomiska, sociala och politiska för
hållanden iförändringens Örebro under 1800-talet, Uppsala 1988, s. 72 f. De tre olika skikt 
som jag använder i min kategorisering är en ihopslagning av några av de fem huvud
grupperna. Det som jag kallar för överskikt består av I a och I b; medelskikt består av II a, 
II b, III och IV medan underskikt utgörs av V a och V b. 
I a. Storföretagare, godsägare 
I b. Högre tjänstemän, akademiker 
II a. Småföretagare inom industri och handel, hantverkare med mästartitel 
II b. Lägre tjänstemän, affärsanställda, arbetsledare 
III Bönder, brukare, arrendatorer 
IV Hantverkare utan mästartitel, kvalificerade yrkesarbetare 
V a. Okvalificerade arbetare inom industrier och stadsnäringar 
V b. Jordbruksarbetare, anställda inom husligt arbete 
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drivits bland dessa grupper i Sjuhäradsbygden. Vana vid företagande 
och tillgång till internt riskkapital var en god förutsättning eftersom 
textilbranschen var kapitalintensiv och mer eller mindre krävde en 
stödjande omgivning, vare sig det gällde ekonomiskt understöd eller 
tillgång till de rätta sociala nätverken och de där befintliga resurserna. 
Det är därför inte förvånande att relativt få från underskiktet återfinns 
inom textilindustrin. Om de gör det, driver de framför allt mindre 
firmor inom konfektions- och trikåbranscherna. 

Medelskiktets dominans är ett mönster som över tid också syn rela
tivt stabilt. Rekryteringen av personer från medelskiktet ökar från 59 % 
år 1896 till 70% år 1919. Förklaringen är att de med en överskiktsbak-
grund minskar betydligt, ned från 29% till 14%. Något förvånande 
eftersom textilbranschen under perioden genomgick en generations
växling - år 1919 var många andragenerationens företagare verksamma 
inom branschen, och deras företagande fäder räknas till överskiktet. 
De från underskiktet ökar från 12% till 17%, något som till stor del 
beror på konfektions- och trikåbranschernas framväxt efter sekel
skiftet 1900. 

Sammanfattningsvis visar undersökningen av textilföretagarna att 
dessa utgjorde en tämligen homogen skara, med liknande geografisk 
och social bakgrund. Sammantaget borde detta föra med sig att ett 
relativt enhetligt norm- och praxissystem, baserat först och främst på 
likartad social tillhörighet och därtill hörande gemensam världsbild, 
men även på liknande erfarenheter och vana av företagande från textil
branschen, bör ha existerat bland dessa grupper. 

I tabell 3 framgår den sociala bakgrunden till textilföretagarnas 
fruar. 

Tabell j: kvinnors socialt ursprung 1896 och igig, faderns yrkestillhörighet 

överskikt medelskikt underskikt N 

1896 7 22 2 31 

1919 8 28 14 50 

N 15 50 16 81 

Källa: databas ingående i avhandlingsarbete. Ar /<?/(? uppgår bortfallet till ypersoner (12%) 
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Liksom hos männen är det framför allt från medelskiktet som kvin
norna härstammar. Dock sker en betydande minskning under peri
oden. Ar 1896 kom 71% därifrån, år 1919 mindre än hälften (49%). 
Kvinnor från överskiktet minskar också. Andelen sjunker från drygt 
23% ned till 14%, en minskning som även sker bland män med över-
skiktsbakgrund. Istället ökar andelen kvinnor med bakgrund i under
skiktet dramatiskt - från endast 6% upp till 25%. Till viss del hör 
ökningen ihop med att även andelen män med en sådan bakgrund 
ökar. Andelen kvinnor från underskiktet är dock större an dito män. 

I tabell 4. undersöks textilföretagarnas äktenskap med avseende på 
social bakgrund. Resursförvärv via giftermål är en strategi som jag tidi
gare har nämnt men hur vanligt var egentligen att äktenskapen åter
speglar sådana mål? 

Tabell 4: j8företagaräktenskap i Borås 1896 och 1919. Fördelning på sociala skikt 
vid första äktenskapet 

1896 1919 N 

1-A 2 2 

1-B 5 5 10 

1-C - - -

2-A 4 6 10 

2-B 17 19 36 

2-C 1 7 8 

3-A 1 1 2 

3-B 1 3 4 

3-C - 6 6 

N 31 47 78 

Källa: databas ingående i avhandlingsarbete 
Anm: tabellen skall tydas enligt följande. Siffrorna I-J representerar männens sociala 
ursprung — 1 = överskikt; 2 = medelskikt; j - underskikt. Samma princip gäller kvinnornas 
sociala bakgrund — A = över skikt; B = medelskikt; C = underskikt. 

Den vanligaste formen av äktenskap var mellan personer från samma 
sociala skikt - år 1896 var 61% av samtliga äktenskap av denna typ; år 
1919 uppgick dessa giftermål till 53 %. En nedgång över tid men fort-

294 



farande är de horisontella giftermålen i majoritet. De sker inom alla 
sociala skikt men mest vanliga är de inom medelskiktet och underskik
tet. Förvånande ur ett resursperspektiv eftersom det primära motivet 
för handling enligt Lin är försök att bevara redan existerande resurser 
inom gruppen. De största resurserna bör ju finnas inom överskiktet. 
Motivationen att behålla dem bör därför vara stor men istället är 
äktenskapstrenden där att gifta sig med kvinnor ur medelskiktet. 
Denna nedåtgående mobilitet kan dels förklaras som en variant av 
fenomenet att via giftermål konvertera social status mot ekonomiska 
resurser - ett förfarande mycket vanligt på kontinenten, framför allt 
mellan adeln och den ekonomiskt starka medelklassen41 — dels ses som 
ett utslag av det som Göransson har identifierat bland norrköpings
företagarna, det vill säga försök från den enskilde företagarens sida att 
knyta till sig kvinnans ekonomiska resurser och hennes sociala kapital. 
Att förvärva resurser sker enligt Lin främst genom att använda andras 
resurser för ändamålet. 

Uppåtgående och nedåtgående mobilitet är år 1896 jämt fördelad -
den sker i vardera sex fall (19%). Den uppåtgående mobiliteten är 
intressant - även om det främst är män med medelskiktsbakgrund som 
står för den, skall jag ge ett annat exempel, ett som jag tror är ganska 
representativt för hur män från underskiktet handlade för att bäst upp
nå framgång. 

Carl August Berglunds uppåtstigande är en klassisk klassresa. Berg
lund, född 1829 i Borås som son till en arbetskarl, anställdes vid 17 års 
ålder som lärling i ett färgeri ägt av änkan Britta Maria Swartz. Han 
kom via äktenskap med Elvira Swartz, dotter till Britta Maria, att vid 
svärmoderns död 1875 överta ledningen av företaget.42 

Ar 1919 har både uppåtgående och nedåtgående mobilitet ökat, 
störst är tendenser till deklassering (26%). Social mobilitet via äkten
skap sker i tio fall (21%). 

De flesta av äktenskapen inom textilindustrin sker mellan individer 

41 Se den amerikanska historikern Dolores L. Augustine undersökning av sådana 
äktenskap mellan den tyska företagareliten och de traditionella elitgrupperna i Tyskland 
- adliga militärer, ämbetsmän och junkrar - under kejsartiden. Dolores L. Augustine. 
Patricians & Parvenus. Wealth andHigh Society in Wilhelmine Germany, Oxford 1994. 

42 Millqvist, s. 74 f. 
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med tämligen lika resursinnehav. Med Lins begrepp är de homofila 
handlingar. De heterofila handlingarna - äktenskap som är av vertikal 
natur - har visats vara vanligare än vad som kan misstänkas. Vad beror 
det på? Lin menar ju att heterofili kräver ett stort mått av ansträngning 
och är av den anledningen ovanlig. Jag tror att svaret ligger i kvinnor
nas roll av nycklar till det sociala kapital som existerade, och som är så 
viktigt att få tillgång till om framgång skall kunna nås. Jag bygger slut
satsen på att äktenskap av forskningen har uppfattats som ett accepte
rat sätt för mannen att komma över eftertraktade resurser på - ekono
miska resurser i form av en rundlig hemgift, som sedan kunde använ
das som grundplåt till ett eget företag, men framför allt var tillgång till 
kvinnans (och svärfaderns) sociala kapital, som direkt kunde användas 
för att stärka mannens sociala och yrkesmässiga ställning, viktigt.43 För 
Borås del uttryckte drygt vart femte äktenskap bland textilföretagarna 
under den undersökta perioden någon form av uppåtgående mobilitet. 
Även om inte alla av dessa resulterade i den största framgång var de 
ansträngningar som heterofili innebär förmodligen värda att göra. 
Effekterna av den ovan nämnde C. A. Berglunds äktenskap är redan 
omtalade. Victor Svensson, son till en åbo från Toarp socken i Älvs-
borgs län, gjorde karriär via giftermål med dottern till den förmögne 
boråshandlaren S. O. Wennberg, liksom Svante Kronvall, vars far var 
konduktör i Falköping, som äktade dottern till en välbärgad tand
läkare från Borås. Fler exempel kan ges. 

Det förda resonemanget bygger på att kvinnorna besatt socialt kapi
tal som var gångbart i Borås. Vad innebar då det faktum att en avse
värd del av kvinnorna inte kom från vare sig Borås eller Älvsborgs län. 
Hur påverkade det männens karriärmöjligheter? En möjlighet är att 
de kvinnor som inte hade ett lokalt ursprung totalt sett hade mindre av 
"användbart" socialt kapital eftersom de förmodligen saknade ett eget 
konkret kontaktnät förankrat i bygden, något som Svanberg för 
Sundsvall har visat vara mycket värdefullt. Vidare är det troligt att 
dessa kvinnors "introduktionsfunktion", det vill säga deras förmåga att 
vägleda sina äkta män in i de rådande regionala värderingarna och nor-

43 Se här de refererade arbetena av Göransson (1990), Äberg (1991) och Svanberg 
(i999)-
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merna, därför till stor del saknades. Ett skäl som talar för att det var så 
är sambandet mellan geografiskt ursprung och social bakgrund hos 
kvinnorna. Lin ser det riktigt potenta sociala kapitalet som koncentre
rat till samhällets topp - ju högre upp i hierarkin, desto bättre är det 
sociala kapitalet. En jämförelse mellan kvinnor från Borås och Älvs-
borgs län och kvinnor som var från andra delar av landet visar att: år 
1896 kom 86 % av alla kvinnor med ursprung i överskiktet från Borås 
eller Älvsborgs län och 58 % av alla från medelskiktet. Det fåtal kvinnor 
ur underskiktet var alla från andra delar av landet. Ar 1919 har förhål
landena ändrats. Då var 62% av alla kvinnor ur överskiktet från Borås 
eller Alvsborgs län; 64% kom från medelskiktet och hela 57% av kvin
norna var från underskiktet. Siffrorna visar att kvinnor från Borås eller 
Alvsborgs län ur ett sådant perspektiv hade en gynnsammare social 
bakgrund än kvinnor från andra orter. Det gäller för hela perioden 
även om tendensen går mot en jämnare fördelning. Den stora ökning
en av kvinnor från underskiktet beror till stor del på att även antalet 
män med en liknande bakgrund över tid har blivit fler både till antal 
som procentmässigt. Äktenskapen dem emellan skall ses som homo-
fila handlingar och berör egentligen inte diskussionen. 

Sammanfattningsvis, att vara gift med en kvinna utifrån bör ha varit 
ett karriärhandikapp för en företagare verksam i Borås eftersom dessa 
kvinnor saknade ett användbart socialt kapital. Därför var det viktigt 
för karriären att gifta sig med rätt kvinna. Dock, kärlekens vägar är 
förunderliga och kanske styrde förälskelse valet av äktenskapspartner 
istället för en kall rationalitet?44 Den geografiska mobiliteten var under 
perioden stor och äktenskapen kan ju ha ingåtts på andra platser och 
med motiv som där var fullt rationella. Detta måste finnas med i 
beräkningen när bevekelsegrunder och strategier för giftermål 
diskuteras. 

44 Se Edward Shorter. The Making of the Modern Family, New York 1975, för en 
beskrivning av kärleken och dess inverkan på val av äktenskapspartner. 
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Kvinnor i den offentliga sfären 

Kvinnor och kvinnors funktion placeras traditionellt inom en privat 
(kvinnlig) sfär medan makens handlingar antas utspelas i den offent
liga sfären. De enda kvinnor som helt legitimt kunde befinna sig i den 
offentliga sfären var kvinnliga företagare. De var dock få och verksam
heten var belagd med en mängd restriktioner, som alla hade långa his
toriska rötter.45Kerstin Norlander menar till och med att den "kvinn
liga kapitalisten" åren runt sekelskiftet 1900 sågs som någonting av
vikande, som en anomali. Vid de tillfällen hon trots allt uppenbarade 
sig, i styrelserum eller företagsledning, engagerades hon i arbete som 
rörde arbetskraftens välbefinnande, någonting som starkt förknippa
des med en speciell kvinnlig kompetens. 

I den tidigare nämnda undersökningen av familjen Bonniers menar 
Karlsson Stider att enstaka av familjens kvinnor verkligen kunde öva 
inflytande på själva företagarprocessen, trots att de per definition 
befann sig i den privata sfären. Ett bra exempel på detta är återigen 
Lisen Bonnier. Denne arbetade nära ihop med sin man, inte bara i 
egenskap av värdinna för familjens stora sociala umgänge, utan även 
som "köksbordsredaktör". Ett av barnbarnen, Lukas Bonnier, vittnar 
om hur Karl Otto läste inkomna manuskript för Lisen, och att han vid 
sådana tillfällen inte var säker på vilken av farföräldrarna som hade 
förläggarrollen.47 

Ett exempel från textilindustrin i Borås visar på att kvinnor som 
Lisen Bonnier inte var ensamma. Ida Bergengren var gift med Axel 
Bergengren Sr och moder till Axel Bergengren Jr. Ida kom själv från 
en företagarsläkt - hennes far var den förmögna textilförläggaren 
Anders Jönsson i Holtsljunga. Det var allmänt känt för samtiden att 
hon var inblandad i de flesta av makens, och efter dennes död, i sonens 
beslut. Så här beskrivs samarbetet mellan henne och sonen år 1920: "... 

45 I den företagarpopulation som jag undersöker i mitt avhandlingsarbete finns bara 
två kvinnliga företagare - den tidigare nämnda änkan Maria Wilhelmina Sundbeck och 
Emma Billig. Den sistnämnda var född 1855 i Preussen och drev ett mindre apprete-
ringsverk tillsammans med sin man Karl. 

46 Norlander, s. 98. 
47 Karlsson Stider, s. 22 f. 
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då det är fråga om någon större affär inom bolaget och innan det slutli
gen uppgöres, lärer man kunna se direktören (Bergengren Jr) med 
raska steg vandra över Västerbro upp till villa Carlsberg, för att där 
konferera saken med sin moder. (...) och efter ett med henne ingående 
stärkande samtal, följa de kraftiga besluten och raska handlingarna 
..Ida var alltså djupt involverad i de strategiska beslut som gällde 
företaget. För en utomstående var det mannen som agerade helt 
ensamt medan i realiteten alla beslut var gemensamma. 

Avslutningsvis, Karlsson Stider menar att mycket av tidigare forsk
ning har förbisett genusfrågan genom att kvinnor automatiskt har för
passats till den privata sfären. Att istället uppmärksamma det privatas 
roll för företagandet är därmed ett sätt att synliggöra kvinnors inver
kan. Kvinnorna i den privata sfären var alla olika mycket involverade i 
företagandet: vissa inget alls medan andra i realiteten agerade i paritet 
med företagsledaren, men givetvis utan att inneha någon officiell ställ
ning. Det är viktigt att se kvinnornas mått av engagemang inom före
taget som graderat och inte som antingen eller. Den privata sfären bör 
således uppfattas som bara halv-privat, då den användes av företagarna 
i ett nätverkssyfte - underhåll och reproduktion av nätverken. Detta 
utfördes till stor del av familjens kvinnor. På så sätt bör den halv
privata sfären uppfattas som ytterligare ett rum för kvinnor att verka i. 

Avslutning 

Uppsatsens titel fann jag för många år sedan klottrad på herrtoaletten 
på Stockholms centralstation. Av någon anledning har den stannat i 
minnet, och jag har i skilda sammanhang tänkt på vad den okände 
klottraren egentligen menade med sitt budskap. Som titeln lyder är 
det ett måhända lakoniskt konstaterande angående sakernas tillstånd, 
men, om man sätter ett frågetecken efter, blir påståendet istället en 
öppen fråga. Det är denna fråga som jag har velat undersöka i upp
satsen. 

Mycket tyder på att vi inte bör betrakta kvinnor som viljelösa 
element i händerna på äkta män, fäder eller bröder. Kvinnorna var för-

48 Olof Franzon, Profiler och figurer i Borås nya historia, Borås 1994, s. 7 f. 
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visso av rådande lagstiftning och av rådande ideologisk praxis hän
visade till att verka i en privat sfär. Det kan dock med fog hävdas att de 
resurser och kapital som kvinnan innehade var eftertraktade: givetvis 
de ekonomiska resurserna, ofta i form av arvsrättigheter, men även de 
"mjuka" kulturella och sociala kapitalen var bra för företagandet och 
för företagarens karriär, speciellt det senare var viktigt. Som tidigare 
har diskuterats av Svanberg, och nu i denna uppsats, utgjorde kvinnor
nas sociala relationer en viktig del av företagarens arsenal. Genom att 
knyta till sig sådana fick företagaren tillgång - indirekt via svärfar, 
svågrar med flera; direkt via kvinnan själv - till resurser i form av soci
ala kontakter, information och kännedom om rådande sociala koder 
och normsystem. Kvinnorna kan därför sägas utgöra en social resurs 
både för den egna släktkretsen som för den presumtiva maken och 
dennes familj. 

I uppsatsen har jag också försökt att visa på de sociala nätverkens 
inverkan på företagandet inom textilbranschen i Borås. Mycket tydligt 
tycks vara att familjebanden genomsyrar hela företagandet: genom ett 
delikat nät av släktförbindelser, där kvinnorna innehade den viktiga 
rollen av länkar mellan familjerna, bands företagen ihop. Familjen, 
byggd på blodsband eller ingifte, syns utgöra den stora resursen för 
företagarna i Borås. Dock pekar resultaten mot att familj och släkt 
relativt tappar något av sin betydelse mot slutet av den undersökta 
perioden - andra typer av institutioner än familj och släkt bör då ha 
fungerat som ett lika gott kitt. Utifrån tidigare forskning går att anta 
att dessa mötesplatser utgjordes av olika föreningar och sammanslut
ningar, som exempelvis frimurarloger, ordensgillen och andra lik
nande typer av exklusiva organisationer.49 

49 Se Äberg 1991 för en diskussion om frimurarsällskapens betydelse för göteborgs
borgerlighetens nätverkande under perioden 1850-1914. För en tidigare period, se 
Anders Simonsens undersökning av bland annat frimureriets funktion för framväxten av 
en borgerlig politisk kultur i Göteborg. Anders Simonsen. Bland hederligt folk. Organise
rat sällskapsliv och borgerligformering i Göteborg 1755—1820, Göteborg 2001. 
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