


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. 

15 



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. 

19 



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 
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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. 
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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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