


"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. 
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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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