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Förord 

Det är många personer jag vill tacka för att det här projektet blivit av, och för 
att jag lyckats ro det i land. Min huvudhandledare Bo Persson har läst texter 
och kapitelutkast i alla dess former, alltid med skarpa, klarsynta och kon-
struktiva kommentarer. Tack Bo för all hjälp och allt stöd under de här åren, 
och tack för alla intressanta diskussioner.  

I slutskedet arbetet läste Klas Åmark och Anu-Mai Köll manuset i dess 
helhet och bidrog med viktiga synpunkter som väsentligen förbättrat den 
färdiga avhandlingen. Tack Klas och Anu-Mai för er kunniga hjälp, den 
betydde mycket. Jag vill också passa på att rikta ett tack till Maria Sjöberg, 
som en gång i tiden lotsade in mig på forskarbanan, och som dessutom upp-
muntrade mig att satsa på ett agrarhistoriskt ämne. 

Under min tid som doktorand har jag hunnit delta i två olika seminarier. 
Under de första åren gick jag på Stads- och lokalhistoriska seminariet under 
ledning av Lars Nilsson. Efter sammanslagningen av institutionens seminari-
er kom jag att tillhöra det Modernhistoriska seminariet under ledning av 
Anders Berge. Det är jag väldigt glad över, och jag vill tacka alla, ingen 
nämnd och ingen glömd, för stimulerande samtal och trevlig samvaro både 
på och utanför seminarierna. Jag vill också tacka alla fina kollegor i den 
numera borttynade doktorandkorridoren. Vi hade det så trevligt tillsammans 
i vårt lilla pentry och på vår fina terrass – sen fick vi flytta och nu sitter vi 
sorgligt utspridda. 

Jag har också haft förmånen att få delta i seminarieverksamheten i anslut-
ning till ett projekt om generationsväxlingar lett av Mats Morell vid Ekono-
misk-historiska institutionen i Uppsala. Jag deltog även i en internationell 
konferens tillsammans med projektet. Tack Mats och ni andra, det har betytt 
mycket för mig att få vara med i ett sammanhang det agrarhistoriska per-
spektivet är så centralt och viktigt. 

Min doktorandtjänst vid Historiska institutionen har delvis finansierats av 
FORMAS – Forskningsrådet för Miljö, Areella Näringar och Samhällsbyg-
gande. Jag riktar härmed ett stort tack till dem för det generösa stödet. 
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Hjälp av både inom- och utomvetenskapligt slag har Malin Sigvardson be-
stått mig med. Tack Malin för trofast vänskap, och för att du (med rödpen-
nan i högsta hugg) tagit dig an mina svengelska sammanfattningar. 

Jag vill också tacka Jan Andersson i Finngarne, Greta-Stina Danielsdotter 
i Nora, och alla er andra i Estuna. Ni levde för länge sen. Somliga av er lev-
de inte länge alls, utan dukade under av umbäranden och sjukdomar som 
knappt någon idag hört talas om. Under många år har ni dagligen funnits i 
mina tankar. Nu är det dags att ta farväl. Tack för den här tiden! 

Mitt allra största tack riktar jag slutligen till min älskade familj. Håkan – 
du är min bästa vän och min värsta kritiker. Mer kan inte någon önska sig. 
Alla mina barn och styvbarn: Johanna, Pontus, Cornelia och Thea – ni på-
minner mig ständigt på ett brutalt och handfast sätt om att det finns viktigare 
saker att ägna sig åt än att skriva avhandling. Utan er hade det kanske gått 
dubbelt så fort – men det hade inte varit hälften så roligt! 

 
 
 

Sofia Holmlund 
Stockholm, april 2007 
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1. Utgångspunkter 

År 1866 säljer bonden Anders Ersson och hans hustru Anna-Greta Matsdotter 
i Finngarne i Estuna ¼ mantal jord till sin äldste son Jan, för 1000 riksdaler 
riksmynt samt undantagsförmåner. Jan är då 24 år och ogift. Knappt två år ef-
ter övertagandet säljer Jan emellertid tillbaka gården till föräldrarna, nu för 
1600 riksdaler. Året därpå, 1869, gifter han sig med pigan Karolina Lundberg 
från byn Simpsbyle i grannsocknen Frötuna. 

Historien tar inte slut här. Jan Andersson har nämligen inte mindre än fem 
syskon och det finns dessutom mer jord i boet som kommer att gå i arv i 
framtiden. Jan själv får dock inte del varken av denna eller av det fjärdedels 
mantal han återsålt till föräldrarna. Däremot har han av föräldrarna omgående 
efter sitt giftermål fått en liten avsöndring på gårdens ägor, en så kallad lä-
genhet, att besitta under livstiden. Jan och Karolina bildar familj och förblir 
bosatta på ägorna i Finngarne med sina barn.1 

 
Vad handlar de här turerna egentligen om? Varför sitter Jan inte kvar på 
föräldragården som han övertagit? Kunde han inte betala 1000 riksdaler till 
föräldrarna som avtalat?2 Kanske ansåg de – med tanke på de många sysko-
nen som också skulle förses med resurser, och på de egna undantagsförmå-
nerna – att det vore alltför riskabelt att låta egendomen förbli i Jans händer. 
Hela sanningen kommer vi aldrig att få veta. Det är dock mycket troligt att 
en del av svaret ligger i sonens val av giftermålspartner.  

Jan övertog föräldragården under en tid då den sociala strukturen i sock-
nen var i gungning. Bönderna hade blivit allt färre och det obesuttna skiktet 
allt större. Till stor del bestod det av före detta bönder och bondbarn som 
inte lyckats behålla sin jord. Befolkningen hade ökat och många bondfamil-
                               
1 Denna och övriga fallbeskrivningar i studien bygger på en kombination av lagfarter, man-
talslängder och samtida kyrkobokföringsmaterial med husförhörslängderna som utgångs-
punkt. Den stora mängd upplysningar ur kyrkobokföringen som ligger till grund för varje 
berättelse gör det omöjligt att hänvisa till enskilda längder. Det görs därför bara för specifika 
uppgifter om vigslar och liknande. Däremot redovisas alltid de lagfarter som fallbeskrivning-
arna bygger på. I det aktuella fallet ingår följande lagfarter: 1866 VT §40 samt 1868 VT §29 
(Jans köp och återförsäljning); 1877 HT §7, 1879 VT §8-9 samt 1887 HT §30 (arv efter An-
ders Ersson respektive Anna-Greta Matsdotter). Dessutom: inteckning 1880 VT §20 (förnyad 
inteckning till besittningsrätt på livstid till lägenheten Johannelund som hänvisar till en första 
inteckning gjord 19 april 1870). Småprotokoll, Lha, SSA. Jan Anderssons giftermål: Frötuna 
1869-10-03 (vigsel). Frötuna församlings kyrkoarkiv, SSA. 
2 Penningsummor anges i aktuell myntsort. För en redogörelse över olika myntsorter i omlopp 
under undersökningsperioden samt hur de räknats om, se bilaga 2. 
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jer hade i likhet med Jans familj stora barnkullar som skulle ärva. Om famil-
jens egna resurser var begränsade var det viktigt att den som övertog jord-
egendomen gifte sig med någon som förde in pengar eller jord i boet så att 
de andra barnen kunde förses med resurser för den egna familjebildningen. 
Jans hustru Karolina kom själv från en obesutten familj och hade troligtvis 
inget större arv att påräkna. Giftermålet med henne, eller snarare avsaknaden 
av en giftermålspartner med resurser, blev förmodligen det som avgjorde 
händelseförloppet. Och eftersom detta var före industrialiseringens tid fanns 
det få möjligheter för Jan och en obesutten hustru att klara försörjningen 
utanför jordbruket och hembygden. Föräldrarnas återköp av jordegendomen 
för 600 kronor mer än ursprungssumman, och det senare erbjudandet om ett 
litet jordbruk på familjens ägor, var under rådande omständigheter helt en-
kelt det mest förmånliga alternativet. 

I det förindustriella samhälle som Jan och hans familj levde i utgjorde ar-
vet och giftermålet de mest bestämmande punkterna i individens liv. Genom 
arvet fördes familjens resurser över till nästa generation och genom gifter-
målet in i en ny familjebildning. Arvet reglerade också omsorgen om den 
äldre generationen. Dessa livsnödvändiga funktioner fylldes av familjen, och 
det var i generationsskiftet, arvet, som de knöts samman. Allt detta kom 
industrisamhällets genombrott och välfärdsstatens framväxt att ändra på. 
Familjen fyller idag helt andra funktioner än den gjorde i det agrara samhäl-
let, och arvet har inte samma betydelse för individens möjlighet att försörja 
sig och bilda familj. 

Den här studien behandlar arvsöverlåtelser av jordegendom i Estuna 
socknen på den uppländska landsbygden mellan år 1810 och 1930. Under 
denna tid förvandlades Sverige från ett agrart glesbygdsland till en alltmer 
urbaniserad industrination. Det var en omvandling som inbegrep demogra-
fiska, sociala, ekonomiska och inte minst rättsliga förändringar. Förändring-
arna påverkade djupt såväl jordägandets innebörd som familjens ställning, 
och de förändrade därmed förutsättningarna för den sociala reproduktionen. 
Arvsöverlåtelserna analyseras ur en mängd olika aspekter i studien. Fokus 
ligger dock på de strategier familjerna använde för att överföra sina resurser 
till kommande generationer, och hur man anpassade dem till de förändrade 
förutsättningar som samhällsomvandlingen medförde. 

Den första utgångspunkten: från agrarsamhälle till 
industrination 
Tidsperioden som behandlas sträcker sig en bit in på 1900-talet. Den täcker 
därmed in en ganska outforskad del av den svenska agrarhistorien. Det finns 
många studier som behandlar den agrara omvandlingen fram till ungefär 
1870, men bara några få som tar upp tiden därefter. I grova drag kan man 
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säga att den svenska landsbygden fram till detta årtionde präglades av folk-
ökning och social differentiering, och därefter av avfolkning till de framväx-
ande städerna och deras industrier. Jag vill med den relativt långa undersök-
ningsperioden fånga båda dessa processer och deras betydelse för arvets 
organisering. Jag vill också fånga de långsiktiga konsekvenserna av de insti-
tutionella förändringar som ägde rum, av vilka den viktigaste är införandet 
av lika arvsrätt 1846. Nedan skildras de delar av samhällsutvecklingen som 
är relevanta för studien. 

Landsbygdens omvandling 
Ungefär från och med 1700-talets mitt började det svenska agrarsamhället att 
förändras. För det första förbättrades jordbruksproduktionen successivt i det 
som vi brukar kalla den agrara revolutionen. Här ingick bland annat en om-
fattande nyodling, skiftesreformer som underlättade ett mer rationellt åker-
bruk, bättre jordbruksredskap samt en moderniserad odlingsteknik.  

För det andra växte befolkningen mycket kraftigt: från 1,4 miljoner vid 
1700-talets början till 4,2 miljoner år 1870. En del av denna folkökning 
skedde redan under 1700-talet, men allra kraftigast var den från och med 
studiens startår 1810 och framåt, då dödligheten, framför allt spädbarnsdöd-
ligheten, sjönk.  

För det tredje skedde det under samma tid en social och ekonomisk diffe-
rentiering av landsbygdsbefolkningen. De obesuttnas antal mångfaldigades 
medan bönderna förblev ungefär lika många. Studier som gjorts visar att 
detta först och främst berodde på en nedåtgående social rörlighet från bön-
dernas led, eftersom dessa hade en betydligt högre reproduktion än de obe-
suttna. Ökningen av antalet egendomslösa tycks dock inte ha berott på be-
folkningsökningen i sig eftersom både åkerarealer och livsmedelsproduktion 
ökade mer än väl för att täcka denna.  

Den ojämna fördelningen av de växande resurserna brukar tillskrivas 
böndernas indragning i marknadsekonomin. En ökande avsaluproduktion på 
bondejord ledde till stigande jordpriser, vilka antas ha påverkat utlösnings-
priserna vid arv och ha lett till större behov av att ta lån med jordegendomen 
som säkerhet. De bondbarn som övertog gården var med andra ord redan 
från början så skuldsatta att de riskerade att förlora den. På samma sätt ledde 
de stigande priserna till svårigheter för utlösta bondbarn att skaffa egen jord.3  

Under årtiondena efter 1870 började så den industriella revolutionen att 
skjuta fart i Sverige. Jordbruket mekaniserades alltmer, vilket krävde inve-
steringar som också de finansierades genom lån. Lånen togs allt oftare i nå-

                               
3 Skildringen av utvecklingen fram till 1870 bygger i huvudsak på C-J. Gadd 2000, som också 
sammanfattar det mycket omfattande forskningsläget. Specifika uppgifter om folkmängd, 
bönder respektive obesuttna, samt kapitalanskaffning se s. 187, 195 samt 326 ff. Övriga upp-
gifter: C. Winberg 1975, s. 265 f, 269 f; L. Herlitz 1974, s. 363. 
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gon av lantbrukets framväxande kreditinstitutioner istället för som tidigare 
hos privatpersoner. Men här var skillnaden stor mellan större och mindre 
jordbruk. På småjordbruken lönade det sig i regel inte att investera i dyra 
maskiner eftersom arealerna inte medgav en tillräckligt stor produktionsök-
ning. Många småbönder hade heller inte råd med dessa kostnader eftersom 
de inte kunde låna pengar med gården som säkerhet om den var för liten.  

Parallellt med högt mekaniserade stora och medelstora jordbruk fortlevde 
alltså under hela min undersökningsperiod mångsysslande småbruk med låg 
mekaniseringsgrad och liten involvering i kreditmarknaden. Samtidigt var 
merparten av jordbruken – stora såväl som små – familjeföretag, vilket bety-
der att de ägdes och drevs av familjer som också bodde på gårdarna. Famil-
jejordbruket har visat sig vara mycket livskraftigt och utgör än idag den do-
minerande produktionsformen inom jordbruket.4 

Landsbygden påverkades också starkt av industrialiseringen i städerna 
och den därpå följande urbaniseringen. Det var i första hand de obesuttna 
och deras efterkommande som kom att utgöra arbetskraften i städernas fram-
växande industrier, där löneläge och arbetsförhållanden var betydligt bättre 
än inom jordbruket. Kring 1880 var landsbygdsbefolkningen i Sverige som 
störst i absoluta tal (kring 3,7 miljoner), men därefter började den minska i 
takt med att städer och tätorter växte och drog till sig människor från lands-
bygden. Det kom att ske en successiv förskjutning av den ekonomiska och 
demografiska tyngdpunkten från land till stad, och Sverige omvandlades 
inom ett halvsekel från ett utpräglat agrart samhälle till ett alltmer urbanise-
rat sådant. År 1930 levde och försörjde sig för första gången hälften av be-
folkningen i tätorter och städer.5  

Institutionella förändringar 
Parallellt med den ekonomiska, sociala och demografiska utvecklingen 
skedde också rättsliga förändringar. De handlingsmönster som blir synliga i 
studien kommer att förhållas till denna institutionella utveckling. Vi kan 
förvänta oss att det fanns en viss spännvidd mellan lagstiftningen och till-
lämpningen av den i praxis på det lokala planet. Hur stor denna spännvidd 
var, och vilka uttryck den tog sig, avgjorde i stor utsträckning vilka hand-
lingsmöjligheter aktörerna i studien hade när det gällde utformningen av 
arvet. 

Många av de reformer som genomfördes gjordes i liberal anda och i syfte 
att gynna den kommersiella utvecklingen. Bland annat skedde under 1800-
talet en mängd avregleringar varav de mest kända kanske är skråväsendets 
avskaffande 1846 och införandet av näringsfrihet år 1864. Här kommer jag 

                               
4 M. Morell 1993; M. Morell 2001, s. 9 f, 301 ff; K. Niskanen 1995, s. 198 ff; I. Flygare & 
M. Isacson 2003, s. 29, 38. 
5 M. Morell 2001, s 79; A. Thörnquist 1989, s. 12; L. Nilsson 1989, s. 9 f. 
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att ta upp de delar av den rättsutvecklingen som har betydelse för studien. 
Det gäller förändringar i jordäganderätten samt i arvsrätten och giftorätten.  
Dessa institutioner påverkade var och en på sitt sätt de familjer som ingår i 
studien. Jag redogör också för de förändringar i liberal riktning som minska-
de mannens rättsliga befogenheter gentemot övriga familjemedlemmar. En 
kronologisk översikt över de rättsliga förändringar som nämns i studien finns 
i bilaga 1. 

Jorden: mot en individuell och formell äganderätt 
Det råder allmän konsensus kring att ordet äganderätt har en helt annan in-
nebörd idag än för tvåhundra år sedan. Det gäller särskilt äganderätten till 
jord, som i det äldre samhället var kringgärdad av en mängd bestämmelser 
vilka inskränkte innehavarens makt över egendomen.  

Före skiftenas tid låg jorden i ägoblandning och måste brukas i samråd 
med övriga bybor. Flera skiftesreformer, varav den mest genomgripande var 
stadgan om laga skifte år 1827, ledde till att de flesta samfällda egendomar i 
riket var skiftade före 1860-talet.6 Laga skiftet innebar att varje ägares mark 
separerades från övriga bybors och samlades geografiskt, något som ökade 
självbestämmandet. 

Jorden kunde heller inte avyttras fritt av ägaren. Man skiljde nämligen 
noga mellan arvejord och avlingejord. Den senare var jord som köpts av 
utomstående, och den fick ägaren avyttra till vem han ville. För arvejord var 
avyttringsrätten däremot starkt begränsad, i enlighet med det så kallade arve-
jordssystemet. Fram till 1857 fick ärvd jord inte testamenteras bort, därefter 
infördes systemet med bröstarvingars laglott till hälften av egendomen oav-
sett åtkomst. Fram till 1863 hade släktingar bördsrätt till en jordägares arve-
jord, vilket innebar att de kunde återlösa jorden från köparen till samma pris 
som denne betalt. Den invecklade proceduren vid ansökan om lagfart hade 
sitt ursprung i bördsrätten: för att erhålla lagfart på en jordegendom måste 
köparen först begära uppbud på tre ting, för att ge eventuella bördemän kän-
nedom om köpet. Först efter det tredje uppbudet beviljades lagfart, om köpet 
inte klandrats. Bördsrätten avskaffades år 1863 (och som en konsekvens av 
detta även uppbudsförfarandet år 1875).  

Ytterligare en restriktion som länge begränsade äganderätten var förbuden 
mot klyvning av och avsöndring från hemman. Dessa innebar i korthet att 
jorden inte fick styckas upp på för små enheter, eftersom kronan då ansåg 
sitt skatteunderlag hotat. Förbuden upphävdes successivt under 1800-talets 
sista två decennier med början år 1881.  

Skiftena, bördsrättens avskaffande och hävandet av restriktionerna för 
hemmansklyvning och avsöndring utgör tillsammans med andra reformer 
exempel på den individualisering av jordäganderätten som pågick under min 
undersökningsperiod. Andra förändringar i ägandet som får räknas till sam-
                               
6 G. Hafström 1969, s. 153. 
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ma kategori är skatteköpen av kronojord under 1700-talet och ofrälses köp 
av frälsejord som möjliggjordes genom 1789 och 1809 års reformer. Genom 
reformerna avskaffades inte bara restriktioner som hindrade handeln med 
jord. Jordägarna kom också att inneha sin jord med en starkare äganderätt, 
sedan konkurrerande anspråk på densamma från kronan, från frälsemannen 
eller från de egna släktingarna, lyfts bort.7  

Tätt sammanvävd med äganderättens individualisering är formaliseringen 
av densamma. Ekonomen Hernando de Soto menar att denna var en absolut 
förutsättning för den ekonomiska utvecklingen i västvärldens industriländer. 
Allmänt tillämpade nationella regelverk, användandet av skriftliga doku-
ment, samt upprättandet av offentliga register över egendom och ägare, är 
alla delar av en sådan formaliseringsprocess.8  

För svensk del ligger formaliseringens viktigaste moment förmodligen i 
lagfarten. Genom denna blev jordförvärvet rättsligt sanktionerat och dessut-
om skriftligt registrerat i lätt tillgängliga domstolsprotokoll. Redan 1734 års 
lag föreskrev lagfartsskyldighet för alla slags jordförvärv utom arv. Vid arv 
var det ju förvärvaren själv som var den närmaste släktingen varför något 
bördsklander knappast kunde bli aktuellt, tycks man ha resonerat. Det verkar 
dock ha varit skralt med lagfartsbenägenheten i praktiken. Studier som gjorts 
visar det under en stor del av 1800-talet ännu var långt ifrån alla jordtransak-
tioner registrerades i häradsrätterna. Från statsmakternas sida gjordes dock 
försök att öka lagfartsbenägenheten. År 1798 stadgades att inteckning endast 
skulle beviljas för fastighet som ägaren uppbjudit på tinget. År 1800 stadga-
des böter för den som inte efterlevde uppbudsskyldigheten. År 1805 skärptes 
dessutom kraven genom en lagförklaring som innebar att köparen för att 
erhålla lagfart först måste redovisa säljarens åtkomst till fastigheten.9  

Förändringarna i jordäganderätten hängde samman och interagerade med 
de sociala och ekonomiska förändringar som skedde på den svenska lands-
bygden under samma tid.10 Som kommer att framgå längre fram i studien 
hade jordäganderätten också stor betydelse för människors möjligheter att 
organisera överföringen av denna centrala resurs till kommande generatio-
ner.  

                               
7 Lagändringar i den ordning de nämns i texten: K. förordningar 21/12 1857, 22/12 1863, 
16/6 1875 samt 6/8 1881. SFS. En översikt över förändringarna i fastighetsrätten finns i 
G. Hafström 1969. En teoretisk diskussion kring denna förändringsprocess förs av M. Ågren 
1992, s. 17-23, som också introducerar begreppet fördjupning för den typ av förändringar som 
medför att individens äganderätt  till ett och samma objekt blir alltmer exklusiv. 
8 H. de Soto 2000, kap. 2 (s. 39-67) . 
9 Lagändringar i den ordning de nämns i texten: K. stadga 28/6 1798 3§ 20 mom; K. förord-
ning 13/6 1800; Lagförklaring 14/5 1805. KMK. För efterlevandet av lagfartsskyldigheten i 
olika områden se bland andra  C. Winberg 1981; A. Eriksson Trenter 2002, s. 84 f, 89. 
10 Det är till exempel tydligt att ägandets individualisering gynnade medförde en utslagning av 
vissa grupper.  M. Ågren 1992, s. 258-266. 
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Arvsrätt och giftorätt 
Viktiga delar av det äganderättsliga systemet utgör arvsrätten och giftorätten. 
Dessa var i Sverige ojämlika på landsbygden (men inte i städer) fram till och 
med år 1845. Arvsrätten var 2/3 för söner och 1/3 för döttrar. Ingenting sades 
specifikt om vem som borde få boets fasta egendom, men söner gynnades av 
en annan bestämmelse som stadgade att den som ärvt den största andelen av 
en jordegendom som inte kunde klyvas, hade rätt att lösa in de övrigas ande-
lar. År 1845 (gällande från 1846) infördes lika arvsrätt mellan kvinnor och 
män men då fick sönerna uttrycklig förtur till den fasta egendomen, en be-
stämmelse som kom att gälla fram till 1890. 

Inom äktenskapet reglerades ägogemenskapen genom giftorätten, som 
omfattade all lös egendom samt den egendom makarna förvärvat under äk-
tenskapet. Jord som inköpts före äktenskapet av någon av makarna var där-
emot enskild egendom, liksom all arvejord oavsett när den erhölls. Mannens 
andel i giftorättsgodset var 2/3 och hustruns 1/3, fram till och med 1845 då 
giftorätten liksom arvsrätten blev lika för man och kvinna.11 

Införandet av lika arvsrätt har inom forskningen inte i första hand betrak-
tats som en kvinnofråga utan som ett uttryck för bland annat ståndsintressen. 
Oaktat detta kan både arvs- och giftorättsreformen ses som ett led i den på-
gående liberaliseringen av rättssystemet. Bland de argument som framfördes 
för reformen fanns tankar om rättvisa såväl som strävan mot en enhetlig 
lagstiftning företrädda.12 Införandet av lika arvsrätt innebar en stor omställ-
ning för ett arvssystem som sedan urminnes tider byggt på mannens större 
arvsrätt. Den var den mest betydelsefulla enskilda rättsliga förändringen för 
aktörerna i den här studien och 1845 års reform blir följaktligen en vattende-
lare i periodiseringen av undersökningarna. 

Inskränkningar i mannens målsmansrätt 
Trots den ökade jämlikhet som arvs- och giftorättsreformerna år 1845 inne-
bar, förblev kvinnan länge i allt väsentligt underställd mannen, som hade 
målsmanskap över både hustru och barn. Hustruns egendom förvaltades av 
maken, den omyndige sonens och den ogifta dotterns av fadern. Fadern var 
dessutom dotterns giftoman. I händelse av faderns frånfälle övertogs måls-
manskapet över barnen av modern, fram till dess att hon gifte om sig eller 
själv gick bort. Då utsågs en eller flera (manliga) förmyndare av häradsrät-
ten.  

Dottern förblev oavsett ålder under faders eller förmyndares målsmanskap 
fram till dess att  hon gifte sig och underställdes sin make. År 1858 kom den 
första myndighetsreformen för ogifta kvinnor som innebar att de vid 25 års 

                               
11 K. förordning 19/5 1845; Lag 16/5 1890. SFS. 
12 Gunnar Qvist 1960, s. 148 f menar att arvsrättreformen genomdrevs av de ofrälse stånden 
som ansåg sig gynnas av en sådan på adelns bekostnad. Andra forskare har mer betonat jäm-
likhetsidéerna i debatten, däribland Maria Ågren (1992, s. 704 f).  
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ålder kunde ansöka om att bli myndiga. Först år 1884 blev de automatiskt 
myndiga vid samma ålder som män – det vill säga vid 21 års ålder. För gifta 
kvinnor skulle det dröja ännu längre. Mannens målsmansrätt över hustrun 
upphävdes inte förrän i och med 1920 års giftermålsbalk, där det stadgades 
att var och en skulle förvalta sin egendom. De nya bestämmelserna gällde 
dock tillsvidare inte för äktenskap ingångna före 1921, och maken förblev 
ensam förmyndare över barnen ända till och med 1950.13 

Kön och individ i brytningstid 
Alla de institutionella förändringar som räknats upp här handlar i en eller 
annan mening om individens frigörelse. Det gäller den individuella ägaren 
som fick allt större frihet att hantera och avyttra sin egendom på det sätt han 
eller hon önskade, i takt med att restriktioner och anspråk från statsmakt, 
grannar och släktingar lyftes bort. Det gäller också de kvinnor i familjen som 
varit underställda faderns eller makens målsmanskap. Individens frigörelse 
innebar i denna bemärkelse också kvinnans frigörelse.  

Att kvinnan både i det äldre samhället och i modern tid varit strukturellt 
underordnad mannen råder det inte någon oenighet om. Men underordningen 
har inte sett likadan ut. Min undersökningsperiod utgjorde på många sätt en 
brytningstid då gamla samhällsformer avlöstes av nya. Hur förändrade detta 
den samhälleliga genuskonstruktionen? Historikern Maria Sjöberg har fram-
hållit att genusordningen i det medeltida och tidigmoderna samhället till 
skillnad från i det moderna byggde på en ideologisk konstruktion där det 
fanns ett kön. Samhällets minsta enhet var hushållet, och detta styrdes, för-
valtades och representerades av en man. Mannen var det fulländade könet, 
och kvinnan var såsom ofulländad alltid direkt underställd en man som stod 
högre upp i hierarkin. Mäns och kvinnors olika status och befogenheter var 
därmed inte uttryck för artskillnader utan för gradskillnader.14  

Som en följd av detta bestämdes kvinnans – men inte mannens – position 
och befogenheter av hennes civilstånd. Civilståndet angav vilken man hon 
var närmast relaterad till och därmed underordnad. Uppfattningen av könen 
som i grunden lika, men med olika grad av fullkomning, innebar emellertid 
att kvinnans position inte var statisk, utan att hon kunde flytta både uppåt 
och nedåt i hierarkin. Kvinnans befogenheter varierade beroende på om den 
närmast överordnade mannen var närvarande eller inte, och enskilda kvinnor 
kunde därmed mycket väl inneha maktpositioner utan att maktordningen 
hotades på en strukturell nivå. Som änka kunde kvinnan både företräda sitt 

                               
13 Lagändringar i den ordning de nämns i texten: K. förordningar 15/6 1858 samt 16/11 1863; 
Lag 5/7 1884; Giftermålsbalk 1920:406, 5§ 2 mom; Föräldrabalk 1949:381, 11 kap. 1§. SFS. 
14 Sjöberg utgår från idéhistorikern Thomas Laqueurs beskrivning av den medicinska diskur-
sens förändring från en enköns- till en tvåkönsmodell. Sin modell över den tidigmoderna 
genuskonstruktionen har Sjöberg utvecklat i ett antal arbeten, denna skildring bygger på 
M. Sjöberg 1996, 1997 samt 2001. 
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hushåll och förvalta sin egendom, med andra ord byta genus och uppnå näs-
tan samma formella status som en man.15 Denna ställning byggde emellertid 
på att hon tidigare varit gift och underordnad en man, vars befogenheter hon 
fått överta i väntan på omgifte.  

I det äldre samhället byggde både makt och försörjning på jordinnehav, 
och det är rättigheterna och befogenheterna över denna maktskapande resurs 
som står i centrum för Sjöbergs analys. Här spelar inte minst arvsrätten en 
viktig roll. Lagstiftningen tillerkände kvinnor halv arvsrätt och giftorätt, men 
om hon inte var änka tillkom dispositionsrätten över egendomen hennes far 
eller make. Kvinnans arvsrätt fyllde funktionen att överföra resurser mellan 
männen i en släkt, från far via svärson till sonson och så vidare. Kvinnor 
kunde med andra ord precis som män inneha och förmedla jord. Däremot 
kunde de i avsaknad av dispositionsrätt inte ”aktivera” jordens maktpotential 
och i egenskap av förvaltare/hushållsföreståndare ingå i samhälleligt makt-
skapande relationer. Det kunde bara män, vilket de också gjorde: på tinget, i 
riksdagen och i andra mer eller mindre offentliga sammanhang.  

1800- och 1900-talens liberala institutionella reformer innebar att indivi-
dens – också den kvinnliga individens – rättigheter och ansvar alltmer beto-
nades. Sjöberg menar dock att det var först i och med 1920 års äktenskaps-
balk som den individuella egendomsrätten institutionaliserades fullt ut. Då 
fick även gifta kvinnor rätt att disponera sin egendom, och först i och med 
det kan vi tala om en individualisering som inte bara omfattar det ena könet. 
Man kan uttrycka det som att det är först då hushållsideologin – med mannen 
som överordnad husfader – försvinner ur lagstiftningen. 

Vad händer då med genusordningen när kvinnans rättigheter och befo-
genheter stärks? Vad händer när jorden inte längre utgör en samhällelig 
maktresurs, och när arbete och produktion inte längre sker inom hushållet? 
Modernhistorisk forskning har visat att 1900-talets samhälleliga maktförhål-
landen upprätthållits i och genom lönearbetet. Kvinnor återfinns i yrken med 
låg lön och låg status, medan män finns inom mer statusfyllda områden.16 
Detta ser Sjöberg som ett uttryck för att den tidigare över- och underord-
ningen återskapats, men med en annan ideologisk konstruktion som grund. 
Den bygger på en föreställning om två sinsemellan olika kön. Skillnaden 
mellan könen uppfattas som en artskillnad, och inte som tidigare en grad-
skillnad. Män och kvinnor har med andra ord helt olika egenskaper, och med 
detta följer att kvinnor inte kan ersätta män och utföra deras uppgifter, och 
vice versa. 

Sjöbergs syn på den strukturella maktrelationen mellan könen ger en för-
ståelse av det samhälle som arvslagstiftningen före 1846 var skapat för. 
Kvinnans halva arvsrätt hade i kombination med hennes omyndighet utan 

                               
15 Tanken att änkor genomgick ett genusbyte stöds även i en undersökning av medeltidshisto-
rikern Gabriela Bjarne Larsson (2003, s. 110). 
16 Se till exempel U. Wikander 1988 och 1991. 
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tvekan en maktförmedlande funktion liknande den hon beskriver.17 Min stu-
die syftar inte till att pröva detta påstående utan jag tar det för givet. Däremot 
är det intressant att fråga sig hur och om könsstrukturen inom jordbruket 
förändrades i och med industrialismens genombrott. Här förblev ju produk-
tionssättet traditionellt hushållsbaserat, även om tekniken förnyades.  

Den andra utgångspunkten: familjen  
Den omvandling som skildrats innebar djupgående förändringar i en av sam-
hällets mest grundläggande institutioner: familjen. Dess funktioner och 
maktrelationer såg helt annorlunda ut vid undersökningsperiodens slut 1930 
än vad de gjort 120 år tidigare.  

Undersökningarna i studien utgår ifrån kärnfamiljen, bestående av ett för-
äldrapar och deras barn. Då termerna ”hushåll” eller ”familj” används i stu-
dien är det alltså kärnfamiljen som avses. Det finns relativt gott om tillämpad 
forskning kring familjens storlek, sammansättning och demografi under oli-
ka epoker och i länder och regioner med olika ekonomiska strukturer Trots 
vissa meningsskiljaktigheter har man kunnat fastställa att hushållets stomme 
i större delen av det förindustriella Europa precis som idag utgjorts av just 
kärnfamiljen, om än tidvis utvidgad med någon mor- eller farförälder.18  

Det mycket omfattande familjedemografiska forskningsläget kommer inte 
att redogöras närmare för då det faller utanför syftet med studien. Jag kom-
mer istället att fokusera på den forskningsdiskussion som finns kring famil-
jens funktioner och dessas förändring under övergången från agrarsamhälle 
till industrisamhälle. 

Familjens förändrade funktioner 
I det förindustriella samhället fyllde familjen många av de funktioner som 
idag ligger på externa ekonomiska och sociala institutioner. Hushållet var 
samhällets minsta byggsten och inom dess ramar skedde såväl arbete och 
produktion som vård och reproduktion. Maktrelationerna var hierarkiska och 
den patriarkala auktoriteten stark. 

                               
17 Anita Göransson har visat att även borgerliga kvinnor – som hade lika stor arvsrätt som 
män – hade denna roll som förmedlare av resurser mellan män. Precis som landsbygdens 
kvinnor var de dock själva uteslutna från aktivt kapitalägande. A. Göransson 1990. 
18 Diskussionen kring olika familjeformers förekomst i europeisk historia är mestadels av 
äldre datum men refereras ofta i senare forskning. Man är numera överens om att den genom-
snittliga hushållsstorleken redan under medeltiden varit relativt liten på de flesta håll och att 
så kallade ”storfamiljer” bestående av flera gifta par med barn, varit ovanliga. Se P. Laslett 
(red.) 1972; J. Goody, J. Thirsk & E. P. Thompson (red.) 1976; P. Laslett, J. Robins & 
R. Wall (red.) 1983; M. Segalen 1986, kap. 1; T. K. Hareven 1994. För en översikt och kritik 
av den demografiska familjeforskningen se M. Anderson 1980, s. 17-38. För svenska och 
nordiska förhållanden se D. Gaunt 1976, s. 49-55 samt 1996, s. 86, 89. 
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Kapitalismen, liberalismen och industrisamhällets framväxt innebar att fa-
miljens och hushållets funktioner flyttades ut. Arbete och produktion skedde 
i allt större utsträckning inom industrin. Max Weber menade att avskiljandet 
av arbetet från hemmet medförde att hushållets auktoritet försvagades. Med-
lemmarnas inre lojalitet och ekonomiska solidaritet blev mindre, och det 
blev lättare för individen att bryta sig ut och agera på egen hand.19  

Men inte bara produktion och arbete, utan också många av familjens soci-
ala funktioner har efter hand flyttats ut.. Det gäller till exempel utbildning, 
vård och omsorg som idag har övertagits av samhälleliga ekonomiska och 
sociala institutioner.20 Socialantropologen A. F. Robertson uttrycker detta 
som att ansvaret och kostnaderna för viktiga delar av den sociala reproduk-
tionen avbördats familjen i och med industrisamhällets framväxt. Bland de 
samhällsinstitutioner som axlat dessa bördor nämner han banker, hypoteksin-
rättningar, skolor, sjukhus och pensionssystem.21   

Familjen som aktör 
Utflyttningen av familjens produktiva och reproduktiva funktioner är en 
företeelse som i hög berör grad aktörerna i den här studien. Vilka är då 
egentligen dessa aktörer? Familjer har ju i alla tider bestått av individer med 
olika kön, ålder och inflytande, och deras agerande har alltid styrts mer av 
vissa familjemedlemmar än av andra. Som vi sett medgav den svenska lag-
stiftningen en mycket stark auktoritet för mannen och fadern i en familj. Det 
var mannen som förvaltade hushållets egendom och det var han som repre-
senterade det utåt, till exempel i rättsliga sammanhang. Också kyrkan under-
stödde denna världsliga lagstiftning genom att i sin undervisning inpränta 
vikten av lydnad och underordning under husbonden, familjens överhuvud.22  

Finns det trots dess hierarkiska struktur fog för att betrakta familjen som 
en aktör, med gemensamma mål och strategier? Eller bör utgångspunkten tas 
i de enskilda medlemmarna och deras handlande? Det senare synsättet före-
träds av sociologen Michael Anderson i en studie av familjemönster i 1800-
talets Lancashire. Han utgår från individen som aktör, i enlighet med ett 
perspektiv som bygger på social utbytesteori. Dessa underförstått rationella 
aktörer strävar efter maximal tillfredsställelse genom uppnåendet av ett antal 
materiella såväl som immateriella målsättningar. Något förenklat menar 
Anderson att individens relationer med släkt- och familjemedlemmar avgörs 
av i vilken grad de kan hjälpa henne att uppnå hennes individuella mål, i 
utbyte mot motsvarande gentjänster.23  

                               
19 M. Weber 1983 (1914), s. 266-271.  
20 Detta skedde dock först sedan de produktiva funktionerna flyttats ut. M. Mitterauer & 
R. Sieder 1982, kap. 4.  
21 M. Mitterauer & R. Sieder 1982, s. 71-92; A. F. Robertson 1991, s. 2-5. 
22 H. Pleijel 1970. 
23 M. Anderson 1971, kap. 2. För en svensk tillämpning se M. Matovic 1984. 
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Mot detta utpräglade individperspektiv vänder sig bland andra sociologen 
Colin Creighton i en artikel om egendomsrelationernas betydelse för familje-
strukturen. Han menar att Anderson inte tar hänsyn till människornas rela-
tion till jorden i det förindustriella samhället. Denna kunde inte såsom An-
derson förutsätter användas av den enskilde som ett medel för att uppnå in-
dividuella mål. Tvärtom var individerna i detta samhälle i egenskap av med-
lemmar i en familj underordnade sin roll som innehavare och förmedlare av 
dess egendom. Creighton menar alltså att åtminstone den förindustriella fa-
miljen utgjorde en strukturell enhet vars intresse hade företräde framför de 
enskilda individernas ifall dessa kolliderade.24 

Sverige: den jordägande familjen 
Det förindustriella Sverige bestod i hög grad av människor som inte bara 
brukade jorden utan också ägde densamma med arvsrätt. Så långt tillbaka i 
tiden som vi kan överblicka, har det i Sverige varit inom en persons kärnfa-
milj som arvet fördelats, i första hand framåt i generationerna (till barnen) 
och i andra hand bakåt eller i sidled (till föräldrar eller syskon). Både män 
och kvinnor har haft arvsrätt, om än ojämlik fram till 1845. Såväl arvs- som 
släktskapssystemen har därmed varit bilaterala och noga urskiljt kärnfamil-
jen framför andra släktingar och prioriterat medlemmar av denna oavsett 
deras kön.25  

De familjer som ingår i den här studien var alla ägare till jordegendomar 
av varierande storlek. Detta betyder att de utöver den hushållsbaserade pro-
duktionen också ingick i en egendomsgemenskap förbehållen familjen och 
dess medlemmar. Denna egendomsgemenskap betonades starkt i lagstift-
ningen. Som vi sett kringgärdades jorden i Sverige långt in på 1800-talet av 
rättsliga bestämmelser som skulle förhindra att den överläts utanför inneha-
varens egen släkt. I en mening tillhörde jordegendomen alltså inte individen 
utan en uppsättning individer som var släkt med den nuvarande ägaren och 
som i kraft av detta släktskap hade latenta rättsanspråk på jorden. De starkas-
te anspråken hade ägarens bröstarvingar, barnen, om sådana fanns.  

Jordegendomens rättsliga särställning begränsade också mannens patriar-
kala befogenheter gentemot övriga familjemedlemmar. Den del av familje-
egendomen som var hustruns fick han inte avyttra utan hennes medgivande. 
Han hade heller ingen arvsrätt i den utan den tillföll hennes barn i egenskap 
av hennes närmaste släktingar. Jordägarens rätt att avyttra sin egen arvejord 
utanför familjen och släkten var som vi sett även den starkt begränsad.  

Ekonomen Nancy Folbre har i en artikel om familjestrategier pekat på den 
starka auktoriteten som en förutsättning för ett enhetligt agerande.26 En sådan 

                               
24 C. Creighton 1980, s. 13 f. 
25 För diskussioner kring det bilaterala släktskapssystemet och dess ålder se D. Gaunt 1996, 
s. 193-210; C. Winberg 1985, kap. 2. 
26 N. Folbre 1987, s. 117. 
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sammanhållande auktoritet fanns i hög grad närvarande i det förindustriella 
Sverige i form av familjefadern och alla hans rättigheter. Samtidigt förhind-
rade begränsningarna i familjefaderns auktoritet ett alltför individualistiskt 
agerande från dennes sida.  

Man kan alltså säga att det är relativt oproblematiskt att betrakta familjen 
som en enhetlig aktör under en stor del av min undersökningsperiod, då jor-
den ännu var det viktigaste försörjningsmedlet och då både den och famil-
jens medlemmar var kringgärdade av en lagstiftning som begränsade indivi-
dens frihet. Detta förändrades dock som vi sett i och med industrisamhällets 
framväxt. Hur berörde detta de jordägande och jordbrukande familjerna i den 
här studien?  

Familjens minskade betydelse 
På det institutionella planet har vi sett att det under 1800-talets andra hälft 
genomfördes ett antal reformer som inskränkte mannens förmyndarskap över 
barnen och som därmed minskade faderns och makens sammanhållande 
auktoritet över familjen. Samtidigt individualiserades jordäganderätten ge-
nom att släktens och familjens anspråk på jordegendomen skars av. Detta 
försvagade familjens egendomsgemenskap, även om arvsrätten förblev in-
takt. De liberala reformer som stärkte individens rättigheter innebar alltså att 
familjens inflytande minskade i motsvarande mån.  

På det ekonomiska planet medförde industrialismens genombrott till en 
början inte några genomgripande funktionsförändringar för de familjer som 
levde av jordbruk. Inom familjejordbruket behölls produktionen inom hus-
hållet, och den baserades ännu på resurser som familjen själv förfogade över. 
Detta innebar att arbete och reproduktion även fortsättningsvis skedde inom 
samma ramar. Ändå bör de växande möjligheterna för familjens medlemmar 
att försörja sig utanför jordbruket och utanför familjen ha inneburit att förut-
sättningarna för ett familjebaserat och hierarkiskt präglat agerande minskade.  

Sammantaget är det mindre självklart att betrakta familjen som en enhet 
ur aktörssynpunkt under den senare delen av min undersökningsperiod, då de 
enskilda individernas valmöjligheter blivit mycket större. De olika hand-
lingsmönster som träder fram i studien kommer att tolkas i ljuset av dessa 
förändringar. 

Den tredje utgångspunkten: arvet 
Familjen skiljer sig med antropologen A. F. Robertsons ord från andra orga-
nisationer genom att den har till uppgift att organisera den mänskliga repro-
duktionen. Bortsett från den biologiska reproduktionen ingår i denna uppgift 
att genom överförandet av resurser till den yngre generationen möjliggöra 
för denna att reproducera sig, samt att säkerställa den äldre generationens 
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försörjning. Detta är en långt mer komplicerad och tidsmässigt utdragen 
process än att producera och utbyta varor och tjänster.27  

Den mest centrala delen i den förindustriella familjens sociala reproduk-
tion menar jag att arvet var. Med arv menar jag överföring av materiella 
resurser mellan generationerna, oavsett vid vilken tidpunkt i livscykeln eller 
på vilket sätt detta skedde.28 Min studie behandlar arv av jordegendom i ett 
agrart samhälle där jorden utgjorde basen för försörjningen. Här utgjorde 
arvet länge förutsättningen för den yngre generationens äktenskap och famil-
jebildning. Arvet fungerade också som en försäkring för den äldre generatio-
nens försörjning, i det att överföringen skedde på villkor om vård och om-
sorg om denna. Arvet  var därmed den punkt i vilken familjens reproduktiva 
funktioner knöts samman. 

Den internationella forskningsdiskussionen 
Den internationella diskussionen om arv har handlat mycket om regionala 
arvssedvänjors interaktion med strukturella faktorer som familjebildning, 
befolkningsökning och ekonomisk utveckling. Men det finns också några 
forskare som intresserar sig för arvets inre dynamik och de strategier hos 
aktörerna som styr arvets utformning. 

Arvssedvänjor och samhällsstruktur 
Den brittiske ekonomhistorikern H. J. Habakkuk hävdade i en numera klas-
sisk artikel från 1955 att arvssedvänjorna påverkade samhällets utformning. 
Han utgick från den konflikt han menade fanns inbyggd i det europeiska 
arvsmönstret, mellan att å ena sidan behålla egendomen odelad, och å andra 
sidan trygga alla arvingars försörjning. Familjer lade olika stor vikt vid dessa 
mål, och hade dessutom olika sätt att nå dem. Det fanns två extrema varian-
ter. I den ena överläts hela egendomen till den äldste sonen utan ersättning 
till övriga barn. Systemet kallas för odelat arv, och då arvet förbehölls den 
förstfödde sonen för primogenitur. Primogenitur förutsatte en lagstiftning 
som i likhet med den brittiska inte stadgade arvsrätt åt alla arvingar utan 
lämnade ägaren stor frihet att överlåta egendomen efter egen vilja. I den 
andra extremvarienten delades jordegendomen lika mellan alla barnen vilket 
brukar kallas för delat arv.  

Verklighetens arvssystem låg i regel någonstans emellan dessa två extre-
mer. Till exempel fick yngre syskon oftast ersättning i form av pengar, lösö-
re eller mindre jordlotter, även om den fasta egendomen överläts odelad. Det 
som skiljde olika arvssystem åt var i första hand just förfarandet med den 
fasta egendomen, jorden, och fortsättningsvis i den här studien är det detta 
som avses med delat respektive odelat arv. Habakkuk menade att arvssyste-

                               
27 A. F. Robertson 1991, s. 4, 51 f 
28 Detta i enlighet med J. Goody 1976, s. 1-9. 
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mets utformning när det gällde jordens delning påverkade såväl befolknings-
struktur som ekonomisk utveckling i olika regioner under övergången från 
agrarsamhället till industrisamhälle. Vid odelat arv där en arvinge fick all 
jord, kunde få av arvingarna gifta sig och bilda egna familjer. Detta gjorde, 
tillsammans med begränsningar i antalet barn inom varje familj, att befolk-
ningsutvecklingen hämmades. Vid delat arv, där alla barn fick jord, kunde 
fler arvingar gifta sig vilket ledde till folkökning och en tätare befolknings-
struktur.  

Habakkuk menade att systemet med odelat arv gynnade ekonomisk ut-
veckling inom såväl jordbruk som industri. I områden där odelat arv prakti-
serades kunde jordbrukets överskott återinvesteras i jorden, även om det 
ibland fanns ekonomiska skyldigheter gentemot de medarvingar som inte fått 
jord. De jordlösa arvingarna, i sin tur, blev mer benägna att flytta in till stä-
derna och arbeta inom industrin. I områden där jorden delades mellan arvin-
garna åts däremot överskottet upp av den växande befolkningen. Eftersom 
alla fick en egen bit jord stannade de dessutom i regel kvar i bygden, varför 
dessa områden sällan försåg industrin med någon arbetskraft.29 

Enligt det ovanstående synsättet har arvssystemet genom sin påverkan på 
familjebildningen stor betydelse för de samhälleliga strukturerna och deras 
utveckling. Det har anammats av flera andra forskare, däribland historikern 
Lutz K. Berkner. Han har i ett antal artiklar påvisat ett samband mellan ode-
lat arv och förekomsten av så kallade stamfamiljer, bestående av ett föräld-
rapar och ett av deras barn med familj. Detta system  förutsätter en låg frukt-
samhet eller höga utflyttningstal. Berkner menar dock att arvssedvänjornas 
inflytande på befolkningsstrukturen bör ha varit mindre i områden där mark-
nadskrafterna gjorde sig gällande och påverkade jordmarknaden.30  

Ett annat perspektiv på arvssystemens utformning anlägger den brittiske 
sociologen Colin Creighton. Han menar att arvssedvänjorna tvärtom måste 
förstås i relation till ekonomiska och sociala strukturer i de samhällen som 
studeras. Förändringar i dessa påverkade också arvssystemets utformning. 
Som tidigare nämnts betonar Creighton de ideal och värderingar som fanns 
knutna till familjens jordegendom, och dessas betydelse för medlemmarnas 
agerande. En strukturell förändring som till exempel jordbrukets kommersia-
lisering menar han kunde leda till att arvssedvänjorna omformades för att 
tjäna familjeegendomens långsiktiga fortlevnad i ett marknadsanpassat sy-
stem.31  

Toby Ditz har i en studie av arvsöverföring i den amerikanska delstaten 
Connecticut mellan år 1750 och 1820 visat att kommersialiseringen påver-
kade familjernas arvsstrategier. I de områden där jordens betydelse minskade 

                               
29 H. J. Habakkuk 1955. 
30 L. K. Berkner 1976; L. K. Berkner & F. F. Mendels 1978. 
31 C. Creighton 1980, s. 139 f, 155 ff. För kommersialiseringens effekter på arvssystem se 
även M. Spufford 1976. 
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och arbetstillfällen utanför jordbruket blev fler, fördelades egendomen mer 
rättvist mellan arvingarna, även döttrarna.32  

Arvet som strategi 
Pierre Bourdieu beskriver i en artikel om bönder i sydfranska Béarns såväl 
arv som giftermål som uttryck för strategier. Studien bygger på intervju-
undersökningar med äldre människor om beslut kring arv och giftermål i 
deras ursprungsfamiljer under decennierna kring sekelskiftet 1900. Bourdieu 
betraktar familjernas strategier vid arv och giftermål som delar av ett och 
samma system för biologisk, kulturell och social reproduktion.  

I enlighet med detta system strävade man efter att till varje pris överföra 
arvejorden i odelat skick längsmed en manlig släktlinje. De strategier som 
tillämpades av familjerna vid arv och vid giftermål emanerade inte ur en 
uppsättning fasta regler som skulle efterlevas, men inte heller ur rationella 
kalkyler. Bakom dem låg istället det Bourdieu kallar habitus, en uppsättning 
underförstådda principer som omfattades och förstods av samtliga familje-
medlemmar och som individen ovillkorligen inordnade sig under. Habitus 
var i sig självt en del av systemet för social reproduktion, som därmed så att 
säga ständigt reproducerade sig självt. 

I fallet med de franska bönderna omfattade habitus bland annat manlig 
överhöghet och prioriteringen av äldre framför yngre (manliga) syskon. 
Konkreta exempel på individens inordning under familjeprinciperna är att 
yngre söner avstod från att gifta sig för att inte behöva kräva ut sitt arv och 
därmed äventyra gårdens fortbestånd Ytterst syftade strategierna vid både 
arv och giftermål till att bevara egendomen inom släkten, och detta inom en 
manlig gren som kunde föra vidare ”husets” namn. I denna strävan kunde 
strategierna både vara flexibla och tillfälligt frångå de principer som annars 
styrde dem. Om inga söner fanns kunde döttrar till exempel accepteras som 
arvingar och föra gården vidare till kommande manliga arvingar.33  

Ett helt annat synsätt på drivkrafter och strategier bakom arvets utform-
ning anlägger den irländske ekonomhistorikern Liam Kennedy. Han utgår 
tvärtemot Bourdieu från de individuella familjemedlemmarnas rationalitet, 
och analyserar arvsöverlåtelser i 1900-talets Irland utifrån en social utbytes-
teori som delvis påminner om Michael Andersons. Kennedy menar att jord-
brukets integration i marknadssamhället medförde att delning av jordegen-
domarna vid arv blev ovanlig på Irland från och med 1800-talets andra hälft. 
Den typ av arv för vilket han utformar sin utbytesteori är alltså det odelade 
arvet, där en arvinge övertar jordegendomen med eller utan ersättning till 

                               
32 T. Ditz 1986, s. 119-137. 
33 P. Bourdieu 1976. Bourdieus definition av strategibegreppet har också använts för en analys 
av proletära familjer av Louise Tilly.  Hon snävar dock in definitionen något och menar att 
strategianalysen syftar till att avtäcka de principer som ligger bakom de av forskaren iakttag-
na handlingsmönstren hos hushållen. L. Tilly 1979, s. 138. 
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sina medarvingar. Underförstått i hans framställning är dessutom att denna 
arvinge är en manlig sådan. 

Kennedy menar att även om arvsprocessen var komplicerad och utbytet 
mellan parterna sträckte sig över mycket lång tid, så byggde den på att gi-
varna respektive mottagarna av egendomen förväntade sig ekonomiska, so-
ciala och psykologiska vinster i utbyte mot de uppoffringar de gjorde. För 
mottagaren av jordegendomen var tillfredsställelsen uppenbar: arvet gav 
tillgång till resurser, det utgjorde ett bevis på föräldrarnas uppskattning, och 
det gav i många fall status i lokalsamhället. För detta betalade arvingen med 
sin tid och sin arbetskraft under en ofta mycket lång väntan på att ta över och 
kunna bilda egen familj. Efter gårdsövertagandet fanns dessutom kostnaden 
för att försörja och vårda de åldrande föräldrarna. 

För överlåtarna, föräldrarna, bestod vinsten under en stor del av livscy-
keln först och främst i själva innehavet av den eftertraktade resursen. Det 
förväntade arvet menar Kennedy framkallade tillgivenhet, respekt och akt-
ning för innehavaren från de framtida arvingarnas sida. Föräldrarna hade 
dessutom tillgång till den tilltänkte arvingens arbetskraft till en låg kostnad. 
När arvet väl genomfördes kunde föräldrarna förhandla sig till pensionsför-
måner i utbyte mot egendomen. Föräldrarnas kostnader bestod i minskade 
konsumtionsmöjligheter under den del av livscykeln då barnen var ekono-
miskt beroende av föräldrarna. 

Med detta synsätt följer antagandet att överlåtare med stora, eftertraktade 
jordegendomar hade starkare kort på hand gentemot sina arvingar än överlå-
tare med små egendomar av litet ekonomiskt värde. Utifrån detta formulerar 
Kennedy ett antal teser för arvets utformning i olika familjer, varav en säger 
att ju större jordegendomen är, desto troligare är det att det blir den äldste 
sonen som övertar. Ett stort framtida arv gjorde arvingarna benägna att inve-
stera både tid och arbetskraft i betydligt större utsträckning än ett litet arv. 
Den äldste sonen, som blev vuxen först, långt innan fadern önskade pensio-
nera sig, var den som fick som offra mest tid av sitt liv om det blev han som 
tog över. Det var enligt Kennedy mer troligt att han skulle göra det offret om 
gården var värd att vänta på. 

På ett litet jordbruk fanns inte samma starka incitament för sonen att vän-
ta. Där behövdes inte heller sonens arbetskraft i samma utsträckning. Om 
fadern på en liten gård ville dröja med att avsäga sig hushållsföreståndarska-
pet och överlåta gården gjorde han i bäst i att vänta tills den yngste sonen 
vuxit upp och då göra överlåtelsen till honom. På detta sätt fick föräldrarna 
(fadern) behålla makten och kontrollen över hushållet in i det längsta, trots 
att han inte hade de ekonomiska resurser som krävdes för att få en vuxen son 
att vänta på sitt arv i många år.  

Kennedy testar sina hypoteser på två tidsperioder: 1910-talet respektive 
1960-talet, och han finner de starkaste beläggen under det senare nedslaget. 
Han menar att problematiken i arvsöverföringen blev manifest då småbru-
kandet var på tillbakagång i Irland under efterkrigstiden. Under denna tid 
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blev också arbetstillfällena utanför alltfler, samtidigt som  skillnaden i lev-
nadsstandard inom och utanför jordbruket ökade.34 

Arvets dynamik: en diskussion 
Jag analyserar i den här studien, i enlighet med bland andra Colin Creighton, 
arvssystem och arvsstrategier som avhängiga av sociala, ekonomiska och 
demografiska faktorer. Det betyder inte att jag inte anser att arvssystem kan 
påverka socioekonomiska och demografiska förhållanden. Förmodligen har 
alla dessa faktorer interagerat och tillsammans skapat de olika regionala 
system som rådde i Europa och i Sverige vid den tid då de agrara och indust-
riella revolutionerna började äga rum. Emellertid behandlar min studie den 
tid då samhällsomvandlingen i Sverige skedde som allra snabbast. När dessa 
genomgripande förändringar väl tagit fart, när jordbruket kommersialiserats 
och stora delar av befolkningen redan stod utanför jordmarknaden, var pro-
cessen förmodligen inte längre påverkbar. Oavsett tidigare förhållanden, och 
oavsett förändringens orsaker, handlade det nu för dem som hade jord om att 
anpassa sina strategier så att familjen och dess efterkommande fick bästa 
möjliga utgångsläge i en värld där förutsättningarna ständigt förändrades. 

Dynamiken bakom arvets utformning tror jag analyseras bäst med hjälp 
av strategibegreppet, som används explicit av Pierre Bourdieu och implicit 
av Liam Kennedy i deras sinsemellan mycket olika analyser av arvsförhål-
landen i Frankrike respektive Irland. Bourdieus tillvägagångssätt medger ett 
synsätt på arvsöverlåtelserna som mer flexibla än i en traditionell analys där 
de betraktas som enbart avhängiga av sedvänjor. Strategierna i Bourdieus 
analys är dock kollektiva snarare än individuella, och individens drivkrafter 
och agerande tillskrivs mycket litet förklaringsvärde annat än att de bekräftar 
rådande principer för arvets vidareföring längs manliga släktlinjer. I kontrast 
till detta beskriver Liam Kennedy de enskilda individernas strategier som 
avgörande för arvsöverlåtelsernas utfall. Relationen och egendomsöverfö-
ringen mellan generationerna består enbart i ett rationellt och företrädesvis 
ekonomiskt betingat utbyte mellan familjemedlemmar. 

Min konkreta tillämpning av strategibegreppet i den här studien beskrivs 
längre fram i kapitlet. Här vill jag dock i anslutning till de förhållningssätt 
som redovisats säga något om min syn på dynamiken bakom arvets utform-
ning. I likhet med Liam Kennedy menar jag att ekonomiska faktorer spelade 
stor roll och avgjorde vilka valmöjligheter familjer och deras medlemmar 
hade när det gällde att uppnå sina mål. Liam Kennedys tanke att mängden 
resurser familjen förfogade över – jordegendomen – var en viktig faktor för 
arvets utformning är intressant och kommer att testas i den här studien.  

                               
34 L. Kennedy 1991. Synen på relationen mellan generationerna som betingad av individuella 
utbytesstrategier framskymtar även i David Sabeans studier av Neckarhausen i södra Tysk-
land. D. Sabean 1990, s. 416 ff. 
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Jag menar också att arvets utformning bygger på ett rationellt agerande från 
de inblandade individernas sida. Emellertid kan individens handlingsfrihet 
vara begränsad, och detta inte enbart av ekonomiska eller juridiska utan ock-
så av kulturella förhållanden. I detta ansluter jag mig till Bourdieus synsätt 
där implicita normer och värderingar spelar en viktig roll för arvets utform-
ning. Dessa kan mycket väl avgöra vad som är rationellt för individen trots 
ett magert ekonomiskt utbyte.  

Möjligheten att agera rationellt enligt utbytesprinciper har inte heller sett 
likadana ut för olika familjemedlemmar. Framför allt har de skiljt sig åt mel-
lan män och kvinnor. Detta problem, som diskuterats i ett tidigare avsnitt i 
detta kapitel, hänger nära samman med de ojämlika maktförhållandena inom 
familjen. Också dessa har varit betingade av normer och principer såväl som 
av ekonomiska och juridiska faktorer. 

Svenska arvssedvänjor  
I Sverige har diskussionen inte så mycket rört olika arvssystems sociala och 
ekonomiska konsekvenser. Över huvud taget är den empiriska kunskapen 
om de regionala arvssystemens utformning begränsad. Att sedvänjorna sett 
mycket olika ut på olika håll i Sverige vet vi dock. Mats Hellspong och Or-
var Löfgren tecknar i boken Land och stad en bild av två motsatta system 
när det gällde fördelningen av jordegendomen: det odelade arvet på Gotland 
och realarvet i Dalarna. På Gotland och i slätt- och storbondebygder som 
Östergötland, Skåne och Mälardalen, ska man ha hållit barnantalet nere för 
att undvika delning av jorden. Gårdarna var stora och lågtaxerades vid arv-
skifte så att gårdsarvingen bara behövde betala mindre summor i arvslösen 
till sina syskon. I bland annat Dalarna och Värmland delades däremot jorden 
mellan arvingarna, som också tog sina andelar i reell besittning. Detta ledde 
till splittrade ägoförhållanden, små gårdar och ett beroende av bisysslor utan-
för jordbruket.35 

  Realarvet, dess innebörd och konsekvenser för människor och bebyggel-
se, har undersökts ingående av kulturgeograferna Ulf Sporrong och Elisabeth 
Wennersten. De visar i en studie av realarvets kärnområde i övre Dalarna 
mellan 1734 och 1820 att sedvänjan under denna tid utgjorde en del av ett 
väl fungerande socioekonomiskt system, där ett mångsidigt utnyttjande av 
resurser hindrade social utslagning. Den geografiska uppsplittring av egen-
domarna som skedde i varje generation motverkades genom att jordlotter 
köptes, såldes, byttes och pantsattes på en aktiv lokal jordmarknad. Realar-
vedelningen innebar dock inte att den manliga förturen åsidosattes. Söner 
ärvde dubbelt mot döttrar av alla typer av egendom vilket var i enlighet med 
arvslagstiftningen, men de favoriserades också utöver detta när det gällde val 
av boskap och redskap. Själva gårdstomten ärvdes dessutom i regel av en 
                               
35 M. Hellspong & O. Löfgren 1974, s. 237 ff. 
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son.36 Denna utpräglade och konsekventa form av realarv har i Sverige varit 
begränsat till några få områden av vilka övre Dalarna utgör det viktigaste. 
Mer vanligt har det troligen varit med enstaka klyvningar av egendom.  

En av de första beskrivningarna av svenska arvsförhållanden gjordes av 
Nils Wohlin år 1910 i en av Emigrationsutredningens bilagor. Wohlin utgick 
från att den främsta strävan i det äldre bondesamhället var att hålla släktgår-
darna intakta. Det var ”kärleken till jorden och pliktkänslan att bevara denna 
oskadad inom släkten” som styrde arvssedvänjornas utformning, menade 
han, och pekade på att det alltid rått ett visst motsatsförhållande mellan dessa 
åskådningar och den gällande arvsrätten, som stadgade delat arv.  

För att undvika tunga utlösningsbördor för den arvinge som utsetts till att 
överta gården, utvecklades olika överlåtelsesedvänjor som ”neutraliserade” 
arvsrättens verkningar. Den vanligaste av dessa var att den gamle ägaren 
redan under sin livstid sålde hemmanet till en son eller måg mot undantags-
förmåner. I annat fall fanns oftast en ”testamentarisk disposition, att efterle-
vande make skulle sitta i orubbat bo eller att någon viss av arvingarna skulle 
övertaga hemmanet.” Både försäljningarna och testamentena skyddades mot 
bördsklander genom att alla familjemedlemmar undertecknade överens-
kommelser, så kallade ”arvsföreningar”. Om ingen av dessa åtgärder vidta-
gits, träffades likväl en överenskommelse vid arvskiftet att en av arvingarna 
skulle överta hemmanet mot utlösen av de övriga.  

Hemmanet taxerades mycket lågt vid såväl utlösen som vid försäljning till 
son eller måg. Det menar Wohlin dock förutsatte ett sinnelag hos arvingarna 
som blivit sällsynt i det nya, kommersiella samhället, där jorden alltmer be-
traktades som en vara: 

Dessa uppoffringar krävde känsla för släktens och familjens överhöghet över 
dess enskilde medlem, ävensom ett starkt sinne för familjegemenskapen. Vi 
skola finna, huru dessa åskådningars upplösning har gått hand i hand med de 
nya åskådningarna om jorden. 

 
Individualismens och marknadsekonomins framväxt innebar att ”de egoistis-
ka penningesynpunkterna” allt ofta gjorde sig gällande i arvssammanhang. 
Det fanns en konflikt mellan bröstarvingarna i det att många arvingar inte 
längre fann sig i att lösas ut ur hemmanen för summor långt under mark-
nadsvärdet. Det fanns också en konflikt mellan föräldrar och barn i det att 
den yngre generationen varken fann sig i att utgöra betungande undantag till 
den äldre, eller att vänta på att få ta över gården till dess att fadern ville gå i 
pension. Den överlåtelseform som innebar att hemmanet överläts i livstiden 
mot undantag var enligt Wohlin under försvinnande i stora delar av riket. 
Detta medförde att den äldre bondegenerationen fick ett allt mindre inflytan-
de över gårdens framtid, menade han, eftersom frågan om denna avgjordes 
                               
36 U. Sporrong & E. Wennersten 1995, s. 323-336. Realarvet, dess förutsättningar, innebörd 
och konsekvenser diskuteras dessutom ingående av Maria Sjöberg (2001, kap. 2). 
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först vid arvskiftet då den äldre generationen inte längre kunde göra sin vilja 
gällande.37                                                                                                                                 

Wohlins romantiserande framställning har kritiserats av nutida forskare, 
däribland Christer Winberg som påpekar att Wohlin varken klargör till vil-
ken tid han förlägger de äldre åskådningarna, eller belägger sina påståenden. 
Skildringen är dock intressant menar Winberg, eftersom den beskriver tänk-
bara sätt att genomföra arvskiften. Jag har här refererat Wohlin relativt utför-
ligt, och det finns, som vi ska se senare i avhandlingen, fog för detta.  
Wohlins skildring av svenska arvsförhållanden berör just den brytningstid 
mellan förindustriellt och industriellt samhälle som jag intresserar mig för i 
den här studien. De samtida uppgifter om arvssedvänjor i olika delar av lan-
det han presenterar bygger – trots avsaknaden av hänvisningar – på enkäter 
som skickats ut till myndighetspersoner runtom i landet. Då vi hittills vet 
mycket lite om arvssituationen Sverige efter år 1870 utgör Wohlins uppgifter 
en viktig relief till de undersökningsresultat som framkommer i studien. 

Nyare svensk forskning om arv 
Det finns få nyare studier som inriktar sig uteslutande på arvsproblematik. 
Olika aspekter på arvsöverlåtelser behandlas däremot som delmoment i ett 
antal agrarhistoriskt inriktade studier. Här refereras de verk som behandlar 
samma tidsperiod och inriktar sig på liknande frågor som denna studie, me-
dan övrig forskning presenteras i anslutning till respektive undersökningsav-
snitt. 

Den  största enskilda studien om arv i det svenska bondesamhället har 
gjorts av Christer Winberg i artikeln ”Familj och jord i tre västgötasocknar: 
generationsskiften bland självägande bönder ca 1810-1870”. Studien omfat-
tar 146 familjer varav 120 genomförde överlåtelser av jordegendom till brös-
tarvingar. Winberg undersöker när och hur överlåtelserna till nästa genera-
tion skedde, hur mycket jord varje barn fick, barnens transaktioner med var-
andra, samt barnens framtida öden. Han fann att överlåtelserna i en majoritet 
av fallen skedde under en eller båda föräldrarnas livstid. Fördelningen av 
jorden motsvarade i mer än hälften av fallen den rådande arvslagstiftningen. 
I nästan en fjärdedel av de familjer som hade barn av båda könen fick dock 
döttrarna mer jord än vad lagen föreskrev, och alla utom två av dessa fall 
inträffade före 1846 då döttrar ärvde 1/3 och söner 2/3 av föräldraegendo-
men. Winberg finner inte någon strävan hos de stora jordägarna att hålla 
samman egendomen vid arvskifte.  

Det Winberg undersöker här är föräldrarnas överlåtelse till barnaskaran 
och hur jorden då fördelades. Det tycks dock inte ha varit fråga om någon 
reell delning av egendomen, utan en delning mellan arvingarna i ideella an-
delar, vilka sedan löstes in av gårdsövertagaren. Fördelningen av jorden i det 

                               
37 N. Wohlin 1910, s. 31-55. Citat den ordning de nämns i texten: s. 32, 33, 32, 48. Stavning-
en har moderniserats. 
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första ledet korrigerades nämligen till stor del genom efterföljande transak-
tioner mellan syskonen, då två tredjedelar av döttrarna sålde sina arvslotter. 
Köparna var oftast deras bröder och medarvingar. 

Winbergs undersökning av barnens öden efter arvskiftet visar att de som 
slutligen tog över föräldragården klarade sig betydligt bättre socialt och eko-
nomiskt sett än de som blivit utlösta. Allra sämst klarade sig dock de barn 
som sålde gården till utomstående i samband med arvskiftet, eller vars för-
äldrar sålt den redan under sin livstid. Sådana försäljningar var ganska vanli-
ga, och Winberg menar att de uppfattningar om släktjordens okränkbarhet 
som Nils Wohlin framhöll i Emigrationsutredningen, hade liten praktisk 
betydelse i hans undersökningsområde. Han menar att det kan bero på att 
jordbruket på Västgötaslätten var marknadsinriktat, vilket kan ha medfört en 
”kommersiell, icke-patriarkalisk syn på innehavet av jord.”38 

Ulla Rosén har i sin avhandling Himlajord och handelsvara: ägobyten av 
egendom i Kumla socken 1780-1880 undersökt också de ägobyten som sked-
de genom arv. Kumla var i likhet med Winbergs undersökningsområde en 
utpräglad jordbruksbygd. Här minskade de intergenerationella jordöverfö-
ringarna generellt i förhållande till kommersiella överlåtelser under under-
sökningsperioden 1780-1880. Bara två av 33 gårdar i fem byar förblev inom 
samma släkt, och Rosén menar att detta var ett led i en process som alltmer 
förvandlade jorden till en handelsvara, och som medförde att den emotionel-
la bindningen till jorden avtog. När jord överläts mellan generationerna prio-
riterades söner framför döttrar, vilka fick egen jord bara om de var ensam-
barn eller om föräldrarna hade flera olika hemmansdelar. Dessa föräldrar 
hade ofta köpt upp fastigheter för att kunna förse flera barn med jord, och då 
kunde även döttrarna komma i fråga. Enligt Rosén var det dock ingen domi-
nerande uppfattning att föräldrar borde förse sina barn med jord, eftersom en 
mycket stor del av dem sålde egendom till andra än barn och släktingar.39 

Arvsöverlåtelser i skogsbygd undersöks av Eva Zernell Durhàn i licenti-
atavhandlingen ”Arvet och hemmanet: generationsstrategier i det norrländs-
ka bondesamhället 1750-1895”. Hon undersöker 60 familjer i Kubbe by i 
Anundsjö socken i Ångermanland med avseende på bland annat överlåtel-
sens tidpunkt, undantagskontrakten till den äldre generationen, gårdsöverta-
garnas kön, ålder och civilstånd, samt de övriga arvingarnas vidare öden. I 
Kubbe skedde de flesta överlåtelserna precis som i Västergötland under en 
eller båda föräldrarnas livstid, men relativt sent i livscykeln och då direkt till 
en son mot undantagskontrakt. Sonens egen familjebildning verkade spela 
mindre roll för tidpunkten: många var inte gifta varken då överlåtelsen sked-
de, eller inom ett år efter densamma. Döttrar ärvde gården bara då det inte 
fanns några söner, däremot lottades ibland mellan flera söner om vem av 
dem som skulle få efterträda föräldrarna. De övriga barnens framtidsutsikter 

                               
38 C. Winberg 1981, citat s. 309. 
39 U. Rosén 1994, kap. VII och VIII varav särskilt s. 201, 222, 225, 227 och 236 f. 
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var ljusare här än i Winbergs studie. Färre proletariserades eftersom det var 
lättare att få tillgång till jord genom giftermål.40 

Norrländska förhållanden har också behandlats av Rosemarie Fiebranz, 
som i sin avhandling Jord, linne eller träkol? Genusordning och hushålls-
strategier, Bjuråker 1750-1850, undersöker egendomsöverföringar mellan 
generationerna i åtta hushåll. Här, till skillnad från i Roséns studie, behölls 
nästan alla gårdarna inom släkt under hela undersökningsperioden. Fiebranz 
menar att egendomshanteringen var knuten till en äldre världsbild där släkt-
gården och gårdstillhörigheten var oerhört viktiga. Hon finner ett arvssystem 
som mycket liknar det Zernell Durhàn beskrivit för Ångermanlands del, där 
hemmanet överläts i helhet till en utvald son mot undantagsförmåner. Skill-
naden tycks dock ha varit att i Bjuråker betalades kontantbelopp ut till de 
övriga arvingarna. En schablonmässig värdering av hemmanet gjordes varef-
ter jordarvingen med make/maka ”köpte” det av föräldrarna. Dessa behöll en 
del av pengarna som garanti för sina undantagsförmåner, och fördelade res-
ten mellan de övriga barnen. Mot slutet av undersökningsperioden steg dessa 
summor. Det för Hälsingland speciella bodlandssystemet med fullt utrustade 
”extragårdar” dit husfolk med boskap flyttade sommartid, möjliggjorde ock-
så en fördelning av jord till flera barn utan att hemgården behövde klyvas, 
något som Fiebranz menar motverkade den sociala differentieringsprocessen 
när arvingarna blev fler och befolkningen växte.41 

Generationsväxlingar under äldre tid har behandlats av bland andra Mag-
nus Perlestam och Madeleine Bonow. Perlestam undersöker byten av gårds-
bruksansvariga på gårdar i Ramkvilla socken i Småland 1620-1820 och fin-
ner en förvånansvärt rörlig struktur med täta byten. Särskilt vanligt var det 
att sönerna i en familj växlade gårdsbruksansvar med varandra. I Bonows 
studie, som undersöker Norra Åsarps socken i Västergötland, var det påfal-
lande vanligt att döttrar (mågar) övertog gården. Detta gällde även då det 
fanns söner i familjen, men då var dessa i regel redan gifta till andra gårdar.42 

Ovanstående studier behandlar som längst tiden fram till 1895. Bara en 
större svensk studie berör arvsfrågor inom jordbruket under 1900-talet, och 
det är Iréne Flygares avhandling Generation och kontinuitet: familjejordbru-
ket i två svenska slättbygder. Den bygger på intervjuer med tre generationers 
jordbrukare på 24 gårdar i Uppland respektive Västergötland och behandlar 
tiden från 1900-talets början till dess slut. Ingen av gårdarna hade varit inom 
släkten längre än sedan 1800-talet, däremot förblev de flesta inom samma 
släkt under 1900-talet. Flygare sammanfattar arvsordningen på dessa jord-
bruk med följande ord: primogenitur, patrilinjär och impartibel. Den manliga 
förturen var mycket stark, även under 1900-talets andra hälft. Döttrar tog 
                               
40 E. Zernell Durhàn 1990. 
41 R. Fiebranz 2002, s. 344-352. Arvspraxis i Hälsingland behandlas även i E. Wennersten 
2001. 
42 M. Perlestam 1998, kap. 10 samt s. 233 f; M. Bonow 2005, s. 119-131, 162 ff. Bonow 
behandlar tiden 1640-1880, med tonvikt på tiden före 1800. 
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över endast då inga söner fanns, samt i något fall då sonen inte ville bli jord-
brukare. Gårdarna överläts i regel odelade men samägande bröder förekom 
också. Överlåtelsen av själva äganderätten till egendomen, som ibland inte 
skedde förrän i och med föräldrarnas död, föregicks i regel av en lång transi-
tionsfas. Denna fas bestod vid 1900-talets början oftast i att gården arrende-
rades av ett eller ibland olika barn under en följd av år, medan den under 
1900-talets senare del blev mer komplext utformad. 43 

Arvsöverföringens centrala delar 
De undersökningar som hittills gjorts av svenska arvsförhållanden strukture-
rar sig vid en närmare betraktelse kring något eller några av följande teman.  
 
• Arvets och arvejordens relativa betydelse i det samhälle som studeras. 

Var det viktigt att egendomarna förblev inom samma släkt, eller var jor-
den en vara vilken som helst?  

• Tidpunkten för överlåtelsen. Skedde den under föräldrarnas livstid och i 
så fall vid vilken ålder?  

• Arvets fördelning: vem, eller vilka, fick överta jordegendomen.  
• Ersättningen till de arvingar som inte fick jord.  
• Arvingarnas vidare öden. Klarade sig de utlösta arvingarna lika bra som 

de som fick överta jordegendomen?  
 

Dessa frågor belyser olika aspekter av arvsöverföringen, som var och en är 
viktiga för att förstå den process genom vilken resurser överfördes mellan 
generationerna i det agrara samhället. Många enskilda frågor kvarstår dock. 
Det rör sig bland annat om skillnader mellan olika resursstarka jordägare och 
deras sätt att organisera arvet. Det rör sig också om själva överföringspro-
cessen, det vill säga hur man genomförde överlåtelserna. En tredje fråga rör 
införandet av lika arvsrätt år 1846 och dess långsiktiga konsekvenser. Efter-
som den tidigare forskningen med undantag av Iréne Flygares studie sätter 
punkt kring år 1870 vet vi heller inte hur den begynnande industrialiseringen 
och avfolkningen av landsbygden påverkade arvets utformning och dynamik. 

Det kanske allra viktigaste är dock att vi ännu saknar ett helhetsperspektiv 
på arvsöverlåtelser. Även om tidigare studier har ägnat intresse åt flera vikti-
ga aspekter av arvet är de begränsade eftersom de inte i första hand studerar 
arvsfrågor. För att vår bild av arvet och dess innebörd för dåtidens männi-
skor ska bli mer fullständig är det nödvändigt att så många aspekter av arvet 
som möjligt behandlas och dessutom analyseras i förhållande till det omgi-
vande samhället och dess utveckling. Detta kräver en systematisk studie av 
                               
43 Iréne Flygare 1999 s. 349-374. Dessutom pågår från och med oktober 2005 ett forsknings-
projekt om generationsväxling och resursöverföring inom svenskt, estniskt och ungerskt 
jordbruk mellan år 1870 och 2000. Projektet leds av professor Mats Morell vid Ekonomisk-
historiska institutionen vid Uppsala universitet.  
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överlåtelser under en lång tidsperiod, baserad på ett tillräckligt omfattande 
befolkningsunderlag. 

Avhandlingen 
I studien kartlägger och analyserar jag arvsöverlåtelser av jordegendom i 
Estuna socken i Uppland mellan år 1810 och 1930. Kartläggningen och ana-
lysen omfattar även de övriga jordtransaktioner som gjordes, eftersom om-
fattningen och karaktären på dessa hade stor betydelse för arvsöverlåtelser-
na. Det övergripande syftet är tvåfaldigt: för det första vill jag ge en samlad 
bild av arvet i den jordägande familjen under det agrara samhällets omvand-
ling. För det andra vill jag avtäcka de normer och värderingar som låg bak-
om arvets utformning, och undersöka hur de förändrades i samband med den 
rättsliga, ekonomiska och sociala utveckling som ägde rum under undersök-
ningsperioden. Som ett verktyg i denna analys använder jag begreppet stra-
tegier.  

Strategier: ett analysverktyg  
Strategibegreppet har ofta använts inom såväl historisk som annan forskning 
för att beskriva handlingar och handlingsmönster hos aktörer. Ett svenskt 
exempel är Anita Göranssons studie av borgerliga giftermålsmönster i 1800-
talets Norrköping, som visar hur strategiskt viktiga giftermål bidrog både till 
att bygga upp och bevara familjeföretagen. Hon menar att mönstren var för 
systematiska och täta för att enbart handla om kulturella normer, och väljer 
istället att tolka dem som uttryck för medvetna strategier från aktörernas 
sida. Dessa strategier syftade dels till att bibehålla företagen intakta, och dels 
till att tillföra dem nytt kapital och ny kompetens.44  

Jag finner detta angreppsätt mycket fruktbart. En mer uttalad användning 
av strategibegreppet som analytiskt verktyg kräver dock först en ordentlig 
definition. Termen har ett militärt ursprung men används numera allmänt om 
planer och handlingar som utförs för att uppnå särskilda mål. Strategier skil-
jer sig från det som kallas taktik genom att målen för strategierna är mer 
övergripande och långsiktiga.  

Historikern Daniel Scott-Smith menar i en diskussion om begreppet fa-
miljestrategier i tidskriften Historical Methods att socialhistoriker alltför ofta 
presenterar omfattande data över människors handlingsmönster, utan att på 
något sätt klargöra vad målet för dessa handlingar var, eller vilka principer 
som styrde dem. Enligt Scott-Smith’s definition är strategier medel för att nå 

                               
44 A. Göransson 1990. 
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mål. Strategierna förutsätter också att det finns underförstådda principer, det 
vill säga normer eller förhållningssätt som vägleder handlandet.45 

Det är alltså enligt Scott-Smiths definition viktigt att skilja mellan hand-
lingarna som sådana, och de övergripande målen och bakomliggande princi-
perna för desamma. Jag kommer att tillämpa en sådan modell i min analys 
av flera aspekter av arvsöverlåtelserna i Estuna. Den huvudsakliga distink-
tionen i analysen gör jag dock mellan å ena sidan de övergripande målen för 
överlåtelserna tillsammans med de principer som låg bakom dessa; och å 
andra sidan de medel man använde för att nå dessa mål. 

Målen för arvsöverlåtelserna är inte manifesta i materialet utan rekonstru-
eras utifrån aktörernas handlingar och dessas resultat. De besvarar frågan om 
vad man ville med generationsskiftena, långsiktigt sett. Vad ville man åstad-
komma, utifrån de förutsättningar man hade? De underliggande värderingar-
na, principerna, är liksom målen icke-manifesta och enligt min mening 
sammanflätade med dessa. Upprätthållandet av normer, värderingar och 
principer är inte sällan en del av målet i sig och de kan därför vara svåra att 
skilja från varandra i en analys. Detta gäller särskilt i detta fall då strategier-
na avser bondesamhällets sociala reproduktion. I Bourdieus analys av arv- 
och giftermålsstrategierna i Béarns framstod förhållandet faktiskt som just 
sådant. Habitus utgjordes av principer (omfattande bland annat manlig över-
höghet), vars målsättning var att återskapa samma normsystem (habitus) 
som de stammade från.  

Medlen avser i studien det sätt varpå arvsöverlåtelserna genomfördes. Hur 
gjorde man då man överförde jorden till nästa generation? På vilket sätt var 
tillvägagångssättet ett medel för att uppnå de målsättningar man hade med 
överlåtelserna? 

Strategibegreppet används mer explicit som verktyg i kapitel 4 och 5 i 
studien, vilka behandlar arvsöverlåtelsernas resultat respektive deras genom-
förande. 

Undersökningar och frågor 
Avhandlingen består av ett antal undersökningar som belyser och analyserar 
olika aspekter av arvet. Dessa kan föras samman till tre större delstudier som 
var och en besvarar olika frågor. Delstudierna presenteras nedan. Mer preci-
sa frågeställningar ges i början av varje kapitel. 
 
• För det första undersöks arvsöverlåtelsernas förhållande till den kommer-

siella jordmarknaden. Hur liknade och hur skiljde de sig från köp och för-
säljningar mellan folk som inte var släkt? Hur länge förblev jordegendo-
marna inom samma släkt och vilka förutsättningar var nödvändiga för att 
så skulle ske? Var det viktigt?  

                               
45 D. Scott-Smith 1987. 
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• För det andra analyseras utformningen av arvet med hjälp av det nyss 
beskrivna strategibegreppet. Här undersöks hur arvet genomfördes, vilka 
arvingar som slutligen tog över jordegendomen och hur dessa mönster 
hängde samman med familjernas sammansättning och ekonomiska resur-
ser. Olika resursstarka familjers agerande, samt de prioriteringar man 
gjorde mellan barnen när möjligheterna var begränsade, blir nyckeln för 
att förstå vad som utgjorde vad i ett myller av handlingsmönster. Vilka 
målsättningar hade man med arvet? Vilka principer fanns och hur viktigt 
var det att de upprätthölls? Vilka medel använde man slutligen för att 
uppnå dessa mål? Med vilka strategier mötte man de förändringar – där-
ibland införandet av lika arvsrätt år 1846 – som skedde under den 120 år 
långa undersökningsperioden?  

• För det tredje undersöks arvingarna och deras livsöden ur olika aspekter 
som relateras till arvet. Hur gamla var de vid överlåtelsen och när de gifte 
sig? Hur många och vilka grupper av arvingar förblev ogifta? Hur såg det 
kvalitativa och tidsmässiga sambandet mellan arvet och den egna familje-
bildningen ut för individen under olika tidsperioder? Resultaten används i 
sin tur för att belysa frågan om individens frigörelse och maktbalansen 
mellan familjens båda generationer. 

Källor och metod 
Det finns inga systematiskt bevarade handlingar som redogör för hur arvs-
överlåtelserna gick till. Bouppteckningarna tar bara upp arvingarnas namn 
och ibland ålder, samt boets skulder och tillgångar. Jordegendomen fanns 
ofta inte kvar i personens ägo då denna dog, eftersom den i regel överläts 
medan en eller båda föräldrar ännu var i livet. Bouppteckningarna säger hel-
ler ingenting om hur eventuell jordegendom slutligen fördelades mellan arv-
ingarna. Den huvudsakliga källan till såväl försäljningar som arvsöverlåtel-
ser har istället varit häradsrättens lagfartsprotokoll, där i stort sett samtliga 
överföringar av fast egendom finns registrerade. Uppgifterna ur lagfartspro-
tokollen har sedan kombinerats med information från mantalslängder och 
husförhörslängder.  

Tillvägagångssättet har varit följande: Jag har först registrerat samtliga 
ägarbyten genom att upprätta listor över all jordegendom i socknen var 5: e 
år från 1810 till 1930. Här har jag använt mig av mantalslängderna som från 
och med år 1810 ger relativt tillförlitliga uppgifter om både ägare och bruka-
re till varje enskild hemmansdel. Därefter har jag excerperat alla transaktio-
ner med jord belägen i Estuna socken som funnits registrerade i Lyhundra 
häradsrätts lagfartsprotokoll, kontrollerat och i enstaka fall kompletterat med 
hjälp av mantalslängderna. Därefter har transaktionerna förts in i en för än-
damålet konstruerad databas tillsammans med personuppgifter hämtade från 
husförhörslängderna om de inblandade parterna och deras familjer. 
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Lagfarterna 
I lagfartsprotokollen registrerades utan åtskillnad såväl regelrätta försälj-
ningar där säljare och köpare inte hade någon släktrelation, som arvsöverlå-
telser och andra transaktioner mellan släktingar. Även andra icke-
kommersiella transaktioner som byten, bördsköp och i något enstaka fall 
skatteköp av kronojord, finns införda i protokollen. Den egentliga överlåtel-
sen utgjordes av salubrevet i vilket avtalet mellan säljare och köpare ned-
tecknats. Det var med stöd av salubrevet som köparen sedan kunde söka 
lagfart hos häradsrätten. Under den tid uppbudsförfarandet ännu var i bruk 
(fram till 1875) skrevs salubrevet in i lagfartsprotokollet i samband med det 
första uppbudet, tillsammans med uppgifter om säljarens åtkomst med mera. 
Det är dessa första uppbud som excerperats, och i förekommande fall kom-
pletterats med information från andra respektive tredje uppbudet.  

Hänvisningar till enskilda lagfarter gäller första uppbudet där inget annat 
sägs. Här anges år, ting och eventuellt nummer på lagfarten (volymerna är i 
regel inte paginerade). Före 1830-talet var lagfartsärendena inte numrerade 
varför jag istället angivit datum och namnet på den by fastigheten låg i. Des-
sa finns antecknade i lagfartsprotokollens marginal.  

Ett lagfartsärende ser i princip ut som följer: inledningsvis finns en av-
skrift av salubrevet som innehåller säljares och köpares namn, egendomens 
namn, belägenhet och storlek uttryckt i mantal, samt det pris som betalats för 
den överlåtna fastigheten.46 Ibland då det rör sig om föräldrars planerade 
arvsöverlåtelser är salubreven mer fylliga och innehåller anvisningar om 
villkor för överlåtelsen, om vilket av barnen som ska överta jorden, samt om 
vilken ersättning de övriga barnen ska få. Salubrevet avslutas med överlåta-
rens/överlåtarnas daterade och bevittnade underskrifter. Ibland innehåller 
samma lagfart flera salubrev, till exempel då en arvsöverlåtelse direkt följs 
av att syskon säljer sina respektive arvslotter till ett annat syskon. I de fall 
överlåtelsen till barnen skett genom att en eller båda föräldrar avlidit, finns 
inget salubrev från dessa. Arvet har då istället spårats genom arvingarnas 
transaktioner med varandra som lagfarits vid olika tidpunkter och samman-
förts i databasen.47  
                               
46 Egendomarnas storlek uttrycktes ibland i öresland istället för mantal, särskilt under den 
första delen av undersökningsperioden. Det fanns ingen generell överensstämmelse mellan 
mantalsbråk och öresland, däremot bestod en specifik hemmansdel alltid av samma antal 
öresland. Tack vare tillgången till andra källor har jag utan problem kunnat avgöra vilken 
hemmansdel det rört sig om och därmed kunnat ”översätta” de överlåtna egendomarnas stor-
lek till mantalsbråk. Detta har gjorts i såväl fallbeskrivningar som i de olika beräkningar i 
studien som innefattar egendomarnas storlek. 
47 Arv mellan föräldrar och barn behövde inte lagfaras före 1875. En vanlig kombination var 
att en av föräldrarna avled varpå en del av egendomen gick i arv till barnen utan att detta 
syntes i lagfartsprotokollet. Den andra föräldern överlät sedan sin specifika andel av egendo-
men i en transaktion som lagfors. Detta kunde ske direkt eller först många år efter ma-
kens/makans död. Därefter tog arvingarnas transaktioner med varandra vid, nu inkluderande 
arvet efter båda föräldrarna. Slutligen hade en av dem löst in de andras arvsandelar och stod 
som ägare till föräldrarnas jord. Under 1840-talet börjar man att sporadiskt referera eller 
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Efter salubrevet följer i lagfartsprotokollet eventuella intyg av olika slag och 
ibland undantagskontrakt till den överlåtande parten.48 Sist finns rättens an-
teckningar om säljarens åtkomst till den avyttrade egendomen, oftast i form 
av referat av tidigare lagfarter. Slutligen meddelas att köparen beviljas första 
uppbudet. Ibland görs förbehållet att fler handlingar måste visas upp för rät-
ten om nästa uppbud ska beviljas. Häradsrätten i Lyhundra var påfallande 
nitisk då det gällde att kräva in uppgifter av olika slag, något som de arvsö-
verlåtande familjerna hade att förhålla sig till och som jag får anledning att 
återkomma till senare i studien. Med tiden blir dock lagfartsprotokollen 
mindre utförliga. Från 1800-talets slut och framåt refereras till exempel säl-
lan åtkomsthandlingarna. Salubreven blir också mer kortfattade. 

Benägenheten att omgående söka lagfart på ett jordförvärv tycks ha varit 
mycket stor i undersökningsområdet redan så tidigt som vid 1800-talets bör-
jan, till skillnad från vad som var fallet i andra regioner under samma tid. 
Lagfartsskyldighet rådde visserligen för köpt jord sedan 1734, men detta 
efterlevdes sällan i praktiken.49 I Estuna sökte man däremot regelmässigt 
lagfart för såväl köpt som ärvd jord redan på ett tidigt stadium, även om de 
arvsöverlåtelser som skett genom förälders död redovisades först då arvin-
garna handlade med varandra. Åtkomsthandlingar till de transaktioner som 
gjordes i början av min undersökningsperiod utgjordes i regel av hänvis-
ningar tidigare lagfarter, i regel från 1700-talets sista decennier. Detta visar 
att lagfartsbenägenheten inte var någon ny företeelse.  

Konsekvensen av detta är att i stort sett alla de ägarbyten som noterades i 
mantalslängderna – det gäller såväl arvsöverlåtelser som försäljningar av 
jord – också fanns registrerade på något sätt även i lagfartsprotokollen. Un-
dantaget är ett antal okomplicerade arvsöverlåtelser i familjer med bara en 
arvinge, och dessa har lätt kunnat spåras med hjälp av ägarbytet i mantals-
längden. Några få överlåtelser som inte registrerades i lagfartsprotokollen 
förrän långt efter att de skett enligt salubrevets datering kunde även de upp-
täckas genom ägarbyte i mantalslängden. Jag är alltså relativt säker på att ha 
fått med samtliga överlåtelser av jord som skett i Estuna mellan år 1810 och 
1930. Också några överlåtelser gjorda år 1809 finns med i analysen eftersom 
en del av dessa lagfors först år 1810.  

Något som ofta, men långtifrån alltid, framgår av lagfartsprotokollen är 
relationen mellan säljare och köpare. En del till synes regelrätta försäljningar 

                                                                                                                             
hänvisa till bouppteckningar och arvskiften i samband med lagfartsansökan för jord som ärvts 
genom förälders död, och från 1850-talet gjordes detta alltmer regelmässigt. 
48 Undantagskontrakt upprättades inte bara vid arvsöverlåtelser utan ofta även vid försäljning-
ar. Inte sällan vidhängde flera undantagskontrakt en och samma hemmansdel. Kontrakten 
fanns ibland registrerade i lagfartsprotokollet och ibland som en inteckning i inteckningspro-
tokollet. Det senare registreringssättet blev vanligare efter hand. Jag behandlar inte undan-
tagskontrakten specifikt i min studie men mitt intryck är att de var omfattande och i många 
fall bör ha varit betungande för ägaren. 
49 Jämför C Winberg 1981, s 282 ff. I Gudhems härad dröjde det betydligt längre innan man 
regelmässigt sökte lagfart på alla slags jordförvärv direkt i anslutning till överlåtelsen. 



40  

av egendom skedde i själva verket mellan nära släktingar, i vissa fall till och 
med mellan föräldrar och barn. Därför har samtliga transaktioner excerperats 
och förts in i databasen, och transaktionernas karaktär avgjorts först i efter-
hand med hjälp av information från kyrkobokföringen, framför allt husför-
hörslängder.  

Familjedatabasen 
Med hjälp av husförhörslängder har den avyttrande parten/säljaren och den 
förvärvande parten/köparen identifierats och eventuellt släktskap dem emel-
lan fastställts. De transaktioner som visat sig utgöra delar av ett arv inom en 
och samma familj har förts samman i databasen till en enda transaktion, un-
der rubriken ”arv”. Figur 1.1 nedan utgör ett utsnitt ur databasen bestående 
av en arvsöverlåtelse som gjordes år 1823. 
 
Figur 1.1. Utsnitt ur familjedatabasen. Arvsöverlåtelse i  familj med tre barn i byn 
Grävsta år 1823. 

 
Anmärkning: Det antal fält som visas i figuren är starkt begränsat av utrymmesskäl. Den 
verkliga databasen innehåller alltså långt fler uppgifter om familjerna och deras överlåtelser 
än de som redovisas ovan. 
 



41  

Till arvsöverlåtelserna har jag räknat samtliga transaktioner mellan föräldrar 
och barn, både de som gjordes aktivt under föräldrarnas livstid och de som 
skedde i och med deras död. För varje arvsöverlåtelse har jag också noterat 
på vilket sätt den genomfördes (det vill säga genom gåva eller försäljning i 
livstiden, eller genom dödsfall med åtföljande direktarv). 

De transaktioner som inte utgjorde arv men som ändå skedde mellan släk-
tingar, har förts till kategorin ”övriga avyttringar” tillsammans med andra 
icke-kommersiella transaktioner som byten.50 Rent kommersiella transaktio-
ner med jord där pengar utgjorde det enda betalningsmedlet och där köpare 
och säljare inte var släkt med varandra, har förts till kategorin ”försäljning-
ar” När det gäller arvsöverlåtelserna har alla familjemedlemmar som var i 
livet vid tidpunkten för överlåtelsen registrerats i databasen med födelseda-
tum som identifieringskod. När det gäller övriga transaktioner har köpare 
och säljare registrerats på samma sätt, dock inte eventuella barn i familjen. 
Identifieringskoden gör det möjligt att följa förvärv, försäljningar och arvs-
överlåtelser gjorda av samma individ vid olika tidpunkter i livet.  

Ett antal föräldrar i studien var omgifta då överlåtelsen skedde. Så länge 
det inte fanns barn i det nya äktenskapet har jag rekonstruerat arvet utifrån 
den gamla familjebildningen. Om det fanns barn i båda äktenskapen med 
arvsrätt innestående, har jag undvikit att föra samman barnkullarna. Dessa 
hade olika stor arvsrätt och dessutom olika relationer till föräldrarna, vilket 
kunnat påverka undersökningsresultatet. I de relativt få fall det rör sig om 
har jag räknat bort den barnkull som hade minst arvsrätt i den överlåtna 
egendomen. 

Dateringen av överlåtelserna 
Eftersom periodiseringen av arvsöverlåtelserna spelar en stor roll i studien 
krävs en redogörelse för hur dateringen av dem gjorts. Oftast har jag använt 
mig av salubrevets datering som överlåtelseår. Detta är okomplicerat när det 
gäller försäljningar och andra avyttringar men mer problematiskt när det 
gäller arv, eftersom det kan vara svårt att veta när ansvaret för fastigheten 
överläts i praktiken. Det jag har tillgång till är de formella överlåtelserna, 
och det är dessa jag koncentrerar analyserna på. Eventuella informella över-
enskommelser som kan ha föregått dessa lämnar jag därhän. Även för arvs-
överlåtelserna har jag alltså använt mig av salubreven.  

Dateringen av arvsöverlåtelserna är emellertid vansklig även av andra 
skäl. Den formella delen av arvsöverlåtelserna bestod av flera moment, där 
föräldrar överlät till barn och barnen sedan handlade med varandra. Oftast 
skedde allt i ett sammanhang och då är dateringen oproblematisk. Ibland 

                               
50 Som släktingar till säljaren har räknats föräldrar och syskon, svågrar/svägerskor, föräldrars 
syskon samt syskonbarn. En ganska snäv släktkrets kan tyckas. Ett vidare släktbegrepp skulle 
dock riskera att inte säga så mycket eftersom i stort sätt alla i lokalbefolkningen var besläkta-
de med varandra på något sätt. 
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kunde det dock gå år mellan de olika momenten. Exempelvis kunde familjer 
med mycket jord överlåta olika egendomar till olika barn vid olika tillfällen. 
Eller så gick det mycket lång tid mellan det att föräldrarna avled och ett eller 
flera av barnen löste in de andras andelar. Man kan tala om arvet som en 
process som började då en eller båda föräldrar avhände sig någon del av 
jordegendomen, och slutade då ett (eller flera) av barnen slutligen stod som 
ägare av hela föräldraegendomen.  

Hela denna process har i databasen förts samman till en enda arvsöverlå-
telse, och principen för dateringen har varit att det ska handla om avslutade 
transaktioner. Detta innebär att jag som överlåtelseår i de flesta fall räknat 
det år då jordarvingen familjen förvärvat äganderätten till hela föräldraegen-
domen, från såväl föräldrar som medarvingar. I ett fåtal mer komplicerade 
fall har jag istället räknat med den tidpunkt då merparten av egendomen 
överlåtits. I de relativt få fall lagfarter saknats helt och hållet har jag istället 
för salubrevens datering använt ägarbytet i mantalslängden för att fastställa 
överlåtelseår.51 

Studiens uppläggning 
I kapitel 2 beskrivs undersökningsområdet Estuna ur näringsgeografisk och 
socioekonomisk synvinkel. Den sociala strukturen och ägofördelningen fixe-
ras vid tre olika tidpunkter för att ge en bild av dessa förhållanden och deras 
utveckling. Utifrån resultaten samt utifrån kunskapen om de generella för-
ändringar som skedde under samma tid, gör jag sedan en periodisering av 
undersökningsperioden i tre delperioder med hjälp av vilken arvsöverlåtel-
serna analyseras i återstående kapitel. 

I kapitel 3 relateras arvsöverlåtelserna till kommersiella försäljningar på 
jordmarknaden. Jag undersöker också hur många generationer gårdarna för-
blev inom samma släkt, och en fördjupning på bynivå pekar ut förutsättning-
ar som var nödvändiga för att en egendom skulle kunna gå i arv i många 
generationer. 

Kapitel 4 granskar arvets slutresultat, jordegendomens fördelning mellan 
barnen efter avslutad arvsöverlåtelse, och relaterar detta till familjernas stor-
lek och jordinnehav. Genom en strategianalys utkristalliseras familjernas 
målsättningar med arvet och de principer som varit vägledande. 

Kapitel 5 behandlar genomförandet av arvsöverlåtelserna. Mot bakgrund 
av egendomsrättslig praxis i undersökningsområdet argumenterar jag för att 
olika överlåtelseformer fick olika konsekvenser, bland annat då det gällde 
hur väl arvslagstiftningen måste efterlevas. Jag undersöker också ersättning-
en till de arvingar som blev utan jord och dess relation till jordens aktuella 

                               
51I dessa fall skulle man dock kunna argumentera för att det formella ägarbytet inte sker för-
rän de gamla ägarna dör och därmed arvsöverlåter per automatik. 
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marknadsvärde. I detta kapitel utkristalliseras det som kallas medel i strate-
gianalysen. 

Kapitel 6 undersöker arvingarna och deras giftermål med tonvikt på arvets 
betydelse för individens etablering och familjebildning. 

Kapitel 7 sammanfattar och knyter samman resultaten från de föregående 
kapitlen. I en avslutande diskussion resonerar jag sedan utifrån detta kring 
temat arv och jord i ett långtidsperspektiv samt kring familj och individ som 
aktörer i det agrara samhället. 



44  

2. Estuna socken 1810-1930 

Näringsgeografi 
Valet av undersökningsområde har gjorts både utifrån dess generella och 
dess specifika egenskaper. Estuna ligger strax norr om staden Norrtälje i före 
detta Lyhundra härad i Stockholms län, cirka 7 mil norr om Stockholm. För-
samlingen ingår numera i Norrtälje kommun. I likhet med många andra 
socknar i länet är Estuna relativt liten både när det gäller areal och folk-
mängd: cirka 76 km2 och en folkmängd på som mest 1509 personer år 1865. 
Området var och är en jordbruksbygd med växlande kulturlandskap. Men 
socknens läge i närheten av flera växande städer har också skapat speciella 
förutsättningar för såväl jordbruk som demografi under den period jag stude-
rar. Jag gör i detta kapitel en relativt ingående beskrivning av undersök-
ningsområdet. Först beskrivs de näringsgeografiska förutsättningar som har 
relevans för studien. Därpå följer en undersökning av den socioekonomiska 
strukturen och dess utveckling under undersökningsperioden 1810-1930. 
Slutligen analyseras jordägargruppen och jordägandets polarisering. Kapitlet 
utmynnar i en periodisering av undersökningsperioden, som bygger på den 
nationella såväl som den för Estuna specifika utvecklingen. Denna periodise-
ring kommer sedan att användas genomgående i studien. 

Landskapet 
”I allmänhet kuperad slättbygd med någon skog.” Så sammanfattas de geo-
grafiska förhållandena i Estuna socken i en beskrivning från förra sekelskif-
tet.52 Estuna innefattar söder om sjön Erken en mindre, mycket bördig slätt-
bygd som brukar grupperas tillsammans med de centrala mälarslätterna då 
det gäller odling och bebyggelse. Uppodlingen i detta område är i det när-
maste total och bebyggelsen har sina rötter i yngre järnålder. Andra delar av 
socknen kan karaktäriseras som övergångsbygd och en mindre del som 
skogsbygd.53 Den sammantagna bilden av Estuna då min undersökning tar 
sin början är av en utpräglad jordbruksbygd med få binäringar utanför jord-
bruket. Skog fanns till bete och husbehov men troligen inte mycket mer.54  
                               
52 Uppland. Skildring av land och folk. Band 1, 1905, s. 370. 
53 K. Morger 1990, s. 120 ff; I. Winberg 1965 s. 20 samt Bild 1; U. Sporrong 1985, s. 39 f. 
54 Möjligen kan man ha haft någon kolning till bruken i norra Uppland. Men eftersom redan 
det närmsta av dem, Skebo bruk i Ununge socken, låg mer än två mils resväg bort, är det inte 
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Figur 2.1. Sverige och Estuna Socken 

   

 

 

Jorden 
Estuna dominerades redan på 1700-talet i hög grad av skattejord. I äldre tid 
var distinktionen mellan olika jordnaturer viktig. I korthet fanns tre olika 
sorters jord: skattejord, kronojord och frälsejord. Skattejorden innehades 
med arvsrätt och avyttringsrätt av bönder som betalade skatt (”ränta”) till 
kronan. Skattebönder brukar också kallas självägande bönder även om deras 
äganderätt inte ska förväxlas med den moderna innebörden av begreppet.  

Kronojorden hade sitt ursprung i Gustaf Vasas stora kyrkoreduktion, då 
kyrkans och klostrens jord drogs in till kronan. En del av kronojorden kom 
att upplåtas som avlöning åt militära och kyrkliga ämbetsmän, medan annan 
brukades av så kallade kronobönder mot avgifter (”avrad”) till kronan. Kro-
nojorden kunde till skillnad från skattejorden inte ärvas eller avyttras. Under 

                                                                                                                             
troligt att det förekom i någon större omfattning. En studie av Skebo bruks under 1870-talet 
har visat att kolleveranser som översteg 1,5 mil var ovanliga före järnvägarnas introduktion. 
K. Morger 1985, s. 137. 
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1700-talets lopp kom en stor del av kronojorden att övergå till skattejord 
genom så kallade skatteköp.  

Frälsejorden, slutligen, var helt eller delvis befriad från skatt till kronan 
och fick länge endast ägas av adliga personer. De bönder som brukade fräl-
sejord kallades landbor och erlade sin avrad till den adelsman som ägde jor-
den. Från och med 1810 kunde alla typer av frälsejord ägas även av bönder, 
och kom också att göra det i allt högre grad.55  

1705 års jordebok för Estuna socken anger 53 ½ skattehemman, 8 ½ kyr-
kohemman (kronohemman) och 17 frälsehemman. Kronohemmanen utgjor-
des i regel av så kallade boställen, det vill säga sådana som uppläts som av-
löning av präster och statliga ämbetsmän av olika slag. Kronojorden omfat-
tas inte av denna studie utom i de fall den friköpts och ägdes med arvsrätt, 
något som var fallet för flera av kronohemmanen redan i 1705 års jordebok.56 
Av de 17 frälsehemmanen anges nio vara skattlagda, kanske i och med 
Karl XI: s reduktion under de närmast föregående decennierna. Den frälse-
jord som ändå fanns utgjordes av så kallade ströfrälsehemman, det vill säga 
enstaka hemman belägna i olika byar. Det var alltså inte frågan om den typ 
av frälsesäterier med underlydande gårdar som var vanliga på andra håll i 
Mälardalen. Det fanns emellertid flera andra godsliknande enheter, upp-
byggda av skattejord med ett varierande inslag av frälsejord. Dessa var vid 
1800-talets början Norr Malma, Stjärnholm, Vämlinge och Uddeboö i unge-
färlig storleksordning, omfattande mellan 3 1/8 och 5 ½ mantal.57 De ägdes 
av adelsmän eller ofrälse ståndspersoner, men flera av dem kom under 
1800-talets lopp att övergå i bondehand. 

Denna studie omfattar bara skatte- och frälsejord, däremot inte kronojord. 
Den beskrivna distinktionen mellan skattejord och frälsejord spelar inte nå-
gon konkret roll i studien, eftersom båda kunde köpas, ägas och ärvas av 
ofrälse personer under hela min undersökningsperiod. Det är dock en intres-
sant faktor att Estuna redan långt före undersökningens början varit starkt 
dominerat av självägande bönder. Troligtvis har det i och med detta funnits 
en väl inarbetad tradition och praxis då det gällde arvsöverlåtelser som inbe-
grep jord.   

Städerna 
Estunas läge, i omedelbar anslutning till småstaden Norrtälje och sju mil från 
storstaden Stockholm, skapade speciella förutsättningar för jordbruket och 

                               
55 E. F. Heckscher 1957, s. 36 f, 188 f. 
56 Skatteköp av kronojord var framför allt ett 1700-talsfenomen. Friköpt kronojord kallades 
kronoskatte och var likställd med skattejord utom på en punkt: kronan hade fram till 1789 
förköpsrätt vid försäljning av jorden utanför ägarens släkt. J. Kyhle 1987, s. 35. Under min 
undersökningsperiod skedde få skatteköp i Estuna. 
57 Till socknens äldre godsjordbruk bör också räknas kronobostället Vitsjö, omfattande 
4 mantal krono. 
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befolkningen i socknen. Såväl Norrtälje som Stockholm utgjorde rimligtvis 
lättillgängliga avsättningsplatser för jordbruksprodukter när jordbruket i 
området kunde producera ett överskott.58 Detta är en faktor som bör ha un-
derlättat jordbrukets kommersialisering och drivit på den utveckling vi för-
knippar med 1800-talets agrarkapitalism: stigande jordpriser, jordackumula-
tion och en social differentiering av befolkningen. 

En annan faktor som det stadsnära läget bidrog med är tillgången till en 
arbetsmarknad utanför jordbrukssektorn. Detta gäller särskilt från och med 
1800-talets slut då industrialiseringen kommit igång på allvar. Norrtälje var 
år 1810 en liten stad med en befolkning på bara 850 personer, men hade 
120 år senare blivit en industristad med närmare 5000 invånare. Staden var 
från och med 1800-talets mitt en av Östersjöns mest välbesökta badorter, 
flitigt frekventerad av stockholmssocieteten för vilken uppfördes societets-
hus, parker och eleganta sommarvillor.59 Här kan redan tidigt ha funnits be-
hov av tjänstefolk rekryterat från lokalbefolkningen. Någon större industri 
fanns dock inte i Norrtälje innan AB Pythagoras mekaniska verkstad anlades 
1898. Fabriken tillverkade allt från tändkulemotorer till smörjapparater och 
den hade som mest 80 anställda på 1910-talet. Vid denna tid var närmare 
300 av Norrtäljes 3000 invånare sysselsatta inom industrin.60  

Denna växande stad i Estunas absoluta närhet erbjöd möjligheter både för 
bondbarn och för andra unga att söka sig en utkomst utanför jordbruket. På 
samma sätt kom Stockholm att utgöra en lockelse för dem som sökte en an-
nan framtid än den hembygden kunde erbjuda. Huvudstaden med alla dess 
möjligheter låg bara en dagsresa bort, och sedan tågförbindelse med Stock-
holm öppnats år 1885 blev resan ännu kortare.61 Så blev emigrationen heller 
aldrig särskilt stor från landsbygden i Stockholms län; de som lämnade hem-
bygden gjorde det i första hand för huvudstaden.62 

Befolkningen 
Estuna socken och Stockholms län ligger i det som med en äldre term kan 
betecknas som det ”östsvenska” kärnområdet. Enligt en indelning av landet i 
demografiska ”zoner” skilde sig östra Sverige från västra på en rad befolk-
ningsmässiga och sociala områden under 1700- och 1800-talen. Östsverige 
kännetecknades av en ojämlik social struktur med ett litet (och minskande) 
antal bönder och många obesuttna redan under 1700-talet, särskilt på slätt-
                               
58 Detta i ännu högre grad sedan tågförbindelse öppnats mellan Norrtälje och Stockholm år 
1885. Uppland. Skildring av land och folk. Band 1, 1905, s. 454. 
59 Nordisk Familjebok, 3:e upplagan, Norrtälje; Cybercity, Norrtälje: 
http://www.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/stad/norrtalje/historia.htm 
(www.historia.su.se/urbanhistory/cybcity 2006-01-11) 
60 D. Avango 1998, s. 9, 189 f. 
61 Uppland. Skildring av land och folk. Band 1, s. 454. 
62 G. Sundbärg 1910, s. 18. En del av de landsbygdsbor som flyttade till Stockholm emigrera-
de dock säkert därifrån i ett senare skede.  
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bygderna där andelen frälsegods var stor. De obesuttnas tillväxt ska dock å 
andra sidan ha varit mindre kraftig än i västsvenska områden där den var 
närmast explosionsartad under delar av 1800-talet. Befolkningsökningen var 
låg (drygt 30 % på Stockholms läns landsbygd 1800-1865 jämfört med riks-
genomsnittet på 75 %) och hemmansklyvningen ringa i förhållande till väst-
ra Sverige. Det senare kanske därför att frälsebönder inte i samma utsträck-
ning som skattebönder kunde dela sina hemman i mindre enheter.63 

Estuna socken hade som vi sett en relativt låg andel frälsejord och faller 
inte in i det östsvenska mönstret på denna punkt. Befolkningssiffrorna under 
1800-talet är däremot typiska för regionen: 

 
Figur 2.2. Folkmängd, Estuna socken 1810-1930. 
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Källor: Tabellverket på nätet: http://www.ddb.umu.se/visualisering/Tabverk/Start samt 
Folkmängd 1810-1990: http://karna.ddb.umu.se/folknet/ (www.ddb.umu.se 2006-01-11).  
G. Sundbärg 1910, s. 282*. 
 
Invånarantalet i Estuna låg mellan 1000 och drygt 1400 under hela min un-
dersökningsperiod, med undantag för en tillfällig topp år 1865 på 1509 per-
soner, som inte syns i figuren ovan. Ökningen mellan år 1800 och 1865 var 
knappt 30 % och därmed ganska låg. Det ska dock tilläggas att det i studien 
inte är totala folkmängden som är intressant i första hand, utan befolknings-
mönstret inom jordägargruppen. Jag får anledning att återkomma till detta 
längre fram. 

                               
63 En sammanfattning av öst-västdiskussionen finns i C. Winberg 1975, s. 23 f. För befolk-
ningsuppgifter se G. Sundbärg 1910, s. 3* f. 
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Att ha eller inte ha: en social kategorisering 
Även om befolkningens storlek inte ökade så mycket i Estuna mellan 1800 
och 1930, ändrades dess sociala sammansättning påtagligt under samma 
period. Jag har med hjälp av uppgifter i mantalslängder, folkräkningsmateri-
al och fastighetstaxeringslängder gjort en social kategorisering av samtliga 
hushåll i Estuna socknen vid tre olika tidpunkter: 1810, 1870 och 1930, för 
att få en uppfattning om hur den socioekonomiska strukturen förändrades 
under undersökningsperioden. Mitt huvudintresse riktas mot de faktorer som 
kan ha påverkat de jordägande familjernas sätt att överföra egendom över 
generationerna. Sådana faktorer är jordägarnas antal och exklusivitet i för-
hållande till andra grupper, de obesuttna gruppernas sammansättning och 
tillväxt, samt andelen hushåll som hämtade sin försörjning utanför den agra-
ra sektorn. 

Kategoriseringen av hushållen har gjorts efter hushållsföreståndarens sta-
tus i mantalslängden. Mantalslängderna är relativt tillförlitliga då det gäller 
redovisning på hushållsnivå. De redogör dessutom för varje hushålls ägda 
och/eller brukade jord i mantal. I de fall ägaruppgifterna i mantalslängden 
varit oklara, har jag gått till fastighetstaxeringen för respektive år. Inkomst-
längder har använts för att komplettera kategoriseringen av egendomslösa 
hushåll. Mantalslängden för 1930 var svåröverskådlig och har kompletterats 
med uppgifter ur 1930 års folkräkningstabell. År 1810 och 1870 kunde hus-
hållen lätt grupperas socialt efter titel och jordinnehav. År 1930 hade där-
emot titelbruket förändrats och nya grupper tillkommit som inte självklart 
svarade mot 1800-talets hushållskategorier. Detta bör dock ses som ett un-
dersökningsresultat i sig, eftersom det speglar samhällsförändringens om-
fattning.  

I tabell 2.1 nedan presenteras hushållen uppdelade på kategorier vid re-
spektive nedslag. Efter tabellen följer en utförlig kommentar där jag dels 
redogör för vilken typ av hushåll som förts respektive kategori, och dels 
kommenterar utvecklingen över tid. 
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Tabell 2.1. Hushåll fördelade på sociala kategorier. Estuna 1810-1930.  

År  1810  1870  1930 

Jordägare 113   (48 %) 83 (22 %)  65  (22 %) 
varav ståndspersoner 5  3 2 

Brukare, arrendatorer 29  (12 %) 20  (5 %) 32  (11 %) 
varav ståndspersoner 3 5 1 
Övriga ståndspersoner och bönder 12  (5 %) 34  (9 %) 23  (8 %) 

Obesuttna grupper 71  (30 %) 215  (56 %) 128  (44 %) 
varav torpare och soldater 34 57   40 
varav statare och jordbruksarbetare 29 50 57 
varav övriga obesuttna 8 108   31 
Yrken utanför jordbruket 11  (5 %) 30  (8 %) 45  (15 %) 

Summa  236 (100 %) 382 (100 %) 293 (100 %) 
Källor: mantalslängder och fastighetstaxeringslängder för Estuna socken. Längder för folk-
räkningen 1930. Länsräkenskaper, Stockholms län, Lyhundra härad, RA.  

Jordägare  
Dessa ägde mantalssatt jord i Estuna och var mantalsskrivna där.64 Ägare 
bosatta utanför Estuna finns alltså inte med i tabellen.65 Majoriteten av jord-
ägarna enligt denna definition var bönder som ägde och brukade sina egna 
enheter. Bara några få var så kallade ståndspersoner och de fanns då bland 
storjordägarna. Det rör sig om adliga personer, officerare och underofficera-
re samt personer ur det högre borgerskapet eller med högre befattningar 
utanför jordbruket.66 År 1930 passar bara två jordägare in i denna kategori, 
grosshandlaren Johan Karlsson på Uddeboö, delvis bosatt i Stockholm, samt 
bruksinspektorn Carl G. Wahlgren i Färsna. Detta beror delvis på att termen 
är anakronistisk: ståndssamhället finns inte längre och de ekonomiskt starka 
grupperna är nu delvis andra än de gamla eliterna. De flesta av storjordägar-
na år i Estuna år 1930 härstammar från bondeklassen men utgör lika mycket 
av en ekonomisk elit som 1810 års adliga godsägare. Jag väljer därför att tala 
om ”jordägare” snarare än ”bönder”. 

Jordägarna utgör kärnan i denna studie. Det är de jordägande familjernas 
val och strategier som står i fokus, och undersökningen av den sociala struk-
turens förändring syftar till att få en bild av de ramar inom vilka deras gene-
rationsskiften skedde. Som framgår av tabell 2.1 utgjorde jordägarna i sock-
nen en krympande grupp, både numerärt och procentuellt. Mellan år 1810 
och 1870 minskade den från 113 till 83 hushåll, och år 1930 fanns bara 65 
jordägande hushåll kvar. De utgjorde då endast ca 20 % av hushållen, till 

                               
64 År 1870 tillkommer tre hushåll som äger icke-mantalssatta jordbruksfastigheter.  
65 Eftersom ägare bosatta utanför Estuna i regel hade huvuddelen av sitt jordinnehav i hem-
socknen skulle det bli missvisande att redovisa dem i tabellen. 
66 Ståndspersonerna har klassificerats i enlighet med S. Carlsson 1973 s. 21. 
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skillnad från 1810 då de utgjort nära hälften. Detta innebar rimligtvis att 
jordägarna, eller bönderna om man så vill, blev en alltmer exklusiv elit i 
lokalsamhället, med ett allt större genomsnittligt jordinnehav för varje gene-
ration som gick. Att vara bonde och jordägare i Estuna 1930 var något vä-
sentligt annorlunda än vad det varit år 1810. 

Brukare och arrendatorer 
Här ingår alla de som brukar eller arrenderar mantalssatt jord utan att själva 
vara ägare till någon. Jordägare som utöver sin egen under längre eller korta-
re perioder också brukade annans egendom finns alltså inte med här, utan i 
den föregående kategorin. Begreppet ”arrendator” dyker upp i materialet 
först 1870 och betecknar då ofta arrende av större egendomar. År 1930 har 
begreppet däremot blivit det gängse för brukare av annans egendom. Bland 
de få ståndspersonerna i brukargruppen återfinns samma kategorier som i 
jordägargruppen, samt ämbetsmän (kyrkoherdar, kronofogdar och länsmän) 
med boställen brukade i egen regi. Det hände att ämbetsmännen i sin tur 
arrenderade ut sina boställen. Endast arrendatorn har då räknats som jord-
brukare. I de fall ämbetsmannen i fråga var bosatt i Estuna har hans hushåll 
förts till kategorin ”övriga ståndspersoner”.  

Det framgår av tabell 2.1 att det var en förhållandevis liten andel (mellan 
5 % och 12 %) av hushållen i socknen som försörjde sig som jordbrukare 
utan egen jord. År 1810 och 1870 bestod gruppen framför allt av bönder som 
brukade frälsejord eller annan jord ägd av ståndspersoner. I viss utsträckning 
brukade de även jord ägd av andra bönder, ofta på så kallat hälftenbruk. Det-
ta innebar i korthet att brukaren lämnade halva avkastningen till jordägaren 
som arrendeavgift.  

År 1930 döljer sig däremot också en ny företeelse bakom siffrorna. Det 
hade blivit allt vanligare att barn, framför allt söner, arrenderade föräldrarnas 
jordegendom under en längre tid, ibland ända fram till dess att en eller båda 
föräldrar avlidit. Arrendet kan i dessa fall ses som ett slags förtida arvsöver-
låtelse och jag får anledning att återkomma till detta längre fram i studien. 
Sammantaget kan man säga att 1930 års brukare, eller arrendatorer som de 
nu kallas, precis som jordägarna utgjorde en betydligt mer exklusiv och för-
mögen grupp än 1810 års dito. Arrendeupplåtelser hade nu dessutom blivit 
ett instrument i jordägarnas planering av framtida generationsskiften. 

Övriga ståndspersoner och bönder 
Denna kategori innehåller hushåll som står klart över de obesuttna grupperna 
socialt sett, men som inte äger eller brukar mantalssatt jord i egen regi. 
Ståndspersonerna utgör bara några få av dessa och är i regel ämbetsmän med 
kronoboställen som de inte brukar själva. De övriga består till största delen 
av pensionerade bönder med undantagförmåner. Det rör sig om jordägare 
som överlåtit sin egendom till de egna barnen eller ibland till utomstående, 
mot husrum och en viss årlig ersättning in natura. Denna grupp fanns hela 
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tiden men var särskilt stor år 1870 då 28 hushåll angavs som sådana i man-
talslängden. Till kategorin ”övriga ståndspersoner och bönder” har också 
förts några rättare (alla tre nedslag), en mjölnare (1810), samt nio ”hem-
mansägare” (1930) vars egendomar med mycket små mantalsbråk inte taxe-
rats som jordbruksfastigheter, troligen på grund av det ringa jordbruksvärdet. 

Obesuttna grupper 
Denna kategori är uppdelad på tre undergrupper med den faktorn gemensam 
att de hämtade sin försörjning från jordbrukssektorn utan att själva äga jord. 
De mest privilegierade bland dessa var torpare och soldater som disponera-
de över små jordbruk på andra egendomars ägor mot vissa motprestationer. I 
undergruppen torpare och soldater ingår förutom dessa titlar år 1870 en 
grupp ”nybyggare” som inte ägde jord. Dessa innehade torp på enskilda 
hemmans ägor, vanligast på kontrakt om 50 år.67 År 1930 har denna ersatts 
av en stor grupp (26 hushåll) ”lägenhetsägare” eller obetitlade, som ägde 
icke-mantalssatta enheter taxerade som annat än jordbruksfastighet. Upphä-
vandet av det tidigare förbudet mot jordavsöndring hade nu lett till att många 
torp kunnat friköpas från stamhemmanen. 

Statare och jordbruksarbetare innehade till skillnad från torparna inga 
egna jordbruk utan arbetade mot ersättning i pengar eller in natura på de 
större egendomarna i socknen. Statarnas fattigdom och hårda villkor är väl 
kända och har skildrats i självbiografiskt präglade romaner av flera 1900-
talsförfattare. Som statare/jordbruksarbetare har jag räknat samtliga friståen-
de hushåll som försörjde sig på arbete inom jordbruket. Gifta drängar med 
familj har räknats som fristående hushåll och förts hit, oavsett om de är re-
dovisade som sådana eller inte i mantalslängden. 

De lägre obesuttna, slutligen, är hushåll utan egendom och utan angiven 
titel eller försörjning. Här fanns lokalsamhällets allra mest utsatta männi-
skor: de gamla och orkeslösa änkorna, de ensamstående mödrarna, inhyses-
folket och fattighjonen.68 År 1810 bestod gruppen endast av inhyses och 
avskedade soldater. År 1870 fanns här samma grupper samt fattighjon, änkor 
och före detta torpare, drängar och liknande utan arbete, egendom eller in-
komst. Dessa hushåll följs ofta av en anmärkning om fattigdom i mantals-
längden.  

År 1930 fanns fattighjon och inhyseshjon inte längre som beteckning i 
längderna. Anmärkningar om fattigdom saknas och materialet är över huvud 
taget sparsammare med upplysningar. Termen ”obesutten” är kanske heller 
inte direkt lämplig att använda här eftersom jordens och jordbrukets betydel-
se minskat så starkt sedan det föregående nedslaget 1870. Jag har likväl till 

                               
67 Ersättningsformer och upplåtelsevillkor för torpen kunde variera mycket. För en översikt se 
K. Bäck 1992, s. 40-43. 
68 De hushåll som var ”inhyses” i mantalslängden levde inhysta på annans egendom. Gruppen 
är jämförbar med den som på andra håll kallas backstugusittare.  
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gruppen ”övriga obesuttna” år 1930 fört hushåll utan yrkestitel, egendom 
eller inkomst. Vid nedslagen 1870 och 1930 ingår dessutom de hushåll som 
är skrivna ”på socknen” respektive ”efter församlingen” och som alltså för-
sörjs av denna på grund av fattigdom. I gruppen lägre obesuttna fanns en 
högre andel en- och tvåpersonshushåll än i övriga kategorier i tabell 2.1.  

Hela gruppen obesuttna ökade mycket kraftigt under undersökningsperio-
den, trots att den utgjorde en relativt stor andel (30 %) redan 1810. År 1870 
var mer än hälften (56 %) av hushållen i socknen obesuttna, och vi kan se att 
det är de lägre obesuttna, de fattigaste, som stått för den allra största ökning-
en. De 108 hushållen i denna grupp utgjorde då ensamma nära 30 % av 
socknens samtliga. Fortfarande år 1930 var gruppen obesuttna stor som hel-
het (128 stycken eller 44 %), men den bestod nu till stor del av statare och 
jordbruksarbetare. 

Yrken utanför jordbruket 
Här återfinns de hushåll som försörjer sig på arbete utanför jordbruket. Den-
na ganska heterogena kategori innefattar såväl traditionella hantverkare 
(sockenskräddare, sockenskomakare med flera) som den nya typ av yrkesbe-
nämningar som dyker upp i 1930 års material. År 1810 fanns här till exem-
pel förutom åtta hantverkare bara kyrkvakten, skolläraren och klockaren. År 
1870 fanns samma grupper samt en sjöman, en sjökapten, en renskrivare och 
en handlande. År 1930, däremot, bestod gruppen till största delen av arbetare 
av olika slag (snickare, målare, linjearbetare, med flera), tillsammans med 
titlar som ”byggmästare” och ”handelsföreståndare”.  

Gruppen ökade under hela perioden. År 1930 försörjde sig hela 15 % av 
socknens hushåll på arbete utanför jordbruket, och då på en ny typ av arbe-
ten som inte funnits tidigare. En del dessa arbeten fanns förmodligen i det 
näraliggande Norrtälje, men det bör även ha funnits en intern arbetsmarknad 
i socknen. 1920-och 30-talen var den tid då den moderna infrastrukturen 
byggdes ut i stor skala på landsbygden vilket genererade kringarbeten för 
lokalbefolkningen inom en mängd områden. 

Jordägarna och ägandets polarisering 
Fokus i denna studie kommer som nämnts att ligga på de jordägande famil-
jerna och deras arvsöverlåtelser. Ovan har konstaterats att jordägarna blev 
allt färre under undersökningsperioden, medan övriga befolkningsgrupper i 
socknen blev större. År 1810 ägde nära hälften av hushållen i Estuna jord. År 
1870 och 1930 utgjorde hemmansägarna, som de då kallades, bara en femte-
del (tabell 2.1). Eftersom den totala mängden jord var relativt konstant blev 
det genomsnittliga jordinnehavet per ägare rimligtvis större.69 I generella 

                               
69 Detta är dock en sanning med modifikation. Mängden odlad jord i socknen har snarast ökat 
eftersom hela 1800-talet var en period av intensiv nyodling i hela riket. I utpräglade jord-



54  

termer kan man alltså tala om jordägarna i Estuna som en allt mindre och allt 
mer resursstark grupp. Detta betyder dock inte att jordägargruppen inbördes 
blev mer homogen. Tvärtom: den tidigare forskningen har visat att en allmän 
social differentiering ofta gick hand i hand med en differentiering även av 
bondegruppen, i skikt av stor- och småbönder. Hur förhöll det sig med detta i 
Estuna?  

Ett sätt att mäta skillnader mellan olika ägarskikt är att ange deras andel 
av jordinnehavet. De tillgängliga måtten för jordinnehav under den tid jag 
studerar är dels mantalet, och dels fastighetstaxeringen, båda kamerala mått 
vars användbarhet i olika sammanhang diskuteras mer utförligt i bilaga 3. I 
figur 2.3 har taxeringsvärdena använts för att ange olika ägarskikts andel av 
det totala taxeringsvärdet vid tre olika tidpunkter. Metoden är följande: vid 
varje nedslag har alla jordägare har först rangordnats utifrån taxeringsvärdet 
på sina respektive egendomar. Därefter har de delats in i fem lika stora grup-
per. Stapelgruppen längst till vänster i diagrammet utgör den femtedel av 
ägarna som ägde minst, medan stapelgruppen längst till höger utgör den fem-
tedel som ägde mest. 

 
Figur 2.3. Olika jordägarskikts andel av det totala taxeringsvärdet. Estuna 1810-1930. 
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Källa: Fastighetstaxeringslängder, Estuna socken år 1810, 1870 och 1930. Länsräkenskaper, 
Stockholms län, Lyhundra härad, RA 
 
Det framgår här att den relativa differentieringen mellan jordägarna var stor 
redan vid undersökningsperiodens början 1810, och att den förblev konstant 

                                                                                                                             
bruksbygder som Estuna var dock nyodlingsmöjligheterna mindre. C-J. Gadd 2000, 
s. 231-241; M. Morell 2001, s. 192 f. 
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ända fram till dess slut. Den största skillnaden fanns hela tiden mellan det 
översta skiktet jordägare och övriga grupper. Den ”rikaste” femtedelen av 
jordägarna stod vid alla tre nedslag för ungefär hälften av det totala taxe-
ringsvärdet. Den näst ”rikaste” femtedelen svarade bara för knappt 20 % av 
taxeringsvärdet. Diagrammet visar därefter en glidande skala till den ”fatti-
gaste” femtedelen som delade på drygt fem procent av taxeringsvärdet.  

En femtedel av jordägarna innebär färre ägare i absoluta tal år 1930 än 
1810. Varje ägare hade därmed genomsnittligt mer jord 1930 än vid de båda 
tidigare nedslagen. Men jordägarnas inbördes differentiering, det vill säga 
avståndet mellan dem som ägde mest och dem som ägde minst, förändrades 
som framgår av diagrammet inte nämnvärt.  

Hela undersökningsperioden igenom bestod alltså jordägargruppen, i sig 
alltmer exklusiv gentemot övriga befolkningsgrupper, av olika skikt som 
skiljde sig avsevärt från varandra, ekonomiskt och säkert också socialt. Den 
konstant ojämlika fördelningen av jordinnehavet mellan jordägarna i Estuna 
är en faktor jag kommer få anledning att återkomma till. En viktig fråga blir 
hur familjer med stora resurser valde att genomföra sina generationsskiften, 
samt hur de med mindre resurser gjorde sina prioriteringar. 

Sammanfattning: utvecklingen i Estuna 1810-1930 
Den sociala strukturen i undersökningsområdet förändrades enormt under 
den 120 år som studien behandlar. Det är knappast förvånande: perioden 
inbegriper två av de mest genomgripande socioekonomiska förändringar 
som skett i det agrara Sverige, nämligen proletariseringsprocessen och av-
folkningen av landsbygden. Den studie jag gör är emellertid en mikrohisto-
risk sådan, där enskilda familjers agerande är föremål för analys och tolk-
ning. Och det som dessa familjer hade att förhålla sig till då de gjorde sina 
val var inte den för riket generella omvandlingsprocessen, utan den lokala, 
högst påtagliga versionen av densamma. Det har därför varit befogat att göra 
en studie av den lokala socioekonomiska utvecklingen i Estuna. Resultaten 
och de vidare implikationerna av dem kan sammanfattas som följer: 

 
• Jordägarna bestod hela tiden till största delen av bönder. Deras antal och 

andel minskade under hela perioden 1810-1930, och allra mest mellan år 
1810 och 1870. De jordägande bönderna bör ha blivit alltmer av en elit i 
det lokala samhället. Trots denna alltmer exklusiva ställning gentemot öv-
riga befolkningsgrupper var och förblev dock jordägarna starkt skiktade 
sinsemellan. De har haft olika mycket resurser att föra över till kommande 
generationer, och därmed olika stora möjligheter att tillgodose alla arvin-
garnas behov. De prioriteringar och strategier som familjer ur olika ägar-
skikt använde sig av kan säga något om vilka generella normer och värde-
ringar som det var viktigt att efterleva i när arvet skulle fördelas.  
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• Brukarna och arrendatorerna var hela tiden få men gruppen ändrade ka-
raktär från 1810 års landbor via 1870-talets godsarrendatorer till 1930-
talets jordägarsöner som arrenderade föräldraegendomen i väntan på arv. 
Arrendeupplåtelser kom alltså att bli ett instrument i jordägarnas plane-
ring av generationsskiftena. 

• De obesuttna grupperna var stora redan år 1810. Trots detta ökade de 
mycket kraftigt mellan 1810 och 1870, och det var det lägsta skiktet som 
ökade allra mest. De obesuttnas tillväxt sammanföll i tid både med bön-
dernas minskning och med folkmängdens ökning. Gruppen obesuttna var 
stor ännu 1930 men då var det de övre skikten som dominerade numerärt. 

• Fler och fler hushåll hämtade sin försörjning utanför jordbrukssektorn. År 
1930 utgjorde dessa hushåll 15 % av socknens samtliga. De yrken de ut-
övade hade också en annan karaktär än tidigare. I direkt anslutning till Es-
tuna låg staden Norrtälje och en dagsresa bort huvudstaden Stockholm. 
Båda dessa städer kunde från och med 1800-talets slut erbjuda arbetstill-
fällen, eller hopp om sådana, åt folk från den omgivande landsbygden. 
Jordbruksarbete var tungt och dåligt avlönat jämfört med arbeten inom 
industri, hantverk och finare hushåll i städerna. Detta var en faktor som 
fanns närvarande inte bara för de obesuttna utan också för de jordägande 
familjerna och deras barn. 

 
Folkökningen i Estuna under 1800-talet var som vi sett måttlig jämfört med 
andra regioner i Sverige. Ändå är det tydligt att den inte kunde integreras 
inom det agrara systemets existerande ramar. Den enormt stora gruppen 
obesuttna och oförsörjda kring år 1870 sammanföll i tid med folkmängdens 
högsta topp. Samtidigt pågick det under samma tid i socknen en koncentra-
tion av jorden till allt färre ägare. Detta var en ekvation som inte gick ihop. 
Kombinationen av en i sig måttlig folkökning och en samtidig koncentration 
av jordägandet ledde uppenbarligen till marginalisering och utstötning av 
vissa grupper. Genom tidigare forskning vet vi att de växande grupperna 
obesuttna på landsbygden ofta utgjordes av före detta bönder eller barn till 
bönder.70 Böndernas minskade antal i Estuna, som sammanfaller med de 
obesuttnas tillväxt, ger vid handen att så var fallet även här. 

Även då befolkningen minskade kraftigt igen under 1900-talets första de-
cennier förblev den sociala strukturen i socknen ojämlik, med få jordägare 
och många obesuttna. Så småningom skapades dock vissa möjligheter för 
dem som inte hade tillgång till jord att försörja sig utanför jordbrukssektorn. 
I detta kapitel har jag endast redovisat de hushåll som försörjde sig utanför 
jordbruket men som trots det bodde kvar i Estuna. Utöver dessa var det en 
stor mängd människor, såväl ogifta män och kvinnor som hela familjer, som 
flyttade in till städerna där arbetstillfällena fanns. Dessa människor har inte 
synts annat än som en fallande kurva i folkmängdsdiagrammet på sidan 48. 
                               
70 C. Winberg 1975, s. 265 f. 
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Konsekvenserna av processen kommer dock att bli synliga längre fram i 
studien. 

Periodisering av undersökningsperioden 
Undersökningen av arvsöverlåtelserna sträcker sig över en lång tidsperiod, 
120 år. Under denna tid skedde genomgripande förändringar av samhället 
både på lokal och nationell nivå. Detta gäller inte minst på det rättsliga pla-
net, där införandet av lika arvsrätt mellan män och kvinnor år 1845 är en 
faktor av stor betydelse i den här studien. Det handlar även om icke mätbara 
faktorer som familjens och jordens minskade betydelse som källor till för-
sörjning och social trygghet.  

Utifrån dessa övergripande förändringar och med hjälp av de lokalunder-
sökningar som gjorts i det här kapitlet, har jag gjort en periodisering av un-
dersökningsperioden som tänks spegla de förändrade omständigheter som de 
arvsöverlåtande familjerna hade att förhålla sig till. Tiden 1810-1930 har 
delats upp på tre delperioder, i studien kort och gott kallade den första perio-
den, den mellersta perioden och den sista perioden. Dessa kommer att an-
vändas genomgående i analysen av arvsöverlåtelserna. De tre delperioderna 
och de omständigheter som präglade dem redovisas nedan. Utförligare dis-
kussioner förs i anslutning till studiens undersökningsresultat i kommande 
kapitel. 

Den första perioden: agrarsamhälle i utveckling 1810-1845 
Den första perioden sträcker sig från 1810 till och med 1845 (i praktiken 
från och med 1809 eftersom en del av de arvsöverlåtelser som lagfors 1810 
hade genomförts året innan). Då rådde ännu den medeltida arvslagstiftningen 
som innebar att döttrar ärvde 1/3 och söner 2/3 av föräldrarnas egendom. 
Samtidigt ägde större ägare rätt att lösa ut mindre ägare i en fastighet efter 
laga värdering, om den inte kunde delas.71 Detta innebar en självklar förtur 
för söner till jordegendomen. Det bör alltså under denna period ha funnits 
väl etablerade föreställningar om hur arvsöverlåtelserna skulle gå till, vem 
som borde ärva jord och vad de övriga skulle få som kompensation. 

Något utpräglat förkapitalistiskt samhälle var emellertid inte Estuna under 
denna tid. Bland annat visar de lagfartsundersökningar jag gjort på en livlig 
handel med jord, varav en stor andel (40 %) var helt kommersiella jordtrans-
aktioner mellan personer som inte var släkt. Det fanns alltså en etablerad 
jordmarknad redan då min undersökning tar sin början, med allt vad detta 
kan ha inneburit av stigande priser och svårigheter för de arvingar som inte 
fick jord att förvärva egen sådan. Risken att proletariseras (bli utan jord) bör 
                               
71 Se redogörelsen för institutionella förändringar i kapitel 1. 
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med andra ord ha varit stor för den generation bondbarn som ärvde under 
denna period – frågan är dock hur stor medvetenheten var om detta. Som 
min undersökning av den sociala strukturen visade var majoriteten av hus-
hållen i Estuna år 1810 bondehushåll, och bland de självägande bönderna 
dominerade små och medelstora jordägare. Det är rimligt att anta att barnen 
till dessa föreställde sig en framtid i samma sociala skikt som föräldrarna. 

Sammantaget kan man karaktärisera perioden 1810-1845 som en tid då 
det traditionella bondesystemet i Estuna börjat förändras. De faktorer som 
anses ha drivit på denna generella förändringsprocess var i hög grad närva-
rande under perioden, bland annat i form av en livlig kommersiell jordmark-
nad som i sig förutsatte marknadsekonomiska strukturer. Samtidigt levde 
många äldre strukturer kvar, dels i form av en medeltida lagstiftning och dels 
i form av en stor andel småbönder som knappast bedrev ett marknadsinriktat 
jordbruk. Jag tar inte ställning till i vilken utsträckning arvsstrategierna un-
der denna period motsvarade något slags ”ursprungligt” system, men jag 
kommer att använda perioden som en utgångspunkt för jämförelser med 
senare perioder, då systemet helt tydligt är under förändring. 

Den mellersta perioden: de stora förändringarnas tid 1846-1885 
Den mellersta perioden innebar påtagliga förändringar för de arvsöverlåtan-
de familjerna i studien. Lika arvsrätt infördes från och med 1846 vilket jag 
menar bör ha utgjort en ”belastning” på ett system som byggde på – vilket vi 
ska se längre fram – att jordärvande söner löste in döttrarnas andelar i jord-
egendomen. Förutsatt att delning skedde enligt lagen bör nu den ekonomiska 
bördan ha blivit större för de söner som tog över jordegendom.  

Även om startpunkten 1846 motiveras av en rättslig förändring är det 
dock först och främst det socioekonomiska förändringsförloppet som står i 
fokus för periodiseringen. Folkmängden i socknen nådde sin högsta topp vid 
delperiodens mitt år 1865. Befolkningsökningen innebar rimligen att det 
fanns fler arvingar i varje familj vilkas behov skulle tillgodoses. Samtidigt 
pågick en kraftig och kontinuerlig minskning av antalet jordägare i socknen 
vilket visar att många bönder, framförallt småbönderna, på frivillig eller 
ofrivillig väg förlorade sin jord under denna tid. Den sociala strukturen år 
1870 visade att differentieringen accelererat mycket kraftigt sedan år 1810. 
Vi kan också räkna med en ökande avsaluproduktion och mekanisering på de 
lite större jordbruken, något som krävde kapital för investeringar.  

Det bör alltså ha framstått som en allt tydligare tydlig risk, inte bara för 
småbönder, att alla barn i familjen inte skulle kunna tillförsäkras en framtid 
som jordägare. Samtidigt fanns vid denna tid fortfarande få försörjningsmöj-
ligheter utanför jordbruket. Ett liv utan egen jord innebar med andra ord ett 
liv i beroende av andra som hade jord, som obesutten jordbruksarbetare, 
torpare eller statare. Denna period kan sammanfattningsvis karaktäriseras 
som en tid då det traditionella arvssystemet i Estuna var under stark press till 
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följd av institutionella förändringar och snabbt växande sociala och ekono-
miska klyftor. 

Den sista perioden: agrarsamhälle i upplösning 1886-1930 
Den sista perioden präglades av utflyttning, befolkningsminskning och en 
fortsatt minskning av antalet bondehushåll. Den präglades också av att den 
rigorösa lagstiftning som kringgärdat styckning och avsöndring av jordegen-
dom luckrats upp under 1880-talet. Jordägare kunde förfara med sin jord på 
ett mycket friare sätt nu än vad de kunnat tidigare, något som ökade arvin-
garnas valmöjligheter.  

Industrialismen påverkade den agrara sektorn mycket starkt, inte bara ge-
nom en alltmer mekaniserad jordbruksdrift, utan också genom den tilltagan-
de urbaniseringen som drog till sig landsbygdens unga och därmed dess ar-
betskraft. Jorden hade minskat i betydelse som försörjningskälla sedan den 
föregående delperioden.72 Det fanns betydligt fler utkomstmöjligheter utan-
för jordbrukssektorn, bortsett från att det rådde arbetslöshet under undersök-
ningsperiodens sista år. Ett liv som jordlös torpare, statare eller jordbruksar-
betare var alltså inte längre det enda alternativet för de bondbarn i studien 
som inte själva kunde bli jordägare. Valet av år 1930 som slutpunkt är struk-
turellt motiverat: då bodde för första gången hälften av Sveriges befolkning i 
städer och tätorter. 

                               
72 I Stockholms län nådde den sysselsatta jordbruksbefolkningen sin höjdpunkt år 1890 och 
minskade därefter med 21-30 % fram till år 1940. M. Morell 2001, s. 81. 
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3. Ärva och förvärva: arvsöverlåtelser och 
försäljningar av jordegendom 

Varje studie som behandlar arvsöverlåtelser av jordegendom måste på något 
sätt förhålla sig till andra typer av jordöverlåtelser. Jordmarknaden i Estuna 
var förhållandevis livlig under hela undersökningsperioden, och de lagfarter 
som registrerades i häradsrätten omfattade förutom arvstransaktioner en 
mängd kommersiella transaktioner mellan personer som inte var släkt. Detta 
hade betydelse för arvsöverlåtelserna på flera olika sätt. Bland annat innebar 
en stor andel transaktioner mellan personer som inte var släkt att det blev 
mindre sannolikt att egendomarna skulle förbli inom samma släkt under flera 
generationer.73  

I de tidigt kommersialiserade slättbygder som undersökts av Christer 
Winberg och Ulla Rosén var andelen försäljningar utanför familjen stor, och 
båda drar av detta slutsatsen att uppfattningar om släktjorden haft relativt 
liten betydelse för människors sätt att hantera egendomsöverföringen. Ett 
motsatt förhållande verkade däremot råda i Bjuråker i Hälsingland, där egen-
domens bevarande inom släkten framstod som en viktig målsättning. Här var 
jordbruket dock betydligt mindre kommersialiserat än i slättbygderna. Det 
finns därmed faktiskt ett visst stöd för Wohlins uppfattning att ”kärleken till 
fädernejorden” undergrävdes av framväxande kapitalistiska åskådningar, 
även om sådana gjorde sig gällande betydligt tidigare på många håll än 
Wohlin antog.74  

Estuna påminner i sin geografiska och ekonomiska struktur om de utpräg-
lade jordbruksbygderna i Winbergs och Roséns studier. Också här kan vi 
förvänta oss en relativt livlig kommersiell jordmarknad. I detta kapitel görs 
en analys där arvsöverlåtelser och kommersiella försäljningar relateras till 
varandra. Hur såg proportionerna ut mellan de olika typerna av transaktioner 
och hur stora var de egendomar som överläts? Hur länge förblev egendo-
marna inom samma släkt och när bröts släktlinjerna genom försäljningar 
utanför släkten? Vilka faktorer gynnade egendomens förblivande inom släk-
ten under många generationer? Var anknytningen till en enskild egendom 

                               
73 Närvaron av en kommersiell jordmarknad kunde utöver detta medföra att priserna steg vid 
transaktioner mellan arvingar, så att det blev svårare för en tilltänkt jordarvinge att lösa in sina 
medarvingars lotter. Detta behandlas vidare i kapitel 5 i denna studie. Se även L. Herlitz 1974, 
s. 342 f. 
74 C. Winberg 1981; U. Rosén 1994; R. Fiebranz 2002; N. Wohlin 1910. 
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något som var viktigt för familjens och släktens reproduktion som jordägare 
i lokalsamhället?  

Arvsöverlåtelser och försäljningar 
Det gjordes sammanlagt 291 arvsöverlåtelser, 401 försäljningar och 146 
övriga avyttringar av fast egendom i Estuna under hela perioden 1810-1930. 
Av de 291 arvsöverlåtelserna skedde 25 till annan än bröstarvinge. Det rörde 
sig i regel om ogifta arvsöverlåtare som avlidit och vilka ärvdes av föräldrar 
och syskon eller av mer avlägsna släktingar enligt arvsordningen. I några fall 
handlade det om gifta, barnlösa par som testamenterade eller gav jorden till 
ett fosterbarn, vanligtvis en släkting. Dessa 25 överlåtelser kommer inte att 
behandlas vidare i studien.  

De återstående 266 arvsöverlåtelserna består av överföringar mellan för-
äldrar och barn, vilka kunde ske i livstiden genom gåva eller försäljning till 
bröstarvinge, eller genom arv efter dödsfall. Det jag valt att kalla (kommer-
siella) försäljningar är överlåtelser där jord byttes mot pengar och där köpare 
och säljare inte var släkt med varandra. Gruppen ”övriga avyttringar” utgjor-
des av släkttransaktioner, byten av jord samt mot slutet av undersökningspe-
rioden transaktioner med avsöndrade, icke mantalssatta enheter som då blivit 
tillåtna. Denna grupp transaktioner är intressant och kommer att refereras till 
i studien då den berör enskilda arvsöverlåtelser. Den kommer dock inte att 
analyseras som egen kategori, därtill är den alltför heterogen.  

Allt som allt innebär detta att det var färre egendomar som bytte ägare 
genom arv än genom försäljning under undersökningsperioden. Skillnaderna 
var dock betydligt större i slutet än i början av undersökningsperioden. Ta-
bell 3.1 visar arvsöverlåtelser respektive försäljningar av jordegendom i Es-
tuna år 1810-1930, uppdelade på tre delperioder. Eftersom var och en av 
perioderna innehåller olika antal år är det antalet överlåtelser per år och inte 
de absoluta talen, som säger något om utvecklingen över tid. 
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Tabell 3.1. Arvsöverlåtelser respektive försäljningar av jordegendom. 
Estuna 1810-1930. 

 1810-1845 1846-1885 1886-1930 1810-1930 

Arvsöverlåtelser 114   77 75  266 

Arvsöverlåtelser/år  3,2 1,9 1,7 2,2 

Försäljningar 124  118   159   401 

Försäljningar/år 3,4  3,0 3,5  3,3 

Summa 238 195 234 667 
Källor: Lagfarter 1810-1900: Småprotokoll, Lha, SSA.  
Lagfarter 1901-1931: Renoverade småprotokoll, NMRD SHA, RA.  
Mantalslängder: Häradsskrivaren i Mellersta Roslags fögderi, samt Länsräkenskaper, Stock-
holms län, Lyhundra härad, RA. 
Husförhörslängder: Estuna församlings kyrkoarkiv, SSA. 
  
Som framgår minskade antalet arvsöverlåtelser per år mycket kraftigt. Under 
den första delperioden, 1810-1845, genomfördes i snitt 3,2 arvsöverlåtelser 
per år i socknen. Under den sista delperioden, 1886-1930, var siffran 1,7 per 
år. Allra mest kraftig – från 3,2 till 1,9 per år – var minskningen mellan den 
första och den mellersta perioden, det vill säga mellan tiden före respektive 
efter 1845.  

Försäljningarna höll sig till skillnad från arvsöverlåtelserna på en relativt 
konstant nivå under hela perioden 1810-1930 och låg mellan 3 och 3,5 per år 
i genomsnitt. Vad betyder då dessa siffror? Vi ska granska arvsöverlåtelserna 
och försäljningarna var för sig och ta reda på vad som döljer sig bakom dem. 

Arvsöverlåtelser: färre familjer men mera jord 
Minskningen av antalet arvsöverlåtelser är en logisk följd av det som fram-
gick tydligt i föregående kapitel, nämligen att antalet jordägare i socknen 
minskade kraftigt.75 Detta speglar i sin tur det faktum att många familjer 
sålde sina egendomar till utomstående, och att de sålda egendomarna ofta 
inkorporerades i redan existerande enheter. När jorden så småningom gick i 
arv till den nya ägarens barn gjorde den det tillsammans med familjens övri-
ga egendom, i vad som i den här analysen räknats som en enda överlåtelse.  

Den generella orsaken till att arvsöverlåtelserna minskade i antal är alltså 
den pågående ägokoncentrationen i socknen, inte arvets minskade betydelse 
i sig. Att en så stor del av minskningen skedde just mellan den första och 
den mellersta delperioden finns det dock en alldeles speciell förklaring till 
som har att göra med införandet av lika arvsrätt.  

                               
75 Också i Ulla Roséns studie av Kumla socken i Närke skedde under 1800-talets lopp en 
minskning av andelen egendomsöverföringar genom arv. Rosén ser detta som ett uttryck för 
att arvet minskade i betydelse. U. Rosén 1994, s. 170 f. 
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Vattendelaren lika arvsrätt 
Den kraftiga minskningen av antalet arvsöverlåtelser mellan delperioden 
före respektive efter 1845 visade sig vid en närmare granskning ha en tydlig 
koppling till den nya arvslagen som infördes 1845 och trädde i kraft år 1846. 
Ett oproportionerligt stort antal arvsöverlåtelser genomfördes nämligen un-
der åren före 1846, men mycket få under åren därefter. Tabell 3.2 nedan 
visar antalet arvsöverlåtelser per år under femårsperioden före respektive 
efter lagens införande. 

Tabell 3.2. Antal arvsöverlåtelser per år kring införandet av lika arvsrätt.  
Estuna 1841-1850. 

1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 
4 5 3 1 5 0 0 1 4 3 
Källor: se tabell 3.1. 
 
Det framgår här att inte mindre än 18 arvsöverlåtelser genomfördes under 
femårsperioden 1841-1845, men bara åtta, alltså inte ens hälften så många, 
under femårsperioden 1846-1850. Bara under år 1845, som var det sista året 
då den gamla arvslagen gällde, genomfördes fem arvsöverlåtelser. Därefter 
dröjde det ända till 1848 innan nästa överlåtelse gjordes och då skedde den i 
en familj som bara hade söner och som därför inte påverkades av den nya 
lagen. Den första arvsöverlåtelsen efter 1845 i en familj med barn av båda 
könen skedde år 1849. Under åren 1846 och 1847 gjordes alltså inga arvs-
överlåtelser alls i Estuna, och det var första gången detta inträffade två år i 
rad.  

Trots att det rör sig om relativt få överlåtelser totalt sett är mönstret talan-
de. Det är uppenbart att man kände till att lagen skulle ändras. En hel del 
föräldrar såg därför till att göra förtida arvsöverlåtelser under åren före 1846 
då ändringen trädde i kraft. Under åren närmast efter lagändringen undvek 
man däremot helt att göra sådana överlåtelser. Oviljan hos bönderna att över-
låta egendomen enligt den nya arvslagen berodde som vi senare ska se på 
sedvänjor och behov som inte var förenliga med lika arvsrätt mellan söner 
och döttrar. Efter hand kom man att utveckla strategier som gick ut på att 
kringgå verkningarna av den nya lagen. Detta ämne behandlas i kapitel 5, då 
genomförandet av arvsöverlåtelserna analyseras. 

Försäljningar: smålotter och hela hemman 
Försäljningarna var hela tiden fler än arvsöverlåtelserna. Minst var skillna-
den under den första delperioden, 1810-1845, då det skedde obetydligt fler 
försäljningar än arvsöverlåtelser per år i socknen. Störst var skillnaden under 
den sista delperioden, 1886-1930, då försäljningarna var nästan dubbelt så 
många. 
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Försäljningar av jordegendom gjordes inte på samma sätt som arvsöverlåtel-
ser i ”klump”, utan omfattade ofta bara delar av säljarens totala jordinnehav. 
En och samma egendom kunde dessutom säljas flera gånger av olika ägare 
under en relativt kort tid, något som av naturliga skäl inte gällde arvsöverlå-
telser. Därför är det givet att antalet försäljningar blir fler än antalet arvs-
överlåtelser i ett samhälle där en kommersiell jordmarknad existerar.  

En stor andel försäljningar behöver alltså inte betyda att arvet förlorade 
sin funktion för de jordägande familjerna och deras medlemmar. Däremot 
betydde det i Estuna under den undersökta perioden att familjer avhände sig 
all sin jord: jord som annars skulle ha gått i arv. Försäljningarna – åtminsto-
ne en del av den – innebar med andra ord att de potentiella arvsöverlåtarna 
blev färre.  

Trots allt är det förvånande att det minskade antalet egendomar i socknen 
inte alls avspeglar sig i försäljningsfrekvensen. Som framgick av tabell 3.1 
var antalet försäljningar per år som störst under den sista delperioden, då 
antalet ägoenheter var som minst. För att denna ekvation ska gå ihop måste 
en del egendomar ha köpts och sålts mycket ofta. Vad var detta för egendo-
mar? Figur 3.1 nedan visar den genomsnittliga mantalsstorleken på jord-
egendomar som överläts genom arv respektive försäljning i Estuna under 
undersökningsperioden. För en diskussion kring mantalets användbarhet som 
jämförelsemått hänvisar jag till bilaga 3. För att minimera påverkan från 
enstaka avvikande värden har jag i denna och i studiens övriga undersök-
ningar räknat bort högsta respektive lägsta mantalsvärdet inom varje serie. 

 
Figur 3.1. Mantalsstorlek på egendomar överlåtna 
genom arv respektive försäljning. Estuna 1810-1930.  
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Anmärkning: medelvärden. Högsta respektive lägsta värde 
i varje serie har räknats bort. Källor: se tabell 3.1. 
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Föga förvånande framgår här att de egendomar som överläts genom arv blev 
allt större under hela perioden 1810-1930. Den genomsnittliga storleken på 
dessa egendomar var drygt ½ mantal under den första delperioden, men näs-
tan ¾ mantal under den sista.  

De egendomar som överläts genom försäljning var från början ungefär 
lika stora som de som överläts genom arv: knappt ½ mantal igenomsnitt 
under den första delperioden. De ökade också ungefär lika mycket som dessa 
fram till den mellersta perioden. Därefter minskade storleken emellertid 
mycket kraftigt. De egendomar som överläts genom försäljning under den 
sista delperioden, 1886-1930, var åter bara knappt ½ mantal i genomsnitt. De 
var därmed betydligt mindre än de egendomar som överläts genom arv under 
samma tid. Samtidigt var antalet försäljningar av jord (tabell 3.1) större än 
någonsin tidigare. 

Detta hela berodde på ett helt nytt fenomen som bestod i att ett antal små 
eller mycket små jordlotter cirkulerade på jordmarknaden. Jordegendomarna 
i Estuna var stora i mantal räknat jämfört med många andra delar av landet. 
Transaktioner med enheter mindre än ¼ mantal var länge ovanliga här. Det 
mönstret förändrades dock radikalt efter 1885. 

Tabell 3.3. Försäljningar av egendomar mindre än ¼ mantal. Estuna 1810-1930. 

År 1810-1845 1846-1885 1886-1930 
Antal sålda egendomar 124  118  159 

varav < ¼ mantal 12  (9,7 %) 9  (7,6 %)  55  (34,6 %) 

varav minsta mantalsbråk 3/26 3/84 15/1024 

Källor: se tabell 3.1. 
 
Av tabell 3.3. framgår att mindre än 10 % av egendomarna på den kommer-
siella jordmarknaden under den första och mellersta delperioden bestod av 
mindre än ¼ mantal. Under den sista delperioden var bilden däremot en helt 
annan. Då var 55 stycken eller närmare 35 % av de 159 försålda egendomar-
na mindre, ofta mycket mindre, än ¼ mantal. Den minsta försålda egendo-
men hade ett mantalsbråk på 15/1024 mantal. Här hade onekligen något nytt 
inträffat.  

Det är väl känt att småjordbruk blev en allt vanligare form för hel- eller 
deltidsförsörjning under decennierna kring sekelskiftet 1900. Detta var en 
utveckling som pågick runtom i Sverige, och den understöddes av statsmak-
terna genom de så kallade egnahemslånen. I Mälarbygden och i östra Sveri-
ge spelade småbruken visserligen en mindre roll än i andra delar av landet, 
men utvecklingen var påtaglig även här.76  

                               
76 Enligt Mats Morell utgjorde småbruken i Stockholms län där Estuna ingår så mycket som 
omkring 70 % av samtliga jordbruk år 1904. I denna siffra ingår säkerligen en stor del av-
söndrade, icke mantalssatta jordbruk. Avsöndrade enheter ingår som nämnts inte i denna 
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En av förutsättningarna för denna utveckling var att de institutionella hind-
ren för hemmansklyvning undanröjts i och med en förordning år 1881. Från 
och med detta år stod det jordägaren fritt att klyva egendomen ned till mini-
mala mantalsbråk och avyttra dem om han ville. Ungefär samtidigt hävdes 
förbudet mot så kallade avsöndringar, vilka innebar att enskilda arealer 
styckades av från stamhemmanen utan att de åsattes motsvarande mantals-
bråk och kamerala status.77 Avsöndringar ingår som nämnts inte den här 
studien. De undersökningar jag gjort omfattar alltså bara mantalssatta enhe-
ter. Trots denna begränsning utgjorde handeln med små jordlotter en bety-
dande del av marknaden under undersökningens sista delperiod. Dessa små 
enheter, som över huvud taget inte existerat tidigare, tycks dessutom ha bytt 
ägare oftare än de större. Det är detta som drar ner den genomsnittliga stor-
leken på de egendomar som överläts genom försäljning mellan år 1886 och 
1930.  

Allt detta: den fria delningsrätten, småbrukarkulturen och den nya mark-
naden för mindre jordlotter, involverade och påverkade det lokala arvssys-
temet. Dels bidrog en del arvsöverlåtelser i sig till ett utbud av smålotter på 
marknaden. Dels skapades nya förutsättningar för arvingar att behålla, alter-
nativt realisera, värdet av sin arvejord. Detta återkommer jag till i nästa kapi-
tel. 

Delsammanfattning: arvsöverlåtelser och försäljningar 
Försäljningar var alltså betydligt vanligare än arvsöverlåtelser av jordegen-
dom i Estuna. Detta resultat ligger väl i linje med dem som framkommit i 
undersökningar av liknande, tidigt kommersialiserade jordbruksbygder.78 
Den livliga kommersiella jordmarknaden i socknen bör ha haft stor betydelse 
för arvets utformning, för vilka tillvägagångssätt som var möjliga, respektive 
inte möjliga, vid överlåtelser mellan generationerna. Också detta behandlas 
längre fram i studien. 

Försäljningarnas förekomst behöver dock inte ha minskat arvets betydel-
se, annat än i kvantitativa jämförande termer. Tvärtom kan arvet ha blivit 
ännu viktigare för individens framtidsmöjligheter, särskilt under proletarise-
ringsprocessens mest intensiva fas kring år 1870 då många egendomar såldes 
utan att säljarna förvärvade någon ny jord. Däremot kan man tänka sig att 
individers och familjers relationer till specifika egendomar, eller med Nils 
Wohlins ord ”kärleken till fädernejorden” förändrades i områden där det 
fanns en kommersiell jordmarknad.  

                                                                                                                             
studie varför mina siffror över andelen småbruk i kapitel 2 är betydligt lägre. M. Morell 2001, 
s. 36 f, 127-141. 
77 G. Hafström 1969, s. 170-174. 
78 C. Winberg 1981; U. Rosén 1994. 
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Att så många egendomar såldes utanför släkten i Estuna gör att sannolikhe-
ten för att många av gårdarna förblev inom samma släkt under hela under-
sökningsperioden inte är särskilt stor. Hur många de var, och hur länge de 
övriga stannade kvar inom släkt, kommer att framgå i följande undersök-
ning. 

I släktens ägo, generation efter generation? 
Frågan om hur länge gårdarna förblev inom samma släkt är klassisk. Det 
finns en mängd föreställningar knutna till begrepp som ”släktgård” och 
”odaljord”. Det är inte konstigt eftersom själva lagstiftningen om jordegen-
dom mycket länge kretsade kring dess bevarande inom samma släkt.  

Nils Wohlin målade vid 1900-talets början upp en bild av det äldre bon-
desamhället där gårdarna gick i arv generation efter generation i en obruten 
linje, och där individuella intressen – i kontrast till den självhävdelse och 
egoism som rådde i hans samtid – underordnades målet att bevara arvejorden 
inom släkten.79 Och det finns faktiskt studier som bekräftar denna bild av 
”det äldre samhället”. I småländska Ramkvilla socken som undersökts av 
Magnus Perlestam verkar släktgården ha varit en realitet under 1700-talet, 
även om det inte handlade om överföring från far till son i rakt nedstigande 
led utan om mer komplexa växlingar mellan generationerna. Studier av 
Kubbe i Ångermanland och Bjuråker i Hälsingland under 1700- och 1800-
talen pekar i samma riktning.80  

Andra studier vederlägger dock Wohlins påståenden. I Christer Winbergs 
studie av Gudhems härad som täcker perioden 1810-1870, såldes egendomen 
till utomstående i mer än var fjärde familj, av föräldrarna under deras livstid 
eller av arvingarna sedan föräldrarna dött. En liknande tendens finner Ulla 
Rosén: av 33 ägoenheter i fem byar i Kumla socken 1780 förblev bara två 
stycken (6 %) i samma släkt fram till år 1880.  

Det finns dock som tidigare nämnts en viktig skillnad mellan de olika om-
råden som studerats. Winbergs och Roséns studier behandlar utpräglade och 
tidigt kommersialiserade jordbruksbygder. Båda behandlar också huvudsak-
ligen 1800-talet då jordbruket kommersialiserades, landsbygdbefolkningen 
skiktades socialt, och många bönder förlorade sin jord och proletariserades. 
Med andra ord var det många som avhände sig sina släktgårdar av nödtvång, 
inte för att idealen eller uppfattningarna om släktjorden förändrats. Estuna 
liknar dessa områden såtillvida att det var en utpräglad jordbruksbygd där 
jordbruket tidigt kommersialiserades. Som vi sett fanns här dessutom redan 

                               
79 N. Wohlin 1910, s, 31 ff. 
80 C. Winberg 1981, s. 308; U. Rosén 1994, s. 234 ff; Magnus Perlestam 1998, s. 235; 
E. Zernell Durhàn 1990;  R. Fiebranz 2002, s. 233-352. 
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vid 1800-talets början fanns det en livlig kommersiell jordmarknad. I det 
följande undersöks ”släktgårdarnas” förekomst och kontinuitet i Estuna. 

Inom och utom släkt i Estuna 1810-1930 
I detta avsnitt behandlas frågan om hur länge gårdarna i Estuna förblev inom 
samma släkt. Släktskap räknas här på både mans- och kvinnosidan. Vi utgår 
först från 1810 års ägoenheter och följer dem framåt i tiden, och därefter från 
1930 års ägoenheter som vi följer bakåt i tiden.  

År 1810 fanns det 106 ägoenheter i Estuna. Som en ägoenhet har jag räk-
nat en familjs hela jordinnehav, oavsett om det varit geografiskt och kame-
ralt avgränsat eller inte.81 Figur 3.2 nedan följer dessa 106 ägoenheter fram 
till 1930 och visar hur länge de förblev inom samma släkt. 

 
Figur 3.2. Jordegendomar 1810 som förblir inom samma släkt. Estuna 1810-1930. 
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Anmärkning: inkluderar ej byarna Hårnacka, Färsna och Räfsja. Utsocknes ägare medräknade 
i förekommande fall. Källor: se tabell 3.1. 
 
Varje prick i diagrammet anger en egendoms slutgiltiga försäljning utanför 
släkten.82 Diagrammets horisontella axel visar när respektive försäljning 
                               
81 Att antalet jordägare/egendomar är ett annat i figur 3.2 och 3.3 än i tabell 2.2 i föregående 
kapitel har två skäl. För det första finns byarna Hårnacka, Färsna och Räfsja inte med i figur 
3.2 och 3.3 eftersom de sorterade under ett annat juridiskt distrikt före 1850. För det andra är 
ägare boende i andra socknar med i figur 3.2 och 3.3, vilket de inte var i tabellerna i kapitel 2.  
82 Med slutgiltig menar jag den försäljning i och med vilken hela (eller återstoden av) 1810 
års specifika jordinnehav lämnade de dåvarande ägarnas släkt. 
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skedde, och dess vertikala axel visar hur många av de ursprungligen 106 
egendomarna som då fanns kvar inom släkt. Det framgår här att väldigt 
många släktlinjer bröts under perioden fram till 1850, då kurvan i diagram-
met stupar brant nedåt. Tiden sammanfaller i stort sett med studiens första 
delperiod, då det skedde sammanlagt 124 försäljningar (tabell 3.1). År 1851 
fanns bara 42 av enheterna kvar inom sina ursprungssläkter vilket betyder att 
mer än 60 % av 1810 års egendomar ”försvann” ur sina respektive släkter på 
bara 40 år. En stor del av dessa ägoenheter försvann också bokstavligen ge-
nom att de införlivades med köparnas redan existerande jordinnehav.  

Den kurva som försäljningarna visar utgör däremot inte något proletarise-
ringsmått eftersom säljarna, ättlingar till 1810 års ägare, ofta ägde annan, 
senare inköpt jord. 1810 års egendomar kom nämligen under decenniernas 
gång att ärvas, säljas, delas eller slås samman med andra egendomar. Till 
exempel var det vanligt att ägare i olika generationer sålde delar av det ur-
sprungliga jordinnehavet och köpte annan jord istället.   

Efter 1850 planar kurvan i diagrammet ut något men fortsätter att sjunka 
ända fram till 1930 då den sista försäljningen skedde. Då återstod 15 ägoen-
heter vilket betyder att ca 14 % av 1810 års jordegendomar överfördes inom 
samma släkt till undersökningsperiodens slut 1930. Det är ingen stor andel, 
dock är den större än i Roséns studie och den sträcker sig dessutom över en 
120-årsperiod.  

Det blir dock missvisande att enbart utgå ifrån situationen 1810 och följa 
egendomarna framåt i tiden. Den stora minskningen av antalet ägoenheter i 
socknen mellan år 1810 och 1930 gör det på förhand givet att en stor andel 
inte kunde förbli inom släkt. Hur ser det ut om vi vänder på perspektivet och 
frågar oss hur länge 1930 års egendomar varit inom samma släkt?  

År 1930 fanns det 68 egendomar varav 15 gått i arv åtminstone sedan 
1810. Med detta perspektiv var drygt 22 % av socknens gårdar vad man 
skulle kunna kalla ”släktgårdar”. Figur 3.3 nedan visar vid vilka tidpunkter 
1930 års egendomar förvärvades till sina respektive släkter. Varje prick i 
diagrammet motsvarar ett köp av egendom från utomstående. Den horison-
tella axeln visar när förvärvet skedde, och den vertikala axeln hur många av 
1930 års egendomar som återstår, det vill säga hur många som varit inom 
samma släkt sedan denna tidpunkt. 
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Figur 3.3. Jordegendomar 1930 som varit inom samma släkt. Estuna 1930-1810. 
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Anmärkning: Inkluderar ej byarna Hårnacka, Färsna och Räfsja. Utsocknes boende ägare 
medräknade i förekommande fall. Källor: se tabell  3.1. 
 
Eftersom skalan i figur 3.3 är densamma som i figur 3.2 kan de lätt jämföras 
med varandra. Vi ser då att kurvan över antalet gårdar inom samma släkt 
faller betydligt mindre brant i figur 3.3, då 1930 års egendomar följs bakåt i 
tiden. Ändå var det som framgår en mycket stor del av 1930 års gårdar som 
hade inköpts från utomstående under de närmast föregående decennierna. 
Till exempel hade mer än en tredjedel av dem inte funnits inom släkten läng-
re än sedan år 1910. Å andra sidan hade nästan en tredjedel varit inom sam-
ma släkt i 60 år eller mera. En tidsmässig gräns verkar gå kring år 1870: då 
återstod 20 av 1930 års 68 egendomar. De flesta av dessa, 15 stycken, går 
som bekant att följa hela vägen bakåt inom samma släkt till år 1810. 

Generationer i genomsnitt 
I hur många generationers ägo hann då jordegendomarna vara innan de sål-
des till utomstående? Ganska många, trots allt. Genomsnittet för 1810 års 
egendomar var 2,5 generationer vilket är mycket med tanke på det stora an-
talet försäljningar utom släkt under decennierna efter 1810.83  

Tabell 3.4 visar hur många generationers ägare som hann inneha 1810 års 
enheter fram till dess att de såldes utanför familjen, eller fram till 1930. Jag 
vill betona att egendomarna varken följts bakåt eller framåt i tiden, det är 
                               
83 1930 års egendomar hade varit i snitt 2,1 generationer i samma släkt. 
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bara antalet generationer från och med 1810 till och med 1930 som anges. 
Det verkliga antalet generationer som jordegendomarna förblev inom samma 
släkt är därmed större än vad siffrorna nedan anger.  

Tabell 3.4. Antal generationer på 1810 års ägoenheter. Estuna 1810-1930. 
Antal generationer 
1 2 3 4 5 
21  
Antal ägoenheter 

36 27 16 6 

Summa ägoenheter    106 
Källor: se tabell 3.1.  
 
Här framgår att det bara var 21 av ägoenheterna som såldes utanför familjen 
direkt av 1810 års ägargeneration. De allra flesta (36 stycken) överfördes till 
ytterligare en generation innan släktlinjen bröts. Men det var många egen-
domar som gick i arv fler gånger än så. Det maximala antalet generationer 
var fem, vilket uppnåddes på några av de egendomar som stannade inom 
samma släkt under hela perioden 1810-1930. 

Om vi med släktgårdar menar egendomar som gick i arv genom genera-
tionerna i en obruten linje, kan vi konstatera att de inte var många i Estuna 
under undersökningsperioden 1810-1930. Det fanns 15 sådana gårdar och de 
utgjorde 14 % om vi utgår från 1810 års ägostruktur och 22 % om vi utgår 
från 1930 års ägostruktur. Vid sidan av dessa fanns dock, som tabell 3.4 
visar, ett stort antal gårdar som gick i arv i tre eller fyra generationer innan 
de av någon anledning såldes utanför släkten. Även dessa uppfattades säkert 
som släktgårdar av dem som ägde och brukade dem.84 

Var vi drar gränsen för vad som bör kallas för en släktgård är dock inte 
viktigt. Mer intressant är frågan om vad som utmärkte de familjer som över-
förde sina egendomar inom samma släkt under lång tid och över flera gene-
rationer. Av de egendomar som förblev inom släkt under hela perioden 
1810-1930 var flera – men långt ifrån alla – stora och bestod av flera hem-
mansdelar i olika jordeboksnummer eller till och med olika byar. Det beror 
inte på att familjer med stora egendomar var mer angelägna att bevara jorden 
inom släkten. Tvärtom avyttrades ofta stora delar av innehavet under genera-
tionernas gång. Däremot var chansen att någon del av den ursprungliga 
egendomen skulle finnas kvar inom samma släkt år 1930 större ju större den 
ursprungliga egendomen varit. Andra av ”släktgårdarna” var inte påtagligt 
stora i ursprungsläget, men de blev det senare genom köp eller ännu lämpli-
gare, giftermål, som kunde förena både egendomar och släktlinjer och föra 
dem vidare över generationerna.  

Vi ska nu undersöka vad som krävdes för att en jordegendom skulle förbli 
inom släkt över många generationer. I byn Sylta i Estuna överfördes tre av 

                               
84 Se även U. Rosén 1994, s. 236, som delar denna uppfattning. 
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sammanlagt fyra egendomar inom samma släkt under hela perioden 1810-
1930. Detta var inte vanligt men gör Sylta till ett lämpligt undersökningsob-
jekt när det gäller släktgårdens betydelse och praktiska förutsättningar. 

Inom släkt i Sylta by 
Sylta bestod av sammanlagt 1 ½ mantal fördelade på två jordeboksnummer. 
Jordnaturen var frälseskatte eller skattefrälse: skatten, eller räntan, innehades 
av en ståndsperson men jorden ägdes av åborna med samma rättigheter som 
skattejord. År 1813 inköptes frälseräntan till hela byn av åborna, och jorden 
blev då i praktiken frälse, det vill säga skattebefriad. Byns åkermark ansågs 
högklassig och gårdarna åsattes höga värden i den årliga fastighetstaxering-
en. År 1810 var mantalet i Sylta fördelad på fyra ägare. År 1930 återstod 
bara två, men en av dessa var ättling i rakt nedstigande led till två av 1810 
års ägare.  

Figur 3.4 nedan visar översiktligt utvecklingen i Sylta mellan år 1810 och 
1930. Längst till vänster står 1810 års ägare och det mantalsbråk de inneha-
de. Varje årtal anger en förändring i ägandet för någon av enheterna. Pil 
anger att hemmansdelen gått i arv och i vilken riktning. Symbolen ╪ anger 
att släktlinjen brutits. Längst till höger står 1930 års ägare som sammanfaller 
med arvtagaren i det senast gjorda generationsskiftet. 

 
Figur 3.4. Överföring av egendom inom släkt i byn Sylta, Estuna, 1810-1930. 

1810 
1812 

1821 

1841 

1842 

1858 

1873 

1904 

1923  1930 

unge Jan Jansson ½ ¾   →  →  →  ¾ J. V. Johansson 

Olof Jansson ½  ¾ →  →  →   ¾ Erik A. Karlsson 

gamle Jan Jansson ¼  ↑        

Jan Ersson ¼ ╪         

Källor: se tabell 3.1. Lagfarter i kronologisk ordning: 1812 VT 31 mars Sylta (byte); 1821 ST 
5 juni Sylta; 1841 HT §18-20; 1842 ST §28; (1860 ej lagfart); 1873 ST §33. Småprotokoll, 
Lha, SSA. 1904 HT §8; 1924 VT §180. Renoverade småprotokoll, NMRD, SHA, RA. 
 
Kronologin var följande: år 1812 avyttrade Jan Ersson sitt ¼-dels mantal till 
unge Jan Jansson. Jan Erssons släktlinje i Sylta var därmed bruten. År 1821 
gick gamle Jan Janssons egendom i arv till hans enda dotter som var gift 
med grannen Olof Jansson. Både unge Jan Janssons och Olof Janssons egen-
domar förblev sedan inom respektive släkt till undersökningsperiodens slut 
1930. Generationsskiftena på unge Jan Janssons egendom skedde år 1842, år 
1873 samt år 1923. Den siste arvtagaren hette Joel Viktor Johansson och var 
barnbarnsbarn till unge Jan Jansson som ägde jorden vid 1800-talets början. 



73  

Generationsskiftena på Olof Janssons (och hustruns) egendom skedde år 
1841, år 1858 samt år 1904. Ägaren år 1930 hette Erik August Karlsson och 
var barnbarnsbarn till Olof Jansson och barnbarns barnbarn till gamle Jan 
Jansson. 

De båda jordägarna i Sylta 1930 var alltså ättlingar i rakt nedstigande led 
(släktskap räknat både på mans- och kvinnosidan) till tre av 1810 års ägare. 
Vägen dit var dock varken rak eller enkel. Tvärtom var egendomarnas vand-
ring genom generationerna ofta lång och krokig med många stickspår. Nedan 
följer en mer utförlig skildring av de båda släktlinjerna i Sylta som visar hur 
det kunde gå till. Den utmynnar i en diskussion kring vilka faktorer som var 
gynnsamma – eller till och med nödvändiga – för att en jordegendom skulle 
förbli inom samma släkt under en längre tid. 

Unge Jan Jansson i Sylta 1810-1930  

Unge Jan Jansson och hans hustru Anna Matsdotter i generation 1 äger år 
1810 ½ mantal i Sylta som Jan ärvt före äktenskapet.85 Dessutom äger de 
½ mantal i byn Aspsund i Söderby-Karls socken. År 1812 byter de jorden i 
Aspsund mot grannen Jan Erssons ¼ mantal, och de har därmed ¾ mantal i 
Sylta. Jan och Anna har tre söner: Jan Erik, Per och Mats, födda år 1812, 
1817 respektive 1821. Jan dör år 1833 vid 54 års ålder varpå hans andel av 
makarnas egendom går i arv till barnen. Året därpå överlåter änka Anna sin 
andel. De båda yngsta sönerna är ännu omyndiga och gården sambrukas fram 
till år 1842 då mellansonen Per säljer sin andel till de båda bröderna.86 Äldste 
sonen Jan Erik har år 1838 gift sig med skattebondedottern Anna Kristina 
Ersdotter från grannsocknen Lohärad. Jan Erik och Anna Kristina brukar hela 
egendomen i Sylta, inklusive yngste brodern Mats andel. Mats behåller sin 
del ända till 1851. Då säljer han all sin jord i Sylta – inklusive den han köpt 
av Per – till brodern Jan Erik i samband med sitt eget giftermål med en skat-
tebondedotter i Husby socken.  

Jan Erik Jansson, i generation 2, äger därmed precis som sina föräldrar 
¾ mantal i Sylta. Men inte nog med det. Hans hustru Anna Kristina har år 
1841 ärvt ¾ mantal i byn Undra efter sina föräldrar. Undra ligger på andra si-
dan sockengränsen, i Lohärad socken. Makarnas samlade jordinnehav inför 
nästa generationsskifte är alltså 1 ½ mantal i två olika byar. Precis som sina 
föräldrar får Jan Erik också tre söner: Jan, Karl och Gustaf, födda år 1841, 
1843 respektive 1851. Men Gustaf dör bara 16 år gammal 1866 och hinner 
inte få del av föräldraarvet. Istället blir det Jan och Karl som får dela på hela 
egendomen. Det sker sedan de båda gift sig: Jan år 1871 med en Johanna 

                               
85 Se figur 3.5 för en släkttavla över de personer som ingår i skildringen. Att unge Jan ärvt 
jorden vet vi genom att hans åtkomst till den redovisas då hans söner söker lagfart för sitt 
jordarv år 1842. 
86 Per vistas då i Stockholm där han går någon form av musikutbildning och tar sig efternam-
net Zylander. Han ärver år 1858 en egendom i byn Norr Nånö som modern Anna Matsdotter 
inhandlat 1853 och testamenterat till honom. Per Zylander dör ogift i Norr Nånö vid 79 års 
ålder 1896 och bär då titeln ”musikdirektör”. Lagfarter 1858 HT §27 (Anna Matsdotters köp); 
1898 HT §1 (Anna Matsdotters testamente avskrivet). Småprotokoll, Lha, SSA. 
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Kristina Persdotter från byn Eneby i Estuna, vars föräldrar äger drygt ett 
mantal jord i olika byar, och Karl år 1873 med en skattebondedotter från 
Malsta socken. År 1873, alltså samma år som Karl gifter sig, arvsupplåter Jan 
Erik och hustru Anna Kristina jorden i Sylta till sonen Jan, och jorden i Und-
ra till sonen Karl, mot undantagsförmåner som ska utgå från båda egendo-
marna. En del av upplåtelsen i vardera fallet sker som en försäljning till re-
spektive svärdotter som därmed mot kontant betalning till svärföräldrarna blir 
enskild ägare till en viss del av egendomen.  

Jan Jansson i generation 3 är i och med arvsöverlåtelsen 1873 tillsammans 
med sin hustru Johanna Kristina Persdotter ägare till ¾ mantal i Sylta. Detta 
utan att Jan behövt betala någon ersättning till sin bror, som ju fått annan jord 
av föräldrarna. År 1888 köper han och hustrun dessutom ytterligare jord: 
½ mantal i grannbyn Loskälva, just på andra sidan sockengränsen i Lohärad 
socken. Makarna är därmed inför nästa generationsskifte ägare till samman-
lagt 1 ¼ mantal jord. Det kan komma väl till pass, eftersom de får sex barn 
tillsammans: fem söner och en dotter, födda mellan år 1872 och 1887. Någon 
gång kring år 1905 överlåter de egendomen i Loskälva på den äldste sonen 
Johan Hjalmar som då är gift för andra gången. Egendomen i Sylta behåller 
de i sin ägo till 1923 då de ”säljer” den till den yngste sonen Joel Viktor. 

Joel Viktor i generation 4 är 36 år vid övertagandet men har arrenderat går-
den av sina föräldrar under en tid. Liksom flera av sina äldre syskon är han 
ogift, och förblir så till sin död år 1973.87 

 
I fallet unge Jan Jansson framgår det tydligt att familjen redan i generation 1 
var mycket välbärgad. Utöver sin jord i Sylta ägde de också ½ mantal i en 
annan socken. Det förefaller troligt att denna jord medförts av hustrun Anna 
Matsdotter, och den användes för att utöka innehavet i hembyn till ¾ mantal 
genom byte med grannen. Också i generation 2, där sonen Jan Erik Jansson 
så småningom tog över hela föräldraegendomen, tillfördes jord utifrån. Det 
var Jan Eriks hustru som ärvde en stor egendom i byn Undra i grannsocknen 
Lohärad.  

Med hjälp av jorden i Undra kunde även det kommande generationsskiftet 
genomföras utan problem. Jan Eriks son Jan i generation 3 kunde ta över 

                               
87 Lagfarter i nämnd ordning: 1812 VT 26 mars Sylta (byte mot Jan Erssons ¼ mantal); 
1842 ST §28 (Änka Anna Matsdotter överlåter sin andel i Sylta till barnen och Per Jansson sin 
andel till bröderna Jan-Erik och Mats); 1851 ST §40 (Mats Jansson säljer sin andel i Sylta till 
brodern Jan-Erik); 1841 ST 17 juni Undra (hustru Anna Kristina Ersdotter ärver ¾ mantal 
där); 1873 ST §33 (Jan-Erik Jansson och hustrun Anna Kristina överlåter Sylta till sonen Jan); 
1888 HT §5 (Jan Jansson och hustrun Johanna Kristina köper ½ mantal i Loskälva). Småpro-
tokoll, Lha, SSA. 1924 HT §180 (Jan Jansson och hustrun Johanna Kristina säljer till sonen 
Joel Viktor Johansson). Renoverade småprotokoll, NMRD, SHA, RA. Dessutom: Inteckning 
1884 HT §1 (förnyad inteckning för föräldrarna för undantagskontrakt ur Sylta och Undra 
som visar att Karl fått ¾ mantal i Undra samtidigt som Jan fick jorden i Sylta år 1873). Små-
protokoll, Lha, SSA. Giftermål: Lohärad 1838-05-27 (lysning Jan-Erik Ersson och Anna 
Kristina Ersdotter); Estuna 1873-07-18 (vigsel Jan Jansson och Johanna Kristina Persdotter); 
Malsta 1873-04-15 (vigsel Karl Jansson och Margareta Josefina Jansdotter). Lohärad, Estuna 
och Malsta församlingars kyrkoarkiv, SSA. 
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hela egendomen i Sylta utan att bli belastad med skulder till sin bror, som 
alltså fick annan jord istället. Jans hustru Kristina medförde ingen egen arve-
jord i äktenskapet. Dock medförde hon säkerligen en större summa pengar 
eftersom hon kom från en mycket välbärgad familj i Estuna. Hon och Jan 
köpte istället så småningom en jordegendom i byn Loskälva i Lohärad. Med 
hjälp av denna underlättades också övergången till den sista generationen 
denna linje, generation 4. Äldste sonen försågs med jorden i Loskälva, me-
dan den yngste, Joel Viktor, så småningom övertog egendomen i Sylta. 

 
Figur 3.5. Unge Jan Jansson i Sylta med ättlingar. 

 
 
Syskonskaran i den fjärde generationen var betydligt större än i tidigare ge-
nerationer. Den bestod av sex syskon, men hälften av dem förblev ogifta 
livet ut, däribland jordarvingen själv. Det hade över huvud taget blivit vanli-
gare under denna tid att böndernas barn inte gifte sig. Syskonskaran i Sylta 
var alltså inte unik på något sätt, och det finns anledning att återkomma till 
detta fenomen längre fram i studien.  
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Att många bondbarn inte bildade familj var förmodligen både en välsignelse 
och en förbannelse då det gällde jordens bevarande inom släkten. Å ena si-
dan ställde de barn som förblev hemma och inte bildade egna familjer mind-
re krav på resurser, krav som om barnen var många riskerade att urholka 
gårdens bärkraft. Å andra sidan fanns det en risk att egendomen skulle för-
svinna ur släkten av det enkla skälet att det inte fanns några arvingar i nästa 
generation. Så var fallet med Joel Viktor Jansson som dog år 1973 i Sylta, 
86 år gammal och utan några bröstarvingar. Det hade då gått 173 år sedan 
hans farfars far, unge Jan Jansson i Sylta, ärvde ½ mantal i byn år 1800. 
Såvitt inte någon av Joel Viktors mer avlägsna arvingar tog över egendomen, 
så försvann den då ur släkten för gott. Det återstår nu att se om det gick bätt-
re för grannarna till unge Jan Jansson i Sylta i den här bemärkelsen. 

Olof Jansson och gamle Jan Jansson i Sylta 1810-1930 

Gamle Jan Jansson och hans hustru Margareta Andersdotter i generation 1 
äger ¼ mantal i Sylta som troligen är Jans arvejord.88 Deras granne Olof Jans-
son är sedan länge gift med enda barnet, dottern Brita. Olof och Brita äger 
tillsammans ½ mantal i Sylta varav Olof ärvt ¼ efter sina föräldrar omkring 
år 1800, och makarna  köpt ¼ gemensamt omkring 1804. Jan dör vid 64 års 
ålder 1821, och änkan Margareta överlåter samma år sin andel av jordegen-
domen till dottern och mågen mot undantagsförmåner.  

Olof Jansson och hustru Brita Jansdotter i generation 2 äger nu tillsammans 
¾ mantal i Sylta, och därmed har två av ”egendomslinjerna” i Sylta smält 
samman till en. Olof och Brita får tre döttrar som lever till vuxen ålder: Greta 
Stina, Brita och Anna, födda 1801, 1803 respektive 1805. De får motta sitt 
arv sent i livet: inte förrän 1841 då Olof är 70 och Brita 60 år gammal sker 
överlåtelsen. Alla tre döttrarna har då varit gifta i många år med jordägare 
från andra byar och andra socknar. Bara den yngsta systern Anna bor kvar i 
Sylta tillsammans med sin man Jan Olsson som flyttat dit från Husby socken. 
Föräldrarna delar upp jorden mellan döttrarna så att de får ¼ mantal vardera.  

Mellansystern Brita, som är gift med en bonde i byn Rösa i Husby socken 
ungefär en mil från Sylta, byter dock redan året därpå bort sin arvejord mot 
svågern Jan Olssons halva mantal i byn Libby i Husby. Detta halva mantal 
har Jan Olsson troligen fört med sig in i boet redan vid giftermålet med Anna. 
Därmed äger yngsta systern Anna och hennes man ½ mantal och den äldsta 
systern Greta-Stina ¼ mantal i Sylta. Greta Stina är gift med bonden Mats 
Jansson i grannbyn Karby och de fortsätter att både äga och bruka hemmans-
delen i Sylta ända till 1858. Då säljer de den till Anna och hennes man.  

                               
88 Se figur 3.6 för en släkttavla över de personer som ingår i skildringen. Uppföljningen bakåt 
i tiden bygger på åtkomsthandlingar i lagfartsprotokollen som anger när och hur egendomarna 
en gång införskaffats. I arvsöverlåtelsen till dottern Brita anges att gamle Jan Jansson och 
hans hustru fått fastadom på egendomen år 1796 och att de erhållit den genom arv, skifte och 
köp. Jan Jansson och hustrun har dock bott i Sylta långt före dess och Jan är dessutom född i 
Estuna. 
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I och med förvärvet från systern, 17 år efter föräldrarnas arvsupplåtelse, äger 
Anna Olsdotter i generation 3 tillsammans med maken Jan Olsson ¾ mantal i 
Sylta, precis som föräldrarna en gång gjort. Anna och Jan har två söner, 
Jan Olof, född 1825 och Karl Gustaf, född 1833. Generationsskiftet mellan 
dem och sönerna vet vi inte så mycket om i detalj eftersom det är ett av de få 
som inte lagfors till någon del alls. Ägobytet har istället rekonstruerats med 
hjälp av information från mantalslängder och husförhörslängder. Hustru 
Anna dör år 1858, alltså samma år som den sista hemmansdelen köpts in från 
systern Greta Stina. Kort före hennes död har yngste sonen Karl Gustaf gift 
sig med en Margareta Lovisa Ersdotter från grannbyn Loskälva i Lohärad 
socken. Om Margareta Lovisa vet vi att hennes föräldrar äger mycket jord – 
1 1/3 mantal bara i hembyn Loskälva – och det därför är troligt att hon för 
med sig stora resurser in i boet. Karl Gustaf och hustrun Margareta Lovisa 
bor efter giftermålet tillsammans med hans familj i Sylta. Någon gång i sam-
band med moderns död och sonens giftermål sätter sig fadern Jan på undan-
tag, och i 1860 års mantalslängd är det sonen Karl Gustaf som står som ägare 
till hela egendomen i mantalslängden. Karl Gustafs äldre bror Jan Olof är en-
ligt husförhörslängden sjuklig och dör ogift år 1868. 

Karl Gustaf Jansson i generation 4 och hans hustru Margareta Lovisa Ersdot-
ter får sju barn: döttrarna Matilda Lovisa, Selma Charlotta, Vendla Sofia och 
Anna Ottilia, samt sönerna Johan, Gustaf och Erik August. Alla barnen är 
födda mellan 1861 och 1877. I likhet med Karl Gustafs morföräldrar Olof 
Jansson och Brita Jansdotter, väntar de länge med att avhända sig egendomen 
till den kommande generationen. Inte förrän 1904 då Karl Gustaf är 71 och 
Margareta 67 år gammal, skänker de den till den yngste sonen Erik August, 
som då har brukat och ansvarat för gården under en lång tid. Alla de andra 
syskonen är då gifta och avflyttade sedan länge. Den äldsta, Matilda Lovisa 
har redan år 1885 gift sig med en skeppare från byn Söder Marjum i Söderby-
Karls socken. Hon och maken tycks ha varit välbärgade: år 1887 köper de 
frälseräntan till föräldrarnas egendom för 2200 riksdaler och innehar den 
ända till år 1904 då de säljer den åter till hennes yngste bror Erik August 
samtidigt som han övertar egendomen efter föräldrarna.89 Ytterligare två av 
syskonen, Gustaf och Selma Charlotta, gifter sig år 1893 respektive 1896 
med ett syskonpar från byn Hammarby i Lohärad vars föräldrar ägt mycket 
jord både i Lohärad och Estuna. Brodern i syskonparet, Selma Charlottas 
man, har år 1892 ärvt 7/10 mantal i Hammarby. Systern i syskonparet, Gus-
tavs hustru, har i stället för jord ärvt en stor summa pengar att föra med sig in 
i äktenskapet. Också de övriga tre syskonen har flyttat till grannsocknen Lo-
härad i samband med sina giftermål.  

                               
89 Det är svårt att avgöra vad dessa transaktioner med frälseräntan bottnade i. Den andre äga-
ren i Sylta gjorde en likadan försäljning till sin bror för samma summa vid samma tillfälle. 
Kanske var den årliga inkomsten av den så pass stor att en engångssumma på 2200 kronor var 
försumbar. I så fall kan man i Matilda Lovisas fall se frälseräntan som ett förtida arv till dot-
tern. Men man kan också spekulera i om Matilda Lovisa, som var den äldsta systern, hade 
förhoppningar om att kunna ta över egendomen en gång i framtiden och att införskaffandet av 
frälseräntan sågs som ett första led. Den förhoppningen grusades i så fall definitivt i och med 
att föräldrarna gjorde en formell, rättsligt sanktionerad överlåtelse till hennes yngste bror år 
1904. Det är i alla fall först i samband med denna som Matilda Lovisa och maken avhänder 
sig frälseräntan. 
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Yngste sonen Erik August (generation 5) är 31 år då han övertar föräldragår-
den 1904. Då har han sedan fem år varit gift med Edla Matilda Jansson, bon-
dedotter från Kragsta i Lohärad socken. Men hustrun dör redan 1907 utan att 
de fått några barn. Senast år 1910 gifter Erik August om sig med den sexton 
år yngre Hilda Sofia Berg från Frötuna socken. Också det äktenskapet blir 
barnlöst. År 1930 är Erik August var 57 år och han och hustrun lever kvar på 
gården i Sylta. Några arvingar finns dock inte och jordbruket är sedan länge 
utarrenderat till utomstående.90 

 
Den första generationen i denna släktkedja är gamle Jan Jansson som var far 
till Olof Janssons hustru Brita. Det fanns inga påfallande jordrikedomar i 
denna generation, bara ¼ mantal vilket var genomsnittligt även om jorden i 
Sylta ansågs vara bättre än i de flesta byar. Inte heller Olof Jansson, som 
tillsammans med hustrun Brita Jansdotter bildar generation 2, hade startat 
med någon större egendom. Han hade ärvt ¼ mantal kring år 1800. Men 
eftersom de båda jordarvingarna Olof och Brita var gifta med varandra kom 
deras ärvda egendomar så småningom att slås samman till en egendom på 
½ mantal. Tillsammans med ytterligare ¼ mantal som Olof och Brita köpt 
blev det ¾ mantal. 

 I generation 3 delades jorden upp mellan barnen vilket var en riskfaktor 
även om egendomen var stor och bestod av tidigare självständiga enheter. 
Men en av arvingarna, dottern Anna, lyckades så småningom föra samman 
hemmansdelarna så att egendomen kunde överföras odelad även till nästa 
generation. En av systerdelarna kunde hon lösa in omgående tack vare att 
hennes man Jan fört med sig jord in i äktenskapet som de kunde byta mot 
systerns jord i Sylta. Den andra kunde hon och maken köpa först 17 år sena-
re. 

 I generation 4 fanns det två arvingar, men eftersom äldste sonen Jan Olof 
var sjuklig var det inte troligt att han skulle ställa några anspråk på egendo-
men. Yngste sonen Karl Gustaf hade väl förspänt när han kunde överta hela 
föräldraegendomen, i praktiken utan medarvingar. Han gifte sig dessutom 
med en storbondedotter som bör ha fört med sig betydande resurser in i boet. 
Att Karl Gustaf i Sylta och hans familj var välbärgade märks inte minst på 
de släktskapsförbindelser de odlade. Flera av de sju barnen gifte sig med 
                               
90 Lagfarter för överlåtelserna i nämnd ordning: 1821 ST 5 juni Sylta (Jan Janssons änka 
Margareta Andersdotter överlåter sin andel av ¼  mantal till dottern Brita och hennes man); 
1841 HT §18-20 (Olof Jansson och Brita Jansdotter överlåter och fördelar ¾ mantal mellan 
döttrarna); 1887 ST §4-5 (frälseränta). Småprotokoll, Lha, SSA. 1904 HT §7-8 (frälseränta); 
1904 HT §8 (Karl-Gustaf Jansson och Margareta Lovisa f. Karlsdotter ger ¾ mantal till sonen 
och sonhustrun). Renoverade småprotokoll, NMRD, SHA, RA. Giftermål: Estuna 1820-06-11 
(lysning Erik Matsson och Greta Stina Olsdotter); Estuna 1822-05-25 (lysning Jan Petter 
Hansson och Brita Olsdotter); Estuna 1824-05-20 (lysning Jan Olsson och Anna Olsdotter); 
Lohärad 1858-05-16 (lysning Karl Gustaf Jansson och Margareta Lovisa Ersdotter); Estuna 
1885-06-29 (vigsel August Andersson och Matilda Lovisa Karlsdotter); Lohärad 1893-03-18 
(vigsel Gustaf Karlsson och Lovisa Matilda Jansdotter); Estuna 1896-05-01 (vigsel Karl 
Gustaf Jansson och Selma Charlotta Karlsdotter); Lohärad 1899-01-04 (vigsel Erik August 
Karlsson och Edla Matilda Jansson). Estuna och Lohärad församlingars kyrkoarkiv, SSA. 
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arvingar i traktens rikaste jordägarfamiljer, företrädesvis i Lohärad socken. 
Att man orienterade sig mot Lohärad istället för Estuna beror på att Sylta låg 
alldeles invid gränsen mot denna socken; både de närmsta byarna och den 
närmaste kyrkan låg i Lohärad. Dessutom var i detta fall modern Margareta 
Lovisa bördig från därifrån.  
 
Figur 3.6. Olof Jansson och gamle Jan Jansson i Sylta med ättlingar 
 
 

 
 

Också jordarvingen i generation 5, Erik August, gifte sig med en jordägar-
dotter från Lohärad. Han tog över gården 1904 och det sades ingenting i 
överlåtelsen om att han skulle betala någon ersättning till sina sex medarvin-
gar. Kanske hade de tillgodosetts tidigare i samband med sina giftermål. Erik 
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August tycks hur som helst inte ha haft några problem att behålla egendo-
men ekonomiskt sett. Men trots att han gifte sig åtminstone två gånger sak-
nade ännu vid 57 års ålder bröstarvingar som kunde ta över den efter honom. 
Precis som för granngårdens unge Jan Jansson i Sylta är det troligt att gamle 
Jan Janssons och Olof Janssons släktlinjer dog ut senare under 1900-talet. 
Och det skedde inte i någondera fallet av ekonomiska skäl utan på grund av 
att deras ättlingar inte fick några barn. 

Sylta i sammanfattning: arvets och äktenskapets betydelse 
Vi har följt jordegendomarna i Sylta under en dryg 120-årsperiod, genom det 
turbulenta 1800-talet då många egendomar såldes och deras ägare proletari-
serades. De som alls fortsatte att vara bönder i Estuna under 1800-talets lopp 
fick som vi tidigare sett alltmer status av en ekonomisk elit, även om skill-
naderna förblev mycket stora också mellan olika bönder. Att följa de egen-
domar som trots allt blev kvar inom samma släkt blir därmed att åtminstone i 
ekonomisk mening skriva ”vinnarnas historia”. Det har framgått tydligt i 
närstudien av Sylta by och dess ägare. Genom skildringen av unge Jan Jans-
sons respektive gamle Jan Janssons/Olof Janssons släktlinjer har ett antal 
faktorer framkommit som närmast nödvändiga för jordens bevarande inom 
släkt under flera generationer. 

 Den allra viktigaste förutsättningen tycks ha varit en kontinuerlig tillför-
sel av jord eller andra resurser i varje ny generation. Det var inte nödvän-
digt att egendomen var särskilt stor i ursprungsläget vid 1800-talets början. 
Varken gamle Jan Jansson eller Olof Jansson ägde mer än ¼ mantal vardera 
från början. Däremot behövde jordinnehavet utökas så att barnen i den 
kommande generationen kunde få sin framtid tryggad samtidigt som jord-
egendomen kunde förbli i händerna på en arvinge. Detta lyckades man 
åstadkomma vid samtliga generationsskiften i Sylta, även de som började 
med en delning mellan arvingarna. Och det gjordes med hjälp av jord eller 
andra resurser som tillfördes utifrån, av makarna till jordarvingarna i Sylta.  

Jordarvingarnas äktenskap framstår därför som den enskilt viktigaste 
punkten för ett framtida bevarande av jordegendomen inom släkt. Att strate-
giska giftermål varit vanliga inom det övre bondeskiktet har påpekats av 
bland andra Orvar Löfgren, som menar att Gotlands storbondeskikt praktise-
rade sådana under 1800-talet. Också kulturgeografen Madeleine Bonow, 
som har undersökt bland annat arv, giftermål och territoriella gränser, finner 
i sitt undersökningsområde i Västergötland ett mönster av giftermålsförbin-
delser som syftade till att behålla jorden inom släkten och därmed inom den 
sociala gruppen.91 

I skildringen av generationsskiftena i Sylta framstår det generella sam-
bandet, inte minst tidsmässigt, mellan arv och äktenskap mycket tydligt i en 
del fall. Påfallande ofta, särskilt i de tidigare generationerna, skedde föräld-
                               
91 M. Hellspong & O. Löfgren 1974, s. 237 ff; M. Bonow  2005, s. 156 ff. 
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rars överlåtelser eller syskons transaktioner med varandra just i anslutning 
till giftermål. Så sålde till exempel Mats Jansson sin andel till äldste brodern 
Jan Erik i samband med sitt giftermål år 1851 (generation 2, unge Jan Jans-
sons släktlinje), och Jan Erik och hans hustru överlät i sin tur till sina barn i 
samband med deras giftermål omkring 20 år senare.  

För jordarvingarnas del kunde den jord som äktenskapspartners förde med 
sig bytas mot annan jord i Sylta. Den kunde också behållas inför ett kom-
mande generationsskifte så att ”hemgården” kunde hållas intakt och fri från 
skulder. Om maken eller makan förde med sig pengar kunde man istället 
köpa jord som användes på samma sätt. Allt detta har vi sett exempel på i 
skildringen.  

Pengar och andra resurser spelade säkert också en viktig roll när det gäll-
de att tillgodose arvsanspråken hos de stora barnaskarorna i sista generatio-
nen i varje släktlinje. Detta borde ju helst ske utan att egendomen behövde 
delas eller belastas med skulder så att den riskerade att gå ur händerna på 
jordarvingen i framtiden. Eftersom källorna är knappa kring den sista arvs-
överlåtelsen i respektive linje vet vi inget om detaljerna, men vi kan utgå 
ifrån att de barn som gifte sig fick med sig avsevärda resurser in i de nya 
äktenskapen. Som vi såg gjorde till exempel många av arvingarna i sista 
generationen i Olof Janssons släktlinje mycket rika giften med andra jord-
ägarbarn. För detta krävdes både resurser och förbindelser, och det var troli-
gen föräldrarna som stod för dessa. 

 Var det då möjligt att behålla egendomen inom släkt utan denna ständiga 
tillförsel av nya resurser genom giftermål med välbärgade partners? Kanske, 
om det fanns mycket få barn i varje generation. Men förmodligen ganska 
sällan eftersom det under hela 1800-talet pågick en elitisering av bondeklas-
sen i Estuna. Det behövdes alltmer jord i varje generation för att bedriva ett 
jordbruk i nivå med andra bönders, inte minst för att klara de allt större inve-
steringar som mekaniseringen krävde. Ett litet jordinnehav i utgångsläget 
som inte förmerades i takt med övriga jordägares gjorde det säkert svårt för 
både ägare och arvingar att hitta lämpliga äktenskapspartners som med till-
försel av nya resurser kunde hålla kvar egendomen ytterligare en generation.  

 Den ekonomiska framgången var emellertid inte någon tillräcklig förut-
sättning för att jorden skulle stanna inom släkten. Som vi sett är det sannolikt 
att båda egendomarna i Sylta försvann ur sina släkter senare under 1900-
talet. Då skedde det på grund av att den allra mest nödvändiga förutsättning-
en av alla saknades: arvingar. Detta var säkert en faktor också bakom en del 
av 1800-talets egendomsförsäljningar. Ogifta och/eller barnlösa äldre jord-
ägare sålde helt enkelt sin jord till utomstående och tecknade ett undantags-
kontrakt med den nye ägaren. Likväl har jag ett intryck av att fenomenet 
ogifta jordägare blev vanligare under sista delen av min undersökningsperi-
od. Detta kommer jag att resonera vidare kring i kapitel 6, då sambandet 
mellan arv och giftermål undersöks. 
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Utifrån denna undersökning av ett antal gårdar som faktiskt förblev inom 
samma släkt kan man också ställa sig frågan om hur viktigt detta ansågs 
vara. De allra flesta släktlinjer bröts ju som vi tidigare sett efter två eller tre 
generationer. Vi har också sett att även i Sylta så fick majoriteten av arvin-
garna inte heller någon arvejord, åtminstone inte i Sylta. Istället fick de an-
nan för ändamålet inköpt jord av föräldrarna, eller så fick de pengar för sin 
del i arvejorden. Nästan samtliga lyckades dock etablera sig som jordägare, i 
flera av fallen mycket förmögna sådana, med hjälp av ärvda resurser och 
giftermålsförbindelser. Mats Jansson (andra generationen i unge Jan Jans-
sons släktlinje), som sålde sin arvejord i Sylta till brodern då han gifte sig år 
1851, möter vi igen i lagfartsmaterialet år 1896 då han är 75 år gammal. Han 
omnämns då som häradsdomare i Libby i Husby socken, en titel som förut-
sätter både jordegendom och hög status i lokalsamhället.92 

Kanske kan man uttrycka det så att arvet och jorden förblev mycket vik-
tiga även i ett samhälle med en förhållandevis kommersialiserad jordmark-
nad, däremot inte nödvändigtvis arvet av en specifik egendom. Det var vik-
tigt att förvärva jord, inte bara för att den länge utgjorde den främsta försörj-
ningskällan utan också därför att familjens och individens ställning i lokal-
samhället var förknippade med jordinnehavet. Vilken egendom det handlade 
om spelade däremot förmodligen mindre roll. 

Sammanfattning och slutsatser 
Jag har i detta kapitel analyserat arvsöverlåtelsernas relation till de kommer-
siella försäljningarna i Estuna. Kommersiella försäljningar var vanligare än 
arvsöverlåtelser redan vid undersökningsperiodens början, och skillnaden 
ökade över tid genom att arvsöverlåtelserna blev färre medan antalet försälj-
ningarna höll sig på en relativt konstant nivå. Det var dock inte samma typer 
av egendomar som överläts genom arv som genom försäljning. De egendo-
mar som överläts genom arv blev genomsnittligt allt större, medan de som 
överläts genom försäljning minskade i storlek från och med 1800-talets sena-
re del. Detta berodde på att det då fanns en mängd mindre jordlotter som 
cirkulerade på marknaden och som ofta bytte ägare. 

 Jag har också undersökt hur länge egendomarna i Estuna förblev inom 
samma släkt innan de såldes till utomstående. Det visade sig att bara 15 går-
dar överfördes i rakt nedstigande led mellan år 1810 och 1930, vilket innebar 
14 % av 1810 års ägoenheter men 22 % av 1930 års ägoenheter eftersom 
dessa var färre. Många av egendomarna gick dock i arv under flera genera-
tioner under 1800-talet innan de såldes.  

                               
92 Häradsdomare var under denna tid ett slags hederstitel för vissa nämndemän. Det är i sam-
band med arvskiftet efter mellanbrodern Per Zylander som vi möter Mats Jansson igen. Lag-
fart 1898 HT §1-2. Småprotokoll, Lha, SSA. 
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En närstudie av byn Sylta, där tre av egendomarna förblev inom samma släkt 
till 1930, visade att gårdarna inte behövde vara stora i utgångsläget 1810 
men att jordinnehavet måste utökas under årens lopp. Den viktigaste förut-
sättningen för att jorden skulle förbli inom släkt var att resurser hela tiden 
tillfördes släktlinjen utifrån, genom jordarvingarnas giftermål med partners 
som förde med sig jord, eller pengar som kunde användas för att införskaffa 
jord. Jorden användes dels för att utöka jordinnehavet i hembyn, och dels för 
att genomföra nästa generationsskifte utan släktjorden behövde delas. Trots 
att alla ekonomiska förutsättningar fanns, försvann dock egendomarna i Syl-
ta sannolikt ur sina släkter senare under 1900-talet därför att det saknades 
arvingar. Detta pekar på ett allt vanligare fenomen under denna tid: många 
bondbarn och jordarvingar förblev ogifta. 

 Vilken roll spelade egentligen arvet i 1800-talets samhälle? Kvantitativt 
och i förhållande till andra typer av egendomsöverföring, minskade arvets 
betydelse. Kommersiella försäljningar av jordegendom var vanligare än 
arvsöverlåtelser redan vid undersökningsperiodens början år 1810, och skill-
naden blev större med tiden. Vi har också sett att relativt få gårdar stannade 
inom samma släkt under en 120-årsperiod.  

Ändå vill jag hävda att arvet var oerhört viktigt. Släktjorden hade betydel-
se, men inte i den meningen att den behövde gå i arv i ett oändligt antal ge-
nerationer för att uppfattas som sådan. Snarare handlar det om att genom 
arvet överfördes resurser som lika gärna kunde användas för att skaffa annan 
jord än den i hembyn. Man kunde köpa jord, eller man kunde föra in sina 
resurser i makens eller makans släktgård som sedan gick vidare i arv. Det 
var genom arv och giftermål som socknens stora egendomar byggdes upp av 
”vinnarna” i 1800-talets stora strukturomvandling. Och det var kanske också 
på grund av arv och giftermål som många av de mindre egendomarna gick 
förlorade när de såldes till mer lyckligt lottade bönder. För barn till småbön-
der innebar det till exempel en avsevärd proletariseringsrisk att bli utlösta ur 
föräldragården och försöka förvärva jord på den öppna marknaden.93  

Så länge möjligheterna att förvärva resurser på annat sätt var begränsade 
– och det var de för aktörerna i den här studien under större delen av 1800-
talet – så utgjorde arvet den mest bestämmande punkten i individens liv. Hur 
arvet genomfördes och vilka resurser det gav var ännu avgörande för indivi-
dens framtida försörjning och familjebildning, ett faktum som inte framgår 
vid en enbart kvantitativ jämförelse mellan olika typer av egendomsöverfö-
ring.  

                               
93 Christer Winberg (1981) har visat att utlösta arvingar klarade sig betydligt sämre än de som 
fick jord. 
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4. Arvsöverlåtelsernas resultat: nästa 
generations jordägare  

Vi har nu granskat arvsöverlåtelserna i relation till andra typer av egendoms-
överföring. Fortsättningsvis är det enbart arvsöverlåtelserna som står i fokus 
och analyseras ur olika aspekter. Detta kapitel handlar om hur jorden förde-
lades mellan arvingarna, det vill säga om det som i en mening blev arvsöver-
låtelsernas slutresultat. 

Det är framför allt tre aspekter som väckt forskarnas intresse när det gäller 
fördelningen av egendomen. Den första är: delades jorden mellan arvingarna 
eller överläts den odelad till ett av barnen? Som vi såg i studiens inlednings-
kapitel har frågan om delat respektive odelat arv relaterats till olika typer av 
befolkningsutveckling och ekonomisk struktur inom den internationella 
forskningen. I Sverige tycks jordegendomen oftast ha överlåtits i odelat 
skick. Delat arv i den bemärkelsen att jorden delades upp mellan alla barnen 
vid varje arvskifte – det som vi kallar realarv – verkar ha praktiserats regel-
mässigt bara i vissa bygder, däribland övre Dalarna. Däremot har det säkert 
förekommit enstaka klyvningar av gårdar eller jordegendomar på många 
håll.  

 Den andra aspekten av frågan om jordens fördelning gäller jordarvingar-
nas kön. Här är forskningen som framgick i studiens inledningskapitel helt 
samstämmig på en punkt: söner hade företräde framför döttrar. Så var det i 
Connecticut på 1700- och 1800-talen, i franska Pyrenéerna kring sekelskif-
tet, och i 1900-talets Irland. Så var det också i alla de svenska områden som 
undersökts: slättbygder i Västergötland och Närke och skogsbygder i Norr-
land. Sönerna favoriserades till viss del även vid realarv.  

Den tredje aspekten, slutligen, är frågan om primogenitur. Var förturen 
förbehållen den förstfödde sonen? Detta är något som ofta antagits, men de 
undersökningar som gjorts ger inte något entydigt svar. 

Huvudfrågan i detta kapitel lyder: vem eller vilka, om någon, av arvin-
garna kom efter avslutad överlåtelse att stå som ägare till föräldrarnas jord? 
Ändrades detta mönster när lika arvsrätt infördes år 1846? Skilde sig arvs-
överlåtelsernas utfall åt mellan familjer med olika mycket resurser? Mitt 
intresse gäller de önskemål och övergripande målsättningar man har haft 
med arvsöverlåtelserna, samt de värderingar och principer som styrt när 
man varit tvungen att göra prioriteringar. I korthet: vad var ett önskvärt re-
sultat av ett generationsskifte och hur förändrades detta över tid?  
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Fördelning av jordegendomen hos 266 familjer 
Familjerna i tabell 4.1 nedan utgör kärnan i denna studie. Gruppen består av 
alla jordägare bosatta i Estuna socken som någon gång under perioden 1810-
1930 överlät jordegendom till sina bröstarvingar. Dessa 266 familjer förde-
lade jordegendomen mellan barnen enligt följande: 

Tabell 4.1. Fördelning av jordegendomen vid överlåtelser till bröstarvingar. 
Estuna 1810-1930. 

Jordarvinge År 1810-1845 1846-1885 1886-1930 1810-1930 

Son  53   (46 %)  33  (43 %) 35  (47 %) 121 (45 %) 
Dotter 20   (18 %) 12  (16 %) 19  (25 %) 51   (19 %) 
Flera barn 33   (29 %) 18  (23 %) 12  (16 %) 63   (24 %) 
Inget barn* 8      (7 %) 14  (18 %) 9    (12 %) 31   (12 %) 

Summa  114 (100 %) 77 (100 %) 75 (100 %) 266 (100 %) 
*Jorden säljs till utomstående av dödsboet innan något av barnen köpt ut de andra.  
Källor: se tabell 3.1.  
 
De tre delperioderna innehåller olika antal år, så för jämförelser mellan dem 
det är det bäst att titta på procentsatserna enbart. När det gäller de fyra olika 
kategorierna av utfall av arvsöverlåtelserna i tabell 4.1 kan man säga att de 
tre första utgörs av de fall då överföringen ”lyckades” i den meningen att den 
resulterade i att minst ett av barnen blev ägare till föräldrarnas jordegendom. 
Den fjärde och sista kategorin utgörs av de familjer vars arvsöverlåtelser 
”avbröts”, genom att jordegendomen såldes utanför familjen sedan en eller 
båda föräldrarna dött och efterlämnat jordegendom i arv till barnen. 

I det följande kommer utfallen inom de olika kategorierna i tabell 4.1 
först att kommenteras och diskuteras utförligt. Därefter kommer jag att ana-
lysera utfallens samband med familjernas ekonomiska status för att se vilka 
preferenser som fanns och hur man prioriterade när resurserna var begränsa-
de. 

Överlåtelse till son 
Iögonenfallande men knappast oväntat med tanke på den tidigare forskning-
ens samstämmighet, är att många söner ensamma övertog hela föräldrarnas 
jordegendom. Detta mönster höll i sig under hela perioden 1810-1930. I nära 
hälften av familjerna överläts hela jordegendomen till en son, både före och 
efter införandet av lika arvsrätt år 1846. De flesta av dessa jordärvande sö-
ner, 90 av 121 eller drygt 74 %, hade dessutom systrar som alltså blev utan 
jord. En av de söner som övertog föräldragården var Erik Karlsson i Berga: 

Karl Ersson och hans hustru Anna Maria Matsdotter äger ¼ mantal jord i 
Berga som Karl har ärvt år 1822. De har två barn: dottern Anna Kristina, 
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född 1833, och sonen Erik, född 1837. År 1856, då föräldrarna är 62 respek-
tive 49 år gamla, skriver de tillsammans ett förordnande om hur egendomen 
ska fördelas mellan barnen i framtiden ”i händelse någon av oss skulle med 
döden avgå innan vår son Erik Karlsson uppnått myndig ålder”. Erik är då 
dokumentet skrivs 19 år och ännu omyndig, medan hans syster varit gift i 
några år med en storjordägare i byn Färsna. Enligt föräldrarnas vilja ska so-
nen Erik få tillträda hemmanet genast mot att han erlägger 3000 riksdaler till 
sin syster och hennes man såsom jordelösen. Han ska också utgöra undan-
tagsförmåner till föräldrarna. Som ersättning för dessa förmåner ska sonen få 
lösöre i form av åkdon och redskap till ett värde av 450 riksdaler. Dessutom 
ska Erik av föräldrarna få ”den gamla avskedade nummerstoen med fölungen 
och /---/ den svarta avelsstoen”. Hästarna anses motsvara i värde den brudgå-
va systern Anna Kristina fått då hon gifte sig. Dokumentet är undertecknat av 
båda makarna den 12 juli 1856. Knappt två år senare, den 3 september 1858, 
dör hustru Anna Maria och sonen Erik lämnar in det underskrivna dokumen-
tet till häradsrätten för att söka lagfart på sitt jordarv, vilket beviljas.94 

 
Denna överlåtelse, som skedde långt efter införandet av lika arvsrätt år 1846, 
visar att den manliga normen var mycket stark. Dottern var äldst av barnen 
och dessutom gift, men hon var inte aktuell som jordarvinge eftersom det 
också fanns en son. Hon blev dock inte lottlös: hennes arvsrätt i föräldra-
egendomen ersattes med en stor summa pengar, och dessförinnan hade hon 
fått lösöre motsvarande värdet av två hästar och ett föl. Ändå framgår det 
tydligt det tydligt att det var sonen Erik som föräldrarna prioriterade.  

Det faktum att föräldrarna ansåg sig behöva säkra den då omyndige Eriks 
framtida arv genom det refererade dokumentet är svårare att tolka. Det var 
inte vanligt med den här typen av skrivelser i samband med arv. Ville föräld-
rarna styra överlåtelsen i en viss riktning gjorde de det genom att helt enkelt 
överlåta jorden till den utvalde arvingen, oftast mot stipulerade ersättnings-
summor till de andra barnen. Eftersom Erik Karlsson inte var myndig då 
dokumentet skrevs blir min tolkning att man ansåg att det var bråttom. Fa-
dern var 62 år gammal vilket var en hög ålder på den tiden. Modern var yng-
re men avled redan två år efteråt. Kanske fanns en oro hos föräldrarna att 
sonen inte skulle hinna bli myndig innan de gick bort, och att de därför inte 
skulle kunna vara med och stipulera villkoren för hans övertagande av går-
den. Kanske var man inte heller överens med svärsonen om hur arvet borde 
fördelas mellan dottern och hennes bror.  

Om fadern avled skulle svärsonen i egenskap av Eriks närmaste manlige 
släkting få ett stort inflytande över familjens egendomsfrågor. Förhållandet 
mellan svärsonen, som hette Karl Olof Olsson, och dottern Anna Kristina var 
inte heller det bästa. Redan år 1860, fyra år efter att arvsdokumentet skrevs, 
skilde de sig, varpå Anna Kristina flyttade hem till Berga igen. Eftersom 
skilsmässor var mycket ovanliga och det krävdes starka skäl för de skulle 
beviljas, hade den säkert föregåtts av långvariga konflikter och missförhål-

                               
94 Lagfart 1858 ST §36. Småprotokoll, Lha, SSA. 
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landen. Svärsonen Karl Olof blev också så småningom satt under förmynda-
re sedan han förlorat all sin egendom på grund av skulder.95 

 Det var alltså en styrande uppfattning i Estuna precis som på många and-
ra håll att jordarvingen skulle vara en son. Men spelade det någon roll vilken 
av sönerna som tog över gården? 

Primogenitur? Sonens plats i syskonskaran 
Det finns en allmän uppfattning i såväl svensk som europeisk forskning att 
man i områden med odelat arv vanligtvis överlät gården till den äldste so-
nen.96 De undersökningar som finns gjorda för svensk del visar emellertid att 
det inte bara var äldsta söner som tog över, även om detta var det vanligas-
te.97 Hur förhöll det sig i Estuna?  

Det var endast i 61 av de 121 fall då hela egendomen överläts till en son 
som det fanns flera söner i familjen. I de övriga 60 fallen hade jordarvingen 
inga bröder varför ingen prioritering behövde göras. I de fall jordarvingen 
hade bröder, var hans plats i brödraskaran den följande: 

Tabell 4.2. Jordärvande sonens plats i brödraskaran. Familjer med flera söner och 
en jordarvinge. Estuna 1810-1930. 

 1810-1845 1846-1885 1886-1930 1810-1930 
Äldsta son 16 15 5 36 
Yngre son 8 7 10 25 
Summa 24 22 15 61 
Källor: se tabell 3.1. 

Ser man till hela tidsperioden 1810-1930 framstår inte sonens plats i brödra-
skaran som något sorteringsinstrument. 36 av de jordärvande söner som hade 
bröder var den äldste av dem, och 24 var det inte. Men skillnaden mellan de 

                               
95 Skilsmässa och flytt framgår av uppgifter i husförhörslängden. Karl Olof Olsson (Sundin) 
blir satt under förmyndare senast år 1869 då hans egendom, bestående av hela byn Färsna om 
1 mantal, säljs på auktion. Karl Olofs egen far, rusthållaren Olof Jansson från Sundsta, ropar 
in egendomen. För att hans inrop ska godkännas av häradsrätten gör fadern ett skriftligt tillägg 
där han åtar sig att upp till ett visst belopp återbetala den del av sonens skulder som inte täcks 
av köpeskillingen. Lagfart 1870 VT §26. Småprotokoll, Lha, SSA. 
96 Denna uppfattning förekommer ibland annat J. Goody, J. Thirsk & E. P. Thompson (red.) 
1976. Joan Thirsk (s. 179) räknar Sverige till de områden där primogenitur var den domine-
rande arvsformen. För Sveriges del se även M. Hellspong & O. Löfgren 1974, s. 235 ff. Pri-
mogenitur, förstfödslorätten, har sitt starkaste rättsliga uttryck i fideikommissinstitutet. Fidei-
kommiss, som ärvdes odelade av den äldste manlige arvingen, inrättades på en del adliga 
godsegendomar från 1600-talet och framåt i Sverige, men bildandet av nya sådana förbjöds 
från och med 1810. G. Hafström 1970, s. 135-141. 
97 E. Zernell Durhàn 1990, s. 34; C. Persson 1992, s. 270 f; U. Rosén 1994 s. 193-198. Dessa 
studier rör 17- och 1800-talen och visar på en övervikt av äldsta söner som gårdsövertagare. 
Christer Perssons undersökning räknar dock inte med de söner som flyttat från hemmet före 
arvsöverlåtelsen. 
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olika delperioderna var mycket stor, så stor att det knappast spelar någon roll 
att de absoluta talen är små. 

Under den första och den mellersta delperioden, det vill säga fram till 
1885, verkar det ha funnits en viss favorisering av äldsta söner. Dessa blev 
jordarvingar ungefär dubbelt så ofta som yngre söner (16 mot 8 respektive 
15 mot 7 fall). Man kan alltså säga att det fanns en principiell förtur för den 
äldste sonen under denna tid. Denna var dock betydligt mindre stark än sö-
nernas generella förtur framför döttrar.  

Under den sista delperioden, 1886-1930, hade förhållandet mellan äldre 
och yngre söner kastats om: bara hälften så många äldsta söner som yngre 
söner övertog föräldragården (5 mot 10). Något hade uppenbarligen skett 
som gjort att man ändrat prioriteringen till förmån för de yngre sönerna. Jag 
vill här erinra om närstudien av byn Sylta i det föregående kapitlet. Det sista 
generationsskiftet på de båda gårdarna i byn skedde till den yngste av söner-
na i respektive familj. Uppenbarligen var detta inget enskilt fenomen. Vad 
berodde det på?  

Ekonomhistorikern Liam Kennedy har formulerat hypotesen att fäder på 
1900-talets Irland överlät till yngre söner om egendomen var för liten för att 
locka den äldste sonen att investera sin tid och arbetskraft i väntan på ett arv 
som kunde ligga mycket långt fram i tiden. På en mindre gård behövdes inte 
heller sonens arbetskraft i samma utsträckning. Om fadern ville behålla hus-
hållsföreståndarskapet borde han istället vänta tills den yngste sonen vuxit 
upp och överlåta till denne istället. Vi ska testa detta samband för Estunas 
del. Var det så att det var de mindre gårdarna som överläts till yngre söner?  

Figur 4.1. Mantalsstorlek på egendomar överlåtna 
till äldsta respektive yngre son. Estuna 1810-1930. 
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Anmärkning: medelvärden. Högsta respektive lägsta värde i 
varje serie borträknat. Diagrammet inkluderar endast familjer 
med flera söner och en jordarvinge. Källor: se tabell 3.1.  
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Diagrammet visar att jordinnehavet under de två första delperioderna inte 
skilde sig nämnvärt åt mellan familjer som överlät egendomen äldsta respek-
tive yngre söner. Under den sista delperioden, då det blivit vanligare att yng-
re söner fick ta över, var skillnaden däremot markant. De familjer som över-
lät egendomen till äldsta sonen hade då ett jordinnehav på nästan 5/8 mantal, 
medan de som överlät till en yngre son bara hade 3/8 mantal.  

Det var uppenbarligen så att de större egendomarna även fortsättningsvis 
överläts till den äldste sonen medan familjer med mindre egendomar oftare 
överlät dem till yngre söner. Om vi ska fästa vikt vid Kennedys resonemang 
så handlar detta om föräldrarnas önskan om att behålla jorden i sin ägo så 
länge som möjligt, något som kolliderade med den äldsta sonens önskan att 
etablera sig och bilda familj. Om gården var för liten för att vara värd att 
vänta på, etablerade sig den äldste sonen på annat håll om det fanns möjlig-
het. Kvar blev de yngre sönerna, som inte behövde vänta lika länge på fa-
derns pensionering, och eventuellt döttrarna.  

I Kennedys egen empiriska undersökning var detta mönster inte synligt 
under 1910-talet, däremot under 1960-talet. Skillnaden mellan den irländska 
landsbygden och den svenska var dock betydande: bland annat industrialise-
rades Irland inte förrän långt efter andra världskriget. Den tolkning som lig-
ger närmast till hands när det gäller utvecklingen i Estuna under den sista 
delperioden i min studie är just de växande utkomstmöjligheter utanför fa-
miljen och utanför jordbruket som industrialiseringen innebar. De medförde 
att de äldre barnen kunde etablera sig på egen hand, utan hjälp av ett arv. 
Samtidigt ökade föräldrarnas livslängd, och förmodligen förbättrades också 
deras hälsa på ålderdomen. Detta kan ha gjort dem mer angelägna om att 
behålla egendomen så länge som möjligt.  

Överlåtelse till dotter 
Trots den prioritering av söner som framgick av tabell 4.1 blev även döttrar 
förhållandevis ofta ensamma jordarvingar, speciellt under delperioden 
1886-1930 då detta skedde i en fjärdedel av familjerna. En närmare titt på de 
sammanlagt 51 familjer där egendomen överläts till en dotter visar dock att 
det först och främst berodde på att det inte fanns några söner. Bara 11 av de 
51 jordärvande döttrarna hade bröder, resten var ensambarn eller hade bara 
systrar. 

I familjerna där en dotter fick jorden trots att det fanns söner, var omstän-
digheterna i regel speciella på olika sätt. I ett fall var ende sonen död, varför 
hans barn trädde i hans ställe och fick lösen av sin faster. I två fall var ende 
sonen utrikes. I ytterligare två fall hade den äldste sonen redan fått jord på 
annat sätt, genom arv från en släkting eller genom äktenskap med en jordärv-
ande dotter. I övriga fall var den jordärvande dottern äldre, ofta mycket äld-
re, än den närmast följande sonen i syskonskaran. Hon var dessutom gift 
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vilket var en förutsättning för döttrar, men inte söner, som ärvde jord. Följ-
ande arvsöverlåtelse gjordes till en dotter i byn Svanberga. 

År 1817 överlåter Per Persson och Anna Ersdotter sitt 3/8-dels mantal i 
Svanberga till dottern Greta Stina Persdotter och hennes man. Den ena hälf-
ten av egendomen får Greta Stina som arv, och den andra hälften får hennes 
man Jan Matsson mot att han löser in Greta Stinas yngre bror Eriks andel. 
Dessutom upprättas ett undantagskontrakt med villkor om husrum och årlig 
leverans av spannmål med mera till Greta Stinas föräldrar, som ska gälla un-
der resten av deras livstid. Greta Stina har fyllt 21 år och är redan gift vid tid-
punkten för överlåtelsen, medan brodern Erik är 10. Fadern är 68, och mo-
dern 49 år gammal.98 
 

Även om modern i den här familjen var betydligt yngre än fadern, så fanns 
det åtminstone för den senares del inte möjlighet att vänta med att dra sig 
tillbaka tills ende sonen blivit vuxen. Det skulle dröja mycket länge innan 
han kunde driva ett hemmansbruk och försörja sina åldrande föräldrar. Alltså 
fick dottern och mågen ärva jorden och lösa ut sonen.  

Detta visar att arvssystemet trots den styrande manliga normen var flexi-
belt. Döttrar kunde mycket väl ärva hela föräldrarnas jordegendom, om det 
inte fanns någon son, men också då andra omständigheter gjorde det mer 
lämpligt att dottern övertog gården. En förutsättning i dessa fall var att hon i 
likhet med Greta Stina Persdotter var gift eller stod i begrepp att gifta sig, så 
att ansvaret för gården kunde övertas av mågen.99 

Följande arvsöverlåtelse, som aldrig fullföljdes och därför inte finns re-
presenterad i tabell 4.1, visar hur oväntade omständigheter kunde leda till att 
föräldrarna överlät jorden till en dotter istället för en son. 

Daniel Danielsson och hans hustru Greta Matsdotter i Nora har tre barn: sö-
nerna Daniel och Erik, samt dottern Greta Stina som är mellanbarnet av de 
tre. I ett salubrev daterat den 4 maj 1812 överlåter föräldrarna sin jordegen-
dom, bestående av ½ mantal i byn Nora, till den då 17-åriga Greta Stina och 
hennes tillkommande make, 21-årige Anders Matsson som är dräng hos sina 
barnlösa släktingar i Karby. Den blivande mågen ska erlägga sin arvejordslö-
sen om 1555 riksdaler till svärföräldrarna. Men när överlåtelsen lagfars den 
3 juni samma år är Greta Stina död. Hon har dock efterlämnat en dotter som 
Anders Matsson är far till. Första uppbudet beviljas därför Anders Matsson 
från Karby och hans lilla dotter. Därefter syns ingenting mer av överlåtelsen 
varken i mantalslängder eller lagfartsprotokoll. Det tycks alltså inte ha skett 
något ägobyte i Nora i praktiken. I ett salubrev daterat den 14 februari 1815 

                               
98 De 11 arvsöverlåtelserna till döttrar med bröder, inklusive det refererade exemplet: Lagfar-
ter 1813 HT 26 oktober Svanberga; 1817 HT 17 november Svanberga; 1833 ST §16 (Finn-
garne); 1837 ST §40 (Norr Nånö); 1842 VT §37 (Svanberga); 1857 ST §62 (Finngarne); 
1861 HT §36-37 (Svinninge); 1881 VT §3 (Karby); 1881 VT §11-15 (Hårnacka); 
1900 S §15-17 (Färsna). Småprotokoll, Lha, SSA. Lagfart 1903 VT §54-56 (Finngarne). 
Renoverade småprotokoll, NMRD, SHA, RA. 
99 Det var genomgående oerhört få ogifta kvinnor som ärvde jord, däremot många söner. 
Detta behandlas vidare i kapitel 6. 
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överlåter så Daniel Danielsson och hans hustru ännu en gång samma egen-
dom om ½ mantal i Nora men nu till äldste sonen och faderns namne Daniel 
Danielsson. Vad är det egentligen som har hänt? 

Av dopboken framgår att 17-åriga Greta Stina har fött en dotter den 23 april 
som fått namnet Anna Greta. Barnet anges som oäkta i födelseboken och nå-
gon barnafader finns inte omnämnd. Men den 4 maj, mindre än två veckor ef-
ter barnbarnets födelse, överlåter alltså Greta Stinas föräldrar sin jordegen-
dom till dottern och nu finns det en barnafader: Anders Matsson som om-
nämns som ”tillkommande måg” och som är villig att påta sig faderskapet. 
Bara tre dagar, den 7 maj, senare dör emellertid Greta Stina i ”barnsbörd”, 
förmodligen barnsängsfeber. Inte heller hennes lilla dotter Anna Greta över-
lever utan dör den 5 juni, knappt sex veckor gammal. Av Anders Matssons 
gästspel syns därefter ingenting, utan barnet omnämns i dödboken kort och 
gott som ”Daniel Danielssons dotterdotter”. Överlåtelsen av egendomen i 
Nora till Anders Matsson och Greta Stina måste ha återgått utan att detta 
lämnat några spår i källorna. År 1815 övertas gården som framgått av Greta 
Stinas äldre bror Daniel. Anders Matsson förblir bosatt hos släktingar i Karby 
(jag har inte kunnat fastställa vilket släktskap det rör sig om) och gifter sig 
långt senare med en bonddotter från grannsocknen Malsta. I samband med 
detta upprättar släktingarna ett testamente enligt vilket Anders ska få gården 
efter deras död. År 1841 överlåter den åldriga änkan egendomen på honom 
och hans hustru, ”med hänsikt till det förtroliga och tjänstaktiga bemötande 
varmed /de/ mig omfattat.”100 

 
Trots att källorna inte ger någon direkt inblick i resonemangen bakom arvs-
överlåtelsen till Greta Stina Danielsdotter i Nora, kan man lätt föreställa sig 
att den utgjorde ett försök från föräldrarnas sida att hjälpa sin unga dotter 
och hennes utomäktenskapliga barn. Anders Matsson tycks ha haft tillgång 
till arvejordsmedel, som man kallade de pengar som givits som ersättning för 
arvejord. Men han kunde uppenbarligen inte räkna med något eget jordarv 
under den närmaste framtiden. Hans position som tjänande släkting i Karby 
var förmodligen villkorad: det var först vid 50 års ålder som han fick överta 
den formella äganderätten till släktingarnas egendom. Det finns ingenting 
som motsäger att Anders Matsson också var den verklige barnafadern. Det 
syns dock inga spår av detta i kyrkobokföringen, trots att han erkänt barnet 
som sin dotter inför sittande ting när han sökte lagfart för egendomen i Nora.  

Oavsett de verkliga förhållanden som låg bakom, visar överlåtelsen i Nora 
på ett rörande sätt hur föräldrar kunde frångå rådande normer och förbigå en 
äldre son därför att situationen krävde det. Man kan säga att den manliga 
normen var vägledande men inte tvingande, något som ledde till en viss flex-
ibilitet i systemet. En tungt vägande faktor då normen bröts var som vi sett 
de praktiska omständigheterna. I vissa fall var en dotter ur föräldrarnas syn-

                               
100 Lagfarter: 1812 ST 3 juni Nora (överlåtelse till Greta-Stina Danielsdotter med tillkom-
mande); 1815 VT 7 mars Nora (överlåtelse till Daniel Danielsson); 1841 VT §12 Karby 
(överlåtelse till Anders Matsson i Karby). Småprotokoll, Lha, SSA 
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vinkel mer lämpad att få jorden. I andra, som i fallet Greta Stina Danielsdot-
ter i Nora, var hon den som bäst behövde den. 

Överlåtelse till flera barn 
En anmärkningsvärt stor grupp i tabell 4.1 utgjorde de sammanlagt 63 famil-
jer som överlät jordegendom till fler än en jordarvinge. Genomsnittet för 
hela perioden 1810-1930 var 24 % men andelen var betydligt mindre under 
den sista delperioden, 1886-1930, då det bara skedde 12 sådana överlåtelser. 
Vid denna tid hade det dessutom – som vi kommer att se längre fram i detta 
kapitel – börjat förekomma att egendomar splittrades upp på många arvingar.  

Nedan behandlas den typ av fördelning på flera barn som var den enda fö-
rekommande i Estuna före 1880-talet. Det handlade om stora egendomar, 
ofta belägna i flera byar och ibland också i olika socknar.101 

Den 16 oktober 1815 upplåter änka Kristina Persdotter i Berga sammanlagt 
1 1/8 mantal jord till sonen Jan och döttrarna Katarina och Maria Kristina, 
”att dem emellan skifta och tillträda den 14 mars” mot att de betalar en vid-
hängande skuld på 1000 riksdaler och utgör undantagsförmåner till henne en-
ligt kontrakt. Jorden, som består av fyra separata hemmansdelar i byarna Ber-
ga, Karby och Norr Nånö har änka Kristina och hennes man Jan Jansson både 
ärvt och köpt från utomstående mellan år 1781 och 1804. Samma år som den 
sista hemmansdelen inköptes dog Jan, men arvet efter honom har av allt att 
döma fått stå inne i väntan på att barnen skulle bli vuxna. Nu är döttrarna 25 
respektive 22 år, båda gifta, och sonen 19 år. Efter moderns överlåtelse följer 
en komplicerad delningsprocess mellan barnen som slutar med att sonen Jan 
efter lottning blir ägare till ¼ mantal i Berga och ¼ mantal i grannbyn Karby. 
Dottern Katarina får 3/8 mantal i Norr Nånö och Maria Kristina ¼ mantal i 
samma by. Mellanskillnaderna betalas genom att syskonen får olika andelar 
av skuldsumman på sin lott, liksom av de undantagsförmåner som ska utgö-
ras till modern Kristina.102 

 
I den här familjen fick alla barnen, döttrarna såväl som sonen, egen arvejord. 
Detta tycks också ha varit utgångspunkten vid delningen: frågan var inte om 
alla skulle få jord utan vem som skulle få vilka hemmansdelar. Detta var en 
familj med osedvanligt stora tillgångar, och med hjälp av dessa kunde samt-
liga arvingar bli försedda med egna enheter. Inte mindre än 29 av samman-
lagt 63 familjer med flera jordarvingar var sådana där alla barn tilldelades 
jord. 23 av dessa 29 arvsöverlåtelser inträffade före 1886, det vill säga under 
studiens första och mellersta delperiod. Det handlade då om familjer som i 
likhet med den ovanstående hade mycket jord, och inte alltför många barn.  

I familjer med många barn kunde inte alla få jord, hur stora egendomar 
man än hade. Då fick man prioritera mellan barnen:  
                               
101 Elva av dessa familjer bodde dessutom vid tidpunkten för arvsöverlåtelsen på i angränsan-
de socknar där de ägde jord. 
102 Lagfart 1815 HT 6 november Berga, Karby och Norr Nånö. Småprotokoll, Lha, SSA. 
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Erik Larsson och Brita Jansdotter i Tarv har sammanlagt ett mantal jord, var-
av ½ mantal i hembyn som är Eriks arvjord, och ½ mantal i byn Väster Eka 
som de köpt tillsammans år 1822. De har också sex barn: sönerna Erik, Jan, 
Karl och Lars Gustaf, samt döttrarna Anna Maja och Kajsa Märta, alla födda 
mellan år 1812 och 1830. Den 9 november 1835 upplåter de det halva manta-
let i Väster Eka till äldste sonen Erik och hans blivande hustru mot 2167 riks-
daler, vilket är det belopp som sägs återstå sedan värdet av hans egen bro-
dersdel räknats bort från totalsumman. Erik avstår i och med detta från arvs-
rätt i föräldrarnas jord i Tarv. Denna återstående hemmansdel behåller föräld-
rarna till 1845. Då överlåter de den ”på grund av hög ålder och vacklande 
hälsa” till de andra barnen. Den löseskilling som betalas mellan dem ska be-
räknas utifrån ett värde på hemmansdelen om 6000 riksdaler. Därefter säljer 
yngste sonen Lars Gustaf sin lott till brodern Jan och de båda döttrarna sina 
lotter till brodern Karl. De båda mellansönerna Jan och Karl blir därmed äga-
re till ¼ mantal vardera i Tarv. 

 
I den här familjen försågs tre av de sex arvingarna med egen jord, och dessa 
var alla söner. De båda döttrarna och den yngste sonen fick ta lösen istället. 
Att döttrarna fick träda tillbaka är inte förvånande. Den manliga förturen 
gällde även i de familjer som kunde förse flera barn med jord. Könsfördel-
ningen mellan jordarvingarna i dessa sammanlagt 63 familjer såg ut som 
följer: 

Tabell 4.3. Jordarvingarnas kön i familjer där flera barn ärver jord. 
Estuna 1810-1930. 
Endast söner 30 varav exkluderar döttrar 18 
Endast döttrar 11 varav exkluderar söner 0 
Båda könen 22 varav exkluderar söner 3 
Summa 63   
Källor: se tabell 3.1. 

 
På grund av det låga antalet fall anges endast absoluta tal i tabellen. I nästan 
hälften eller 30 av arvsöverlåtelserna till flera barn var det bara söner som 
ärvde jord. I 18 av dessa 30 familjer fanns det även döttrar, som alltså blev 
utan arvejord. Samtidigt fanns det i den andra hälften – 33 av fallen – minst 
en dotter med bland jordarvingarna. Det var dock bara i tre av dessa 33 fa-
miljer som någon son blev utan jord.  

Detta visar återigen att man gärna lät döttrar ärva jord, och att dessa – na-
turligt nog – hade större möjlighet att bli jordarvingar om jordegendomen 
fördelades på flera barn än om man prioriterade en arvinge. Men det framgår 
också tydligt att döttrars eventuella jordarv bara i undantagsfall fick ske på 
en sons bekostnad. Man säga att döttrar blev jordarvingar dels då det inte 
fanns några söner, och dels då det fanns jord över sedan sönerna tilldelats 
bärkraftiga enheter. 

 Dessa resultat stämmer väl överens med de som Ulla Rosén och Christer 
Winberg kommit fram till i sina studier av Kumla socken respektive Dala 
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pastorat under 1800-talet. Också i dessa områden var det främst fråga om en 
fördelning av flera bärkraftiga enheter när mer än ett barn ärvde jord. I Kum-
la var det vanligt att föräldrar köpte upp egendomar i sin livstid för att förde-
la mellan barnen. 103 Detta finns det åtskilliga exempel på även i Estuna.  

 En orsak till att större egendomar länge delades mellan flera barn är för-
modligen att den tekniska utvecklingen före 1800-talets mitt inte medgav 
några stordriftsfördelar inom jordbruket.104 Men det fanns säkert också en 
önskan hos de föräldrar som hade möjlighet att förse så många som möjligt 
av sina barn med egna bärkraftiga jordbruk – i synnerhet sönerna, och i syn-
nerhet i en tid då jordpriserna steg och det blev allt svårare för dem att för-
värva jord på annat håll.105  

Inget barn ärver jord 
I tabell 4.1 fanns slutligen en kategori arvsöverlåtelser som påbörjats genom 
att en eller bägge föräldrarna dött och efterlämnat jordegendom i arv till 
barnen, men som inte resulterade i någon jordarvinge eftersom egendomen 
såldes till utomstående innan någon av arvingarna löst ut de andra. Man kan 
försiktigtvis säga att det handlar om familjer där överföringen ”misslycka-
des”, i den bemärkelsen att egendomen inte fördes vidare till något av bar-
nen. Följande arvsöverlåtelse skedde i byn Hårnacka och slutade med att 
arvingarna sålde sin jord till en utomstående köpare: 

Hustru Brita Stina Jansdotter i Hårnacka dör år 1867 bara 46 år gammal och 
hennes make Jan Juliusson 1872, 55 år gammal. De efterlämnar fem barn: 
sönerna Karl Erik, Jan och Andreas, samt döttrarna Brita Kristina och Karo-
lina. Föräldrarna äger en gård om ¼ mantal i byn Hårnacka, och denna över-
går i de fem barnens ägo vid deras död. Den 22-årige sonen Karl Erik är 
myndig vid faderns död och sköter formellt sina egna affärer. De fyra små-
syskonen är omyndiga och tilldelas en förmyndare. Denne söker och får 
samma år tillstånd från domstolen att sälja de omyndigas andelar på offentlig 
auktion. Så sker den 1 februari 1873, mindre än ett år efter det att Jan Julius-
son dött. Då säljer den myndige sonen Karl Erik sin andel, och förmyndaren 
hans småsyskons andelar, på offentlig auktion. För högsta budet 1770 riks-
mynt står en arrendator vid namn Per Nyberg från en by i grannsocknen Sö-
derby-Karl.106 

 

                               
103 U. Rosén 1994, s. 184-201; C. Winberg 1981. 
104 C- J. Gadd 2000, s. 206. 
105 Rosén menar att det inte kan ha varit någon dominerande uppfattning i 1800-talets Kumla 
att föräldrar borde förse sina barn med jord, eftersom så många sålde den utanför familjen. 
U. Rosén 1994, s. 222. Jag menar dock att detta inte behöver motsäga att föräldrar önskade 
förse så många barn som möjligt med egen jord. En del av dem som sålde jord gjorde det inte 
frivilligt utan därför att de var tvungna på grund av skuldsättning eller annat. Av övriga sälja-
re var det dessutom många som omgående förvärvade annan jord istället.  
106 Lagfarter 1873 st §30 (Hårnacka). Småprotokoll, Lha, SSA. 
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Denna arvsöverlåtelse, som slutade med offentlig auktion, skedde under den 
mellersta delperioden, 1846-1885. Som framgick av tabell 4.1 var sådana här 
”avbrutna” arvsöverlåtelser allra vanligast då, även om de förekom under 
hela undersökningsperioden. Det är i det här fallet fråga om en relativt liten 
jordegendom på ¼ mantal, vilket var långt under familjernas genomsnittliga 
jordinnehav i Estuna vid denna tid. Familjen hade också många barn som 
skulle dela på arvet. Man kan också föreställa sig att försäljningen påskyn-
dades av det faktum att båda föräldrarna avlidit: föräldrars önskemål om att 
se en arvinge efterträda dem på gården kan säkert ha verkat som en sam-
manhållande kraft. Att ingen av föräldrarna var i livet var dock inte det van-
liga vid den här typen av överlåtelser. I de flesta av fallen var den efterle-
vande föräldern fortfarande delägare i dödsboet då egendomen såldes.  

 Delperioden 1846-1885 var som tidigare redogjorts för en tid av snabbt 
växande sociala klyftor i Estuna. De jordlösa grupperna blev allt större, och 
jordägarna allt färre. Det ligger nära till hands att hävda ett samband mellan 
denna utveckling och den större andelen arvsöverlåtelser som avbröts genom 
att jorden såldes utanför familjen. Införandet av lika arvsrätt spelade troligen 
också en roll – särskilt i en familj som den ovanstående där barnen var 
många. Berodde de avbrutna arvsöverlåtelserna på att det i dessa familjer 
helt enkelt inte var möjligt att överföra jordegendomen till en arvinge och 
samtidigt tillgodose de övrigas behov och rättsliga anspråk? I Christer Win-
bergs studie var det barnen i dessa familjer som hade de sämsta ekonomiska 
framtidsutsikterna, tillsammans med de barn vars föräldrar sålde egendomen 
redan under sin livstid.107 De senare familjerna undersöks inte i denna studie, 
utan bara de vars försäljningar utgjorde den del i en påbörjad arvsöverlåtelse.  

Den här kategorin omfattar bara 31 familjer under hela undersökningspe-
rioden 1810-1930. Här ingår dessutom två godsförsäljningar som på grund 
av att de avviker kraftigt från det normala inte kan tas med i analysen.108 Det 
återstår därmed 29 överlåtelser. Trots det ringa antalet fall är kategorin in-
tressant att analysera vidare, inte minst i relief mot de arvsöverlåtelser där 
man ”lyckades” överföra jordegendomen till nästa generation. 

Att utse en jordarvinge: när källorna berättar 

Det generella utfallet av arvsöverlåtelserna säger oss bland annat att man – i 
de fall egendomen inte var stor nog att delas – styrdes av normer som priori-
terade söner framför döttrar, och åtminstone fram till 1885 äldre söner fram-
för yngre. Eftersom källmaterialet oftast inte ger någon inblick i hur man 
                               
107 C. Winberg 1981, s. 303 f. 
108 Dessa försäljningar gjordes 1850 respektive 1851 av arvingarna till godsen Norr Malma 
(2 5/8 mantal) och Uddeboö (4 3/8 mantal), vilka båda ägdes av högreståndsfamiljer som 
endast delvis var bosatta i Estuna. Lagfarter: 1850 ST §51 (Norr Malma); 1851 ST §49 (Ud-
deboö). Småprotokoll, Lha, SSA. 
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bestämde vem som skulle få jorden, måste slutsatserna kring familjernas 
målsättningar och strategier till största delen bygga på kvantitativa analyser 
där arvsöverlåtelsernas utfall jämförs med familjernas jordinnehav och andra 
faktorer.  

Det finns emellertid i några få överlåtelsedokument, särskilt från den för-
sta delperioden, information som kan tydliggöra de allmänna principerna 
bakom valet av jordarvinge. En av dessa överlåtelser skedde i byn Finngarne 
år 1814: 

Jan Matsson och hans hustru Anna Andersdotter har tre barn: Mats, född 
1788, Anders, född 1791, och Lena, född 1804. Makarna äger till hälften var-
dera sammanlagt ¾ mantal i byn Finngarne. När Jan dör år 1807 övergår 
hans hälft om 3/8 mantal i barnens ägo, och brukas av äldste sonen Mats åt-
minstone från år 1810. Hustru Anna behåller och brukar själv sin hälft tillsvi-
dare.  

År 1814, då han står i begrepp att gifta sig, stämmer Mats sina syskons för-
myndare Erik Matsson från Norrsund till tings för att förmå dem att ta lösen 
för sina andelar av fädernearvet. En värdering av egendomen till 2500 riksda-
ler som gjorts av två nämndemän accepteras av båda parterna. Eftersom den 
23-årige men omyndige brodern Anders ”i avseende både på kroppen och 
sinnets författning icke vore i belägenhet att emottaga något hemmansbruk, 
eller sig själv /---/ vårda”, överenskommer parterna att han inte ska ingå lott-
ning med Mats om det berörda 3/8-dels mantalet i Finngarne, utan istället ta 
lösen om 1000 riksdaler av denne för sin arvslott. Dessa pengar ska Mats en-
ligt överenskommelsen inte utbetala, utan de ska stå inne hos Mats mot att 
han för räntan av dem förser ”sin mindre lyckliga broder” med mat och sköt-
sel fram till modern Annas död. Mats ska också lösa ut sin syster Lena ur 
hemmanet. Mot denna överenskommelse förbinder sig Mats att utifall Anders 
blivit i stånd att emotta ett hemman när modern Annas 3/8 mantal en gång 
går i arv, så ska han inte söka lottning med Anders utan då ta samma lösen-
summa som han själv en gång gett. 

Förmyndaren Erik Matsson säljer så Anders och Lenas andelar för 1000 re-
spektive 500 riksdaler till deras bror Mats. Salubrevet tar upp de motiveringar 
och förbehåll som överenskommits i rätten angående Anders. 

Framtiden blir dock inte som planerat. Mats dör redan år 1818 i en okänd 
sjukdom och efterlämnar hustru och en liten dotter, Anna Kristina. Brodern 
Anders blir aldrig kapabel att överta sin mor Annas 3/8 mantal, utan hon säl-
jer det istället till sondottern Anna Kristina och hennes man år 1841. Anders 
som förblir ogift lever kvar på ett undantag från denna hemmansdel ända till 
sin död år 1863.109 

 

                               
109 Lagfarter: 1814 HT 3 oktober Finngarne (Anders och Lenas förmyndare Erik Matsson 
säljer deras arvejord till brodern Mats, utdrag ur rättsprotokollet bifogat); 1841 HT §24 (Anna 
Andersdotter säljer till sondottern Anna Kristina och hennes man). Småprotokoll, Lha, SSA. 
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Vilken roll föräldrarnas önskemål spelade i denna överlåtelse vet vi inte. 
Moderns beslut att behålla och själv bruka sin andel av egendomen, istället 
för att som de flesta andra änkor göra en överlåtelse mot undantagsförmåner, 
väcker dock funderingar. Om modern gärna ville behålla jorden gav sonens 
sjukdom henne goda skäl att göra det, i strid med gällande normer. Det mot-
säger inte att hon samtidigt hade starka förhoppningar om Anders framtida 
tillfrisknande och övertagande. Kanske motsatte sig dessutom Anders själv 
att bli utlöst av sin bror? Att sonen stämmer sina omyndiga syskons förmyn-
dare till tings för att förmå dem att ta lösen antyder att så kan ha varit fallet. 

Oavsett vilka bevekelsegrunder som låg bakom, visar överenskommelsen 
mellan Mats och hans syskons förmyndare tydligt vilka principer som låg 
bakom valet av jordarvinge.  Att dottern Lena inte var aktuell som jordarv-
inge behöver knappast påpekas. Det behövdes till skillnad från i brodern 
Anders fall inte några argument för att hon skulle lösas ut ur egendomen. 
Det var ett självklart faktum och behövde som sådant inte nämnas.  

Vad som behövde nämnas var istället det som inte var självklart. Att Mats 
skulle lösa ut Anders var uppenbarligen inte givet. Varför? Som äldste son 
borde Mats, oavsett brodern Anders hälsomässiga status, ha en viss förtur till 
föräldraegendomen, i alla fall med hänsyn till det generella mönster som 
framkommit för den här perioden i studien.  

Förmodligen har det hela att göra med den egendom som modern Anna 
behöll tillsvidare. Det var en ganska stor egendom föräldrarna haft tillsam-
mans. Att en del av den förbehölls den yngre brodern Anders – trots att han 
var sjuklig – tyder på att det fanns en princip som sade att sönerna hade rätt 
att få ut sitt arv i form av jord, om egendomen var stor nog att dela. Så tolkar 
jag den här överlåtelsen, där argumenten bakom delningen av jordegendo-
men till följd av speciella omständigheter kom att sättas på pränt.  

Det finns fler fall som visar att en fördelning av jorden på flera söner var 
given om egendomen tålde detta. Ofta delades dessa egendomar redan inled-
ningsvis upp i flera enheter av lämplig storlek som var och en tilldelades 
några av arvingarna. Därefter löste en son i vardera gruppen ut sina syskon 
ur den aktuella enheten.110 

Lottning 
Det framgår också av fallet Finngarne att lottning mellan bröderna hade kun-
nat vara aktuell om Anders varit frisk. Lottning får man förutsätta var något 
som togs till i de fall då det inte var självklart hur jorden skulle fördelas mel-
lan arvingarna. Lottning vid arvskifte efter avliden påbjöds av lagen i de fall 
någon arvinge var omyndig, och föreslogs då arvingar med lika stora andelar 

                               
110 Se till exempel lagfarter 1823 VT 17 februari Norr Nånö (¼ mantal i nr 2 och 11/16 mantal 
i nr 3 fördelas på tre enheter), samt 1823 ST 4-5 juni Norr Nånö (bröderna löser in sina sys-
kons andelar). Småprotokoll, Lha, SSA. 
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inte kunde enas om vem som skulle lösa ut vem. Däremot fick man inte lotta 
om egendomen under föräldrarnas livstid.111 Talet om lottning mellan Mats 
och Anders om hemmansdelarna efter moderns framtida frånfälle syftade 
möjligen på någon av dessa bestämmelser, eftersom överenskommelsen 
gjordes ett rättsligt sammanhang.  

I vissa delar av Sverige, framför allt de norra, var det vanligt att gårdsar-
vingen utsågs genom lottning. En landshövding i Västernorrlands län bekla-
gade sig år 1769 över att förfarandet var så utbrett i denna landsända. I Zer-
nell Durhàns studie av Kubbe by i Ångermanland förekom lottning om går-
den i 10 av 60 arvsöverlåtelser år 1751-1895, företrädesvis under föräldrar-
nas livstid trots att det då var förbjudet. Det var då uteslutande söner som 
deltog i lottningen.112  
Hur såg förhållandena ut längre söderut? Några större undersökningar av 
fenomenet finns inte. För Estunas del kan vi konstatera att lottning mellan 
arvingarna inte var särskilt vanlig. Bara i sammanlagt nio överlåtelser, varav 
den sista år 1855, nämns det i salubrev eller lagfartsprotokoll att man har 
dragit lott. Lottningen skedde mellan söner, eller mellan döttrar, men aldrig 
mellan söner och döttrar. 

Fyra av fallen var sådana att lagen föreskrev lottning, det vill säga arv-
skifte mellan omyndiga. Detta betyder att man i de flesta av de fall då lagen 
föreskrev lottning inte lottade, eller i alla fall inte ansåg sig föranledd att 
omnämna att man gjort det när man sökte lagfart. Resultatet av de fyra fallen 
av lagligt påbjuden lottning inför häradsrätten är dessutom märkligt. I de tre 
av dem, då flera söner var inblandade i lottningen, vann den äldste av dem 
och fick lösa ut de andra. Även i det fjärde fallet, då lottningen skedde mel-
lan två döttrar, vann den äldsta, som till skillnad från den andra var gift. Ut-
fallet av dessa lottningar, där alltså slumpen skulle avgöra, blev alltså precis 
detsamma som det blev vid mer styrda arvsöverlåtelser: den äldste sonen 
eller en gift dotter övertog hemmanet.  

I övriga fem fall då lottning omnämns var en eller båda föräldrarna i livet. 
I ett av dem gällde lottningen vem av två gifta döttrar som skulle få lösa ut 
den andra. I de återstående fyra fallen rörde det sig inte om att utse en jor-
darvinge, utan om större egendomar som skulle fördelas på flera barn och 
där man lottade om vem som ska få vilken del.113 

Att lottning mellan arvingar var så pass sällsynt i Estuna gör att det är 
frånvaron snarare än den blygsamma förekomsten som bör tolkas. En slut-
sats kan vara att traditionen i denna landsdel länge mycket starkt pekade ut 

                               
111 1734 års lag, ÄB 12:4 samt 12:7. K. Förordning 18/2 1767. KMK. 
112 E. Zernell Durhàn 1990, s. 36 ff. 
113 Lagfarter för de sammanlagt nio överlåtelser i vilka lottning omnämns: 1811 ST 5 juni 
Kullsta; 1811 ST 10 juni Kullsta; 1815 HT 6 november Berga, Karby och Norr Nånö; 
1823 VT 17 februari Norr Nånö; 1834 HT §5 (Grävsta); 1837 ST §51, (Söder Nånö); 1839 ST 
§32 (Berga); 1843 VT §36 (Svanberga); 1846 HT §18 (Norr Nånö); 1857 VT §50-55 (Söder 
Nånö och Malstaby). Småprotokoll, Lha, SSA. 
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den äldste av sönerna som jordarvinge, om denne inte redan förvärvat jord 
genom köp eller giftermål. Jag visade tidigare att det fram till 1885 var det 
mer än dubbelt så vanligt att den äldste av sönerna övertog gården som att 
någon av de yngre gjorde det. Som vi såg resulterade till och med de få lag-
ligt påbjudna fall av lottning som förekom i att den äldste sonen fick jorden.  

En annan slutsats är att föräldrarnas makt som jordägare var stark och att 
det tillkom dem – möjligen fadern enbart om han var i livet – att utse en 
efterträdare på gården. I båda fallen – starka principer och starkt föräldrain-
flytande – är det troligt att man var ovillig att låta lotten avgöra gårdens 
framtid. 

Familjer, barn och jord: storlekens betydelse 
De familjer som ingår i studien hade två saker gemensamma: de ägde jord 
och de hade barn som fick ärva den. I övrigt skilde de sig åt på en mängd 
olika sätt. Här ska arvsöverlåtelsernas utfall kopplas till andra faktorer som 
har med deras resurser att göra. Det gäller familjernas jordinnehav, dels i 
helhet och dels i förhållande till det antal barn som skulle vara med och dela 
på arvet. Först en översikt över den generella utvecklingen:  

Tabell 4.4. Antal arvingar och jordinnehav i mantal per familj. Estuna 1810-1930. 

 1810-1845 1846-1885 1886-1930 1810-1930 
Antal bröstarvingar per familj 2,9  3,6  3,1  3,2 

Antal jordarvingar per familj 1,3  1,2 1,1  1,2 

Jordinnehav per familj 0,532 0,715 0,746 0,665 

Jordinnehav per bröstarvinge 0,244 0,290 0,407 0,303 

Anmärkning: medelvärden. Källor: se tabell 3.1.  
 
Det genomsnittliga antalet barn per familj förändrades över tid. I samband 
med 1800-talets folkökning blev familjerna genomsnittligt större. Folkök-
ningen berodde generellt sett inte på att det föddes fler barn, utan på att död-
ligheten, framför allt spädbarnsdödligheten, minskade. För familjerna i stu-
dien betydde detta att antalet barn som levde länge nog att motta sitt arv blev 
större. De familjer som arvsöverlät mellan år 1810 och 1845 hade i snitt 2,9 
bröstarvingar, medan de som överlät mellan år 1846 och 1885 hade 3,6  
bröstarvingar. Att allt fler av barnen överlevde till vuxen ålder bör ha inne-
burit en större belastning på arvssystemet under den mellersta perioden. 
Denna ökade belastning sammanföll dessutom i tid med införandet av lika 
arvsrätt år 1846. Nu skulle fler barn i varje familj ha del i kakan, och alla 
barn, inte bara sönerna, hade dessutom lagstadgad rätt till lika stora andelar. 
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Familjernas genomsnittliga jordinnehav ökade emellertid väl så mycket som 
barnantalet under samma tid. Mängden jord per bröstarvinge var till och 
med var något större under den mellersta än under den första delperioden 
(0,290 jämfört med 0,244 mantal). Men detta är genomsnittliga siffror. Som 
vi kommer att se var jordresurserna ojämnt fördelade mellan familjerna, och 
de fortsatte att fördelas ojämnt. Under den första delperioden var det i ge-
nomsnitt 1,3 arvingar per familj  som fick jord vid arvet. Av den mellersta 
delperiodens mycket större barnaskaror var det bara 1,2 per familj som fick 
jord. Det var alltså fler och fler av bondbarnen i Estuna som blev utan arve-
jord under 1800-talets lopp. Många av dem bör ha haft små utsikter till en 
framtid som jordägare. 

Under den sista delperioden, 1886-1930, blev antalet arvingar åter något 
mindre och kom att ligga på 3,1 per familj. Bara i undantagsfall (1,1 jordarv-
ingar per familj) var det mer än ett av dessa som fick jord. De jordegendo-
mar som överläts bestod nu av 0,746 eller ungefär ¾ mantal, vilket var bara 
något mer än perioden innan. Som en följd av mindre barnkullarna hade 
emellertid familjernas jordinnehav per bröstarvinge ökat markant: 0,407 
mantal mot 0,290 mantal under den mellersta delperioden. Medförde detta 
att man gjorde andra överväganden och andra prioriteringar vid överlåtelser-
na nu än under studiens första och mellersta delperiod?  

För att belysa dessa och andra frågor ska sambandet testas mellan familj- 
ernas jordinnehav och deras fördelning av jorden mellan arvingarna. Precis 
som i tabell 4.4. kommer familjernas resurser att mätas på två olika sätt: dels 
det samlade jordinnehavet per familj, och dels jordinnehavet i förhållande 
till familjens storlek, uttryckt som jordinnehav per bröstarvinge.  

Antal bröstarvingar per familj 
För att kunna relatera familjernas jordinnehav till antalet bröstarvingar bör vi 
veta om det över huvud taget fanns något samband mellan antalet bröstarv-
ingar i familjen och arvsöverlåtelsens utfall. Tabell 4.5 visar att så var fallet: 

Tabell 4.5. Genomsnittligt antal bröstarvingar i familjer som överlåter jorden till 
son, dotter, flera barn respektive inget barn*. Estuna 1810-1930. 

Jordarvinge År 1810-1845 1846-1885 1886-1930 

Son 2,8 3,7 3,2 
Dotter 1,9 2,4 2,0 
Flera barn 3,3  4,2 4,3 
Inget barn*  4,0 3,6  3,8 
*Jorden säljs till utomstående av dödsboet innan något av barnen köpt ut de andra.  
Anmärkning: två godsförsäljningar borträknade ur denna kategori. Källor: se tabell 3.1. 
 
Skillnaderna mellan olika kategorier i tabellen är stora. Ett generellt drag är 
att familjer som fördelade jordegendomen på mer än ett barn hade fler arvin-
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gar än de som överlät den till ett enda barn, och att de som överlät den till en 
son fler barn än de som överlät den till en dotter. 

Inget av detta är egentligen märkligt. Redan det faktum att man överlåter 
jord till flera barn förutsätter att det finns minst två barn i familjen. Familjer 
med ensambarn är per automatik uteslutna, vilket drar upp genomsnittet för 
denna kategori. Det lägre antalet barn i familjer som överlät jorden till en 
dotter är inte lika givet men beror på att det i regel inte fanns några söner i 
dessa. Familjer utan söner hade givetvis färre barn över huvud taget än andra 
familjer: därav deras låga snittvärden. Detta bekräftar med eftertryck vad 
som tidigare framkommit, nämligen att den vanligaste orsaken till att döttrar 
övertog gården var att familjen inte hade några söner.  

Av tabell 4.5 framgår att det också fanns många barn i de familjer där arv- 
ingarna sålde egendomen till utomstående. Barnantalet var visserligen mind-
re här än i de familjer som fördelade jorden på flera barn, men betydligt stör-
re än i de familjer som ”lyckades” överföra jord ett av barnen. Det visar att 
försäljningar utanför familjen i samband med arv hade ett samband med 
familjens storlek, och förmodligen också jordegendomens. Vi ska nu se vilka 
jordresurser familjerna i de olika kategorierna förfogade över. Först under-
söks jordinnehavet per familj, oavsett hur många barn de hade. 

Hur mycket jord hade familjerna? 
Det framgick i kapitel 2 att skiktningen mellan olika jordägare i Estuna var 
och förblev mycket stor, trots att jordägargruppen i sig blev allt mindre. 
Framför allt fanns det under hela undersökningsperioden ett övre skikt som 
förfogade över stora delar av sockens samlade jordinnehav. För att ta reda på 
hur olika jordägargrupper agerade kan det tyckas mest rationellt att utgå från 
kategorier med olika stora egendomar och se hur de fördelade jorden mellan 
sina barn. Tyvärr är underlaget för litet för att tåla ytterligare uppdelning. 
Dessutom var ju arvsöverlåtelsens utfall avhängigt av vilka barn som över-
huvudtaget fanns inom familjen. Detta skulle inte framgå om kategorisering-
en utgick från familjernas jordinnehav.  

För att besvara frågan om vilken betydelse jordinnehavets storlek hade för 
arvets fördelning måste vi därför vända på den. Frågan lyder då: hur mycket 
jord förfogade de familjer över där jordarvingen blev en son, en dotter, res- 
pektive flera barn? Figur 4.2 nedan anger det genomsnittliga jordinnehavet i 
mantal hos de familjer som fördelade jorden mellan barnen på olika sätt. 
Jämför gärna med tabell 4.1, som anger hur många familjer som fanns i varje 
kategori. 
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Figur 4.2. Jordinnehav i mantal hos familjer som överlåter till son, 
dotter, flera barn, respektive inget barn*. Estuna 1810-1930. 
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Anmärkningar: medelvärden. Högsta respektive lägsta värde i varje serie borträknat. 
*Jorden säljs till utomstående av dödsboet innan något av barnen löst in de andra.  
Två godsförsäljningar borträknade ur denna kategori. Källor: se tabell  3.1.  
 
Som framgår av figur 4.2 varierade egendomarnas storlek betydligt inom 
varje delperiod, mellan olika kategorier av familjer. Allra störst var skillna-
den mellan de familjer som överlät egendomen till ett enda barn och de fa-
miljer som fördelade den på flera barn. Här bekräftas att det länge var famil-
jer med mycket stora egendomar som försåg flera barn med jord. Under den 
första och mellersta delperioden, alltså fram till 1885, hade dessa familjer 
ungefär dubbelt så mycket jord som familjer med bara en jordarvinge.  

Under den sista delperioden, 1886-1930, hade skillnaden mellan familjer 
med en respektive flera jordarvingar emellertid planat ut. De senare framstår 
inte längre som lika välbärgade utan hade ett jordinnehav ungefär i nivå med 
andra familjers. Vi har tidigare sett att de under hela undersökningsperioden 
1810-1930 hade betydligt fler bröstarvingar än andra familjer (tabell 4.5). 
Figur 4.2 visar dock att de under den sista delperioden hade mindre jord än 
tidigare. Vad detta innebär diskuteras i nästa avsnitt, då jordinnehavet jäm-
förs med antalet arvingar i varje familj. 

 Familjerna i kategorin ”inget barn”, där arvingarna sålde till utomstående, 
hade också många bröstarvingar. Men som figur 4.2 visar hade de inte under 
någon av delperioderna den förra gruppens jordresurser. Under tiden fram 
till 1885 hade de familjer som sålde till utomstående omkring ½ mantal jord 
i genomsnitt och var i detta avseende ungefär jämställda med dem som över-
lät till en son eller en dotter. Under den sista delperioden, 1886-1930, ut-



103  

märkte de sig däremot som innehavare av mycket små egendomar jämfört 
med de andra familjerna i studien, bara strax över ¼ mantal i genomsnitt. 
Med tanke på att antalet bröstarvingar var ganska stort måste resurserna ha 
tett sig mycket knappa i dessa familjer. Även det kommer att diskuteras i 
nästa avsnitt. 
 Det finns i figur 4.2 också en skillnad mellan familjer som överlät all 
egendom till en son respektive till en dotter. De förra hade något större 
egendomar än de senare. Skillnaden är liten under den första och mellersta 
delperioden men blir betydligt större under den sista. Man kan fråga sig vad 
den beror på. Som vi tidigare såg blev döttrar ensamma jordarvingar i stort 
sett bara då det inte fanns några söner, vilket betyder att skillnaden – om den 
ska beaktas – måste bero på familjernas sammansättning. Jag ser två möjlig-
heter.  

Det första alternativet är att familjer med få barn – som vi såg i tabell 4.5 
hade familjer som överlät till döttrar betydligt färre barn än andra – inte strä-
vade efter att utöka sitt jordinnehav i samma utsträckning som familjer med 
många barn. Eller tvärtom att familjer med ett begränsat jordinnehav och få 
möjligheter att utöka det, praktiserade födelsekontroll och därmed hade färre 
bröstarvingar. Det verkar dock inte ha funnits några generella samband mel-
lan familjernas jordinnehav och antalet bröstarvingar i Estuna under någon 
av de tre delperioderna. Familjer med en eller två bröstarvingar hade hela 
tiden ungefär samma jordinnehav i genomsnitt som familjer med tre eller 
flera. Det statistiska sambandsmåttet rxy gav värdena 0,07 för delperioden 
1810-1845, 0,12 för delperioden 1846-1885 samt 0,04 för delperioden 
1885-1930, vilket visar att kopplingen mellan jordinnehav och barnantal var 
obefintlig.114 

Det andra alternativet är att familjer utan söner faktiskt inte strävade efter 
att utöka sitt jordinnehav i samma utsträckning som familjer med söner. 
Sammanlagt 59 familjer hade inga söner, och figur 4.3 nedan visar det ge-
nomsnittliga jordinnehavet hos dem respektive hos familjer med söner.  

 

                               
114 Pearsons korrelationskoefficient rxy mäter det linjära sambandet mellan två variabler, i det 
här fallet jordinnehav i mantal och antal bröstarvingar. Korrelationen anges som värden mel-
lan – 1 (negativt samband) och + 1 (positivt samband). Värden på eller nära noll, som resulta-
tet blev i detta fall, anger att det inte finns något samband. 
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Figur 4.3. Jordinnehav i mantal hos familjer med 
respektive utan söner. Estuna 1810-1930. 
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Anmärkning: medelvärden. Högsta respektive lägsta värde  
i varje serie borträknat. Källor: se tabell 3.1. 
 
Här tycks finnas ett visst samband, dock inte under den första delperioden då 
familjer utan söner hade ungefär lika mycket jord som de med söner. Jordin-
nehavet hos familjer utan söner förblev sedan på ungefär samma nivå under 
hela undersökningsperioden: drygt ½ mantal. Däremot ökade hos familjer 
som hade söner. Under den mellersta delperioden var skillnaden mellan fa-
miljer med respektive utan söner knappt 1/8 mantal, och under den sista 
delperioden, 1886-1930, hade den ökat till ¼ mantal.  

Det fanns som vi sett en tydlig norm som sade att en son skulle överta 
gården. Denna norm har varit mycket seglivad och lever kvar på landsbyg-
den än idag.115 Resultaten i figur 4.3 tyder på att söner i familjen dessutom 
gjorde föräldrar benägna att utöka sitt jordinnehav – om de hade ekonomisk 
möjlighet. Om det bara fanns döttrar att överlåta till blev incitamentet att 
göra detta uppenbarligen mindre stark. Varför? Och varför fanns inte denna 
skillnad mellan familjer med respektive utan söner under den första delperi-
oden?  

Det kan ha att göra med att antalet arvingar per familj fortfarande var be-
gränsat då, och att de sociala klyftorna inte var lika uttalade som de senare 
blev. Det fanns förmodligen en önskan hos alla föräldrar om att samtliga 
barn – söner och döttrar – skulle uppnå en framtida status som jordägare. För 
sönerna skulle detta ske i första hand genom eget jordarv och i andra hand 
genom köp eller giftermål. För döttrarnas del skulle det företrädesvis ske 
                               
115 Detta har inte minst Iréne Flygare visat i sin studie av generationsskiften under 1900-talet. 
I. Flygare 1999, s. 397. 
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genom giftermål med en manlig jordarvinge – och sådana fanns det som vi 
sett betydligt fler av än kvinnliga.  

Under den första delperioden, då antalet barn i varje familj inte var så 
stort, kunde fler familjer uppnå målet att förse sönerna med arvejord utan att 
behöva utöka jordinnehavet (se tabell 4.4). Möjligheten bör dessutom ha 
varit större för de söner som inte fick jord att hitta äktenskapspartners med 
jord, eftersom det låga antalet barn per familj betydde att många familjer 
bara hade döttrar. Oavsett det faktiska framtida utfallet så framstod förmod-
ligen inte risken som särskilt överhängande att söner utan jord skulle proleta-
riseras.  

Det kom den däremot att göra under studiens andra delperiod, 1846-1885. 
Då hade jorden blivit en bristvara, arvingarna fler, och döttrarna dessutom 
berättigade till ett lika stort arv som sönerna. Att jordinnehavet i detta läge 
utökades hos familjer med söner – men inte hos familjer utan söner – kan 
därmed betraktas som en strategi – använd av de familjer som hade ekono-
misk möjlighet – för att säkra sönernas framtida status som jordägare. 

Jordinnehavet och familjens storlek 
Vi har sett att jordinnehavet varierade mycket mellan olika familjer. Bland 
annat har det framkommit att det under den första och mellersta delperioden, 
fram till 1885, var familjerna med det största jordinnehavet som fördelade 
det på flera barn. De familjer i vilka inget av barnen övertog jordegendomen 
(därför att den såldes till utomstående i samband med arvskiftet), hade under 
samma tid ungefär lika mycket eller något mer jord som de familjer i vilka 
en son eller en dotter tog över.  

Under den sista delperioden, 1886-1930, såg detta annorlunda ut. Det var 
fortfarande relativt stora egendomar som fördelades på flera barn, men de 
allra största familjeegendomarna överläts till en son. Nu var dessutom de 
egendomar som såldes utanför familjen av arvingarna markant mycket mind-
re än de som övertogs av något av barnen (figur 4.2). Någonting i överlåtel-
semönstret hade uppenbarligen förändrats under den sista delperioden.  

Vi har också sett att antalet bröstarvingar som skulle vara med och dela 
på resurserna varierade betydligt mellan olika familjer. Allra flest barn hade 
hela tiden de som överlät jord till flera barn, följda av dem vars arvingar 
sålde den till utomstående (tabell 4.5). 

I följande undersökning vägs familjernas jordinnehav samman med anta-
let barn som skulle vara med och dela på resurserna. Figur 4.4 nedan visar 
jordinnehavet i mantal per bröstarvinge hos de familjer som överlät till son, 
dotter respektive flera barn, samt hos de familjer där inget av barnen övertog 
gården.  
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Figur 4.4. Mantal per bröstarvinge hos familjer som överlåter till 
son, dotter, flera barn, respektive inget barn*. Estuna 1810-1930. 
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Anmärkning: medelvärden. Högsta respektive lägsta värde i varje serie borträknat. 
Metod: först har mantalsvärdet per bröstarvinge beräknats för varje enskild familj, 
och utifrån dessa värden de genomsnitt som redovisas i diagrammet.  
*Jorden säljs till utomstående av dödsboet innan något av barnen löst in de andra. 
Två godsförsäljningar borträknade ur denna kategori. Källor: se tabell 3.1. 
 
Av figur 4.4 framgår för det första att familjer utan jordarvingar, alltså de 
vars arvsöverlåtelser avbröts genom att jorden såldes till utomstående, hade 
betydligt mindre jord per bröstarvinge än andra. Som vi sett hade de här 
familjerna relativt många barn, och resurserna räckte därmed inte till en rim-
lig ersättning åt alla trots att det totala jordinnehavet var ungefär lika stort 
som andra familjers. Här spelar det förmodligen en viss roll att minst en av 
föräldrarna avlidit och regelrätt arvskifte skett. Som vi skall se i nästa kapitel 
innebar nämligen arvskiftet att alla arvingars lagstadgade rätt måste tillgodo-
ses, något som försvårade favorisering av en enda jordarvinge.  

Försäljningar av jorden utanför familjen i samband med arvskifte framstår 
i och med detta i hög grad som en nödlösning: det handlade om familjer vars 
jordinnehav var för litet i förhållande till antalet arvingar, och där arvskiftet 
med dess krav på rättvis delning och rimlig löseskilling gjorde att jorden inte 
kunde behållas. En intressant faktor i detta sammanhang är förstås också 
eventuella skulder som kan ha försvårat ett övertagande. Det finns dock ing-
enting som tyder på att skulder var mer vanligt förekommande i dessa fall än 
i andra. Skulder och inteckningar i den överlåtna egendomen framgår inte 
konsekvent av lagfartsmaterialet utan nämns mer sporadiskt, ofta utan angi-
vande av summor. I sex av de sammanlagt 31 arvsöverlåtelser som slutade 
med försäljning nämns att egendomen är belastad med skulder, en andel som 
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bara är något större än vid övriga arvsöverlåtelser. Att skulderna nämns kan 
dessutom bero på det föregående arvskiftet, då boets tillgångar och skulder 
måste redovisas. 

 För det andra framgår det av figur 4.4 – men bara när det gäller den första 
och mellersta delperioden – att familjer med flera jordarvingar bara hade 
något mer jord per bröstarvinge än vad familjer med bara en jordarvinge 
hade. Däremot hade de som vi tidigare såg ett betydligt större jordinnehav 
totalt sett. Detta använde de alltså för att fördela bärkraftiga enheter på så 
många barn som möjligt, med förtur för sönerna. Att så var fallet framgår 
också tydligt vid en granskning av jordinnehavets fördelning mellan barnen. 
Figur 4.5 visar mängden jord per jordarvinge i familjer som överlät till en 
son, en dotter, respektive flera barn.  

 
Figur 4.5. Mantal per jordarvinge hos familjer som överlåter 
till son, dotter respektive flera barn. Estuna 1810-1930. 
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Anmärkning: medelvärden. Högsta respektive lägsta värde i varje serie borträknat. 
Metod: först har mantalsvärdet per jordarvinge beräknats för varje enskild familj, 
och utifrån dessa värden de genomsnitt som redovisas i diagrammet. Källor: se 
tabell 3.1. 
 
För de båda första kategorierna, där ett barn fick all jord, blir resultatet natur-
ligtvis detsamma som i figur 4.2 där familjernas totala jordinnehav redovisa-
des. Det är dock intressant att jämföra detta med mängden jord per jordarv-
inge i de familjer där flera av barnen fick jord. Av figur 4.5 framgår nämli-
gen hur stora de enheter var som man överlät, även de som överläts till barn 
som inte var ensamma jordarvingar.  

Diagrammet i figur 4.5 visar att alla enheter var ungefär lika stora under 
den första respektive den mellersta delperioden, det vill säga fram till 1885. 
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Familjer med stora egendomar och många barn delade upp dessa i enheter 
som låg mycket nära genomsnittet för de egendomar som överläts. De var 
inte större än så, eftersom man ville fördela jorden på så många barn som 
möjligt och stordriftsfördelarna än så länge var begränsade. Men enheterna 
var heller inte mindre än så: uppenbarligen var det viktigt att de inte under-
steg en viss miniminivå. Under den första delperioden tycks denna minimi-
nivå ha legat kring 3/8 mantal, och under den mellersta delperioden strax 
däröver. Förmodligen var detta vad man ansåg nödvändigt för att den över-
låtna enheten skulle ha ett minimum av bärkraft.  

 Under den sista delperioden, 1886-1930, blir mönstret emellertid ett helt 
annat. Av figur 4.2 och 4.4 framgick att det nu – till skillnad från under de 
tidigare delperioderna – var mindre resursstarka familjer som fördelade jord 
på flera barn. Figur 4.5 visar att mängden jord per jordarvinge i dessa famil-
jer nu var betydligt mindre i dessa än i de övriga.  

Det fanns alltså inte längre någon storleksmässig enhetlighet mellan de 
egendomar som fördelades under studiens sista delperiod. Å ena sidan över-
läts relativt stora egendomar till ett enda barn, till sönerna över ¾ mantal i 
genomsnitt. En förklaring till detta är nog att det nu fanns fler tekniska och 
ekonomiska fördelar än tidigare med att bruka stora enheter. Man kan också 
tänka sig att de största egendomarna inte längre delades upp därför att beho-
vet blivit mindre. I en tid då jorden minskade i betydelse som försörjnings-
bas och då arbetsmarknaden utanför jordbruket blev större fanns det andra 
möjligheter för storbondebarn att etablera sig än att överta en gård.116 Säkert 
har olika typer av utbildning bekostade av föräldrarna blivit allt viktigare 
här.  

Å andra sidan delades samtidigt andra egendomar upp mellan arvingarna 
på enheter om mindre än 3/8 mantal i genomsnitt. Uppenbarligen var man nu 
inom vissa familjer mindre mån om de fördelade egendomarnas bärkraft. 
Vad var detta ett uttryck för? 

Realarv i Estuna vid 1800-talets slut? 
Som vi tidigare sett blev det under studiens sista delperiod mer ovanligt att 
man alls överlät jord till mer än ett barn (tabell 4.1). Bara 12 sådana överlå-
telser skedde mellan 1886 och 1930 och dessa hade en helt annan karaktär än 
vad de tidigare haft. Egendomarna delades nämligen upp i mindre enheter än 
tidigare. Under 1800-talets sista decennier – i slutet av studiens mellersta 
delperiod och i början av den sista delperioden – var det dessutom några 
egendomar som splittrades upp i mycket små lotter på ett sätt som närmast 
kan karaktäriseras som realarvedelning.  

                               
116 Enligt Carl-Johan Gadd förefaller det ha blivit vanligare efter 1800-talets mitt att också 
stora egendomar bevarades odelade genom att ett av barnen övertog gården medan de andra 
valde andra yrken. C-J Gadd 2000, s. 206. 
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Realarvet var som bekant den dominerande sedvänjan i övre Dalarna, där 
gårdarna var mycket små och det otillräckliga jordbruket kompletterades 
med bisysslor och arbetsvandringar. I Estuna var realarv en okänd företeelse 
före det sena 1800-talet. Då var det emellertid under loppet av ett par decen-
nier flera medelstora egendomar – mellan ½ och ¾ mantal – som delades 
upp mellan ett stort antal arvingar. Ett exempel på detta utgör arvskiftet efter 
Kristina Hansdotter i Söder Nånö och dess efterspel. 

Hustru Kristina Hansdotter i Söder Nånö avlider år 1877 vid 65 års ålder och 
efterlämnar änkemannen Jan Ersson och sju barn, sex söner och en dotter. I 
boet finns sammanlagt ¾ mantal jord varav Kristina ägt en tredjedel och Jan 
två tredjedelar. Jan behåller tillsvidare sin jord, men eftersom han har för-
summat att upprätta bouppteckning efter hustrun i tid, döms han av häradsrät-
ten att avstå 3/168 mantal till sin äldste son Erik. Vid arvskiftet 1879 delas 
arvet efter modern upp på samtliga barn så att vart och ett av dem kommer att 
äga 3/84 mantal, förutom Erik som ju fått ytterligare 3/168 mantal av sin far. 
Först år 1888 överlåter Jan den återstående jordegendomen som gåva till fyra 
av barnen ”som ersättning för långvarigt och träget arbete i hemmet”. Då har 
fyra av barnen, däribland två av dem som fadern nu skänker sin jord till, hun-
nit sälja sina arvslotter efter modern till utomstående köpare. De tre yngsta 
sönerna har sålt redan år 1883, och ytterligare en son säljer år 1887. Köparna 
är inte jordägare sedan tidigare. Bara tre av de sju barnen kommer alltså att 
varaktigt behålla sina små jordlotter. Dessa är den äldste sonen Erik, som är 
43 år, gift och far till egna barn redan vid arvskiftet efter modern; den näst 
äldste och likaledes gifte sonen Jan; samt den enda dottern Vilhelmina som 
förblir ogift till sin död 1912 då hon testamenterar jorden till brodern Jans 
son Johan Bernhard. 117 

 
Det var bara några få av barnen i exemplet som faktiskt behöll sin jord. Res-
ten sålde sina lotter till olika utomstående köpare. Fadern i familjen, Jan 
Ersson, behöll å sin sida den egna andelen av egendomen ända till 1888. Då 
var han själv 77 år gammal och barnen mellan 38 och 52 år gamla. Han gav 
den då till de fyra av barnen som han tyckte tjänat honom bäst. Den äldste 
sonen Erik, som var en av dem som faktiskt skulle komma att behålla sin 
arvejord, var inte ett av dessa barn. Det finns en del som tyder på att Erik 
försökte förhindra splittringen av föräldragården: 

Efter arvskiftet 1879 flyttar Erik Jansson tillfälligt från Söder Nånö till Vätö 
socken med sin familj. I Vätö, mindre än en mil från Estuna, finns stenbrott 
som drivs i närmast industriell skala och sysselsätter stora mängder okvalifi-

                               
117 Lagfarter: 1883 VT §27-34 (arvskiftet efter Kristina Hansdotter); 1888 HT §4, 6-8 (Jan 
Erssons överlåtelse till barnen); 1883 ST §5; 1883 HT §1-2; 1887 VT §19 (arvingarnas för-
säljningar). Småprotokoll, Lha, SSA. 1922 VT §130 (Vilhelminas testamente). Renoverade 
småprotokoll, NMRD, SHA, RA. Arvsöverlåtelsen i Söder Nånö har jag tidigare refererat i en 
artikel i Bebyggelsehistorisk Tidskrift. I artikeln kontrasterar jag två olika släktlinjers arvsstra-
tegier mot varandra och diskuterar de konsekvenser de fick för ägostrukturen i olika delar av 
socknen. S. Holmlund 2003. 
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cerad arbetskraft.118 Möjligen beger sig Erik dit för att försöka få ihop pengar 
att lösa in de många syskonens andelar med. Detta lyckas uppenbarligen inte. 
Han återkommer till Söder Nånö år 1883, samma år som tre av bröderna säl-
jer sina jordlotter till främlingar.  

 
Det hade inte funnits några tillgångar utöver jorden kvar i dödsboet efter 
modern sedan alla skulder dragits av, och de eventuella summor Erik kunde 
erbjuda syskonen motsvarade säkert inte de priser de kunde få för sina jord-
lotter på den öppna marknaden. De sammanlagt fyra i syskonskaran som 
sålde sina smålotter år 1883 respektive 1887 fick nästan dubbelt så mycket 
pengar för dem än vad de var taxerade för, och detta var mycket mer än vär-
deringspriserna vid arv.119  

Även i de övriga uppsplittringarna av egendom som skedde i socknen un-
der denna tid sålde de flesta av barnen sina lotter. De mest extrema uppdel-
ningarna, vid sidan av den nyss refererade, skedde i byarna Hårnacka och 
Karby och inleddes år 1882 respektive 1889. De hade liksom överlåtelsen i 
Söder Nånö föregåtts av en förälders dödsfall. Det rörde sig om familjer som 
visserligen hade medelstora egendomar, mellan ½ och ¾ mantal, men också 
många barn mellan vilka egendomen delades upp på lotter om mindre än 
1/20 mantal.120 

Sådana här delningar var inte nya i sig, så länge de var ideella och utgjor-
de underlag för ersättning till de barn som blev utlösta. Det nya samman-
hanget var att arvingarna antingen behöll de små jordlotterna och försörjde 
sig och sina egna familjer på lönearbete kombinerat med jordbruk, eller – 
vilket var det vanligaste – sålde dem vidare till utomstående vid olika tid-
punkter.  

Överlåtelserna i Söder Nånö och Hårnacka, som inleddes år 1879 respek-
tive 1882, har i tabeller och diagram sorterats under den mellersta delperio-
den. De är därmed inte med och påverkar resultaten för den sista delperio-
den. Likväl faller de bättre in i mönstret för den sista delperioden, då famil-
jerna som fördelade jord på flera barn var sådana som hade lite jord i förhål-
lande till antalet bröstarvingar (figur 4.4 och 4.5). Man kan säga att de med 
sin uppsplittring av jorden mellan arvingarna förebådade ett mönster som 
senare skulle bli mer framträdande: att alla familjer inte längre bemödade sig 
om att behålla egendomarna intakta. 

                               
118 K. Morger 1986/1987, s. 87 f, samt 1990, s. 153 f. 
119 Taxeringsvärdet för 3/84 mantal (varav 1/84 i Söder Nånö 1 och 1/42 i Söder Nånö 3), var 
452 kr år 1880 och 500 kr år 1885. De två försäljningarna år 1883 skedde för 900 kr och den 
1887 för 1000 kr. Fastighetstaxeringslängd för Estuna år 1880 respektive 1885. Länsräken-
skaper, Lyhundra härad, Stockholms län. RA. Värderingspriserna vid arv undersöks i kapi-
tel 5. För en diskussion kring taxeringsvärden som källa och deras användning i studien hän-
visar jag till bilaga 3. 
120 Lagfarter: 1880 HT §2-7 (Hårnacka); 1890 VT §8; 1894 ST §2-11 (Svinninge). Småproto-
koll, Lha, SSA. 



111  

Arvsöverlåtelser av det här slaget bidrog – tillsammans med en del försälj-
ningar av mindre hemmansdelar – till att det uppkom ett stort antal småjord-
bruk i socknen. Dessa kom att cirkulera och föras vidare under 1900-talets 
första decennier, i vissa fall genom nya arvsöverlåtelser men framför allt 
genom försäljningar.121  

Vad var orsaken till att detta hände just nu? Undanröjandet av de rättsliga 
och praktiska hindren för hemmansklyvning spelade naturligtvis den avgö-
rande rollen. Förbudet mot hemmansklyvning upphävdes 1881, och sedan 
laga skifte genomförts i Söder Nånö och de flesta andra byar i Estuna mellan 
1850 och 1875 hade det blivit betydligt enklare att dela upp egendomarna.122 
Utöver detta vill jag emellertid också framhålla två andra faktorer bakom 
uppsplittring av vissa jordegendomar i Estuna under denna tid.  

Den första handlar om uppkomsten av en lönearbetsmarknad, först inom 
och så småningom utanför jordbruket. Som diskuterats tidigare ledde detta 
till att jordens betydelse som försörjningskälla minskade. Den nya situatio-
nen kunde utnyttjas av bondbarn som i likhet med syskonskaran i Söder 
Nånö blev ägare till små jordlotter genom arvskifte. För det första fanns det 
nu möjlighet för en arvinge att förbli på en liten ärvd hemmansdel och för-
sörja sig och sin familj på deltidsjordbruk. För det andra fanns det många 
potentiella köpare av små jordlotter. Just mantalssatt jord som det här är 
fråga om tycks ha varit särskilt  eftertraktad, inte minst av statusmässiga 
skäl. Det är betecknande att även ägare till minimala mantalsbråk jord upp-
gav huvudtiteln ”hemmansägare” vid mantalsskrivningen år 1930, trots att 
jordbruket inte kan ha stått för merparten av familjens försörjning. Köparna 
var ofta arbetare inom eller utanför jordbruket, som ville ha ett småbruk som 
komplement till lönearbetet.  

Den andra förklaringsfaktorn handlar om en förändring på det mentala 
planet, som hänger samman med den förra. Det verkar som om det vid den 
här tiden fanns större möjligheter för de enskilda medlemmarna i familjerna 
att hävda sina individuella intressen framför de kollektiva. Äldre principer 
som innebar att vissa barn fick uppoffra sig för att egendomen skulle kunna 
överföras odelad, och att föräldrar drog sig tillbaka och avstod äganderätten 
för att underlätta barnens familjebildning, var inte längre gångbara på samma 
sätt. Denna ”individualism” blir extra tydlig i arvsöverlåtelser som den i 
Söder Nånö, där flera av arvingarna maximerade vinsten på sitt arv för att 
kunna investera det i den egna framtiden, samtidigt som fadern i det längsta 
behöll äganderätten och makten över jorden.  

                               
121 I kapitel 3 framgick att de mantalssatta egendomar som överläts genom försäljning var 
betydligt mindre än de som överläts genom arv under perioden 1886-1930. 
122 I Estuna och kringliggande regioner genomfördes 50 % av skiftena mellan 1850 och 1875. 
C-J. Gadd 2000, s. 299 f. 
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Sammanfattning och slutsatser 
Jag har i detta kapitel redogjort för det som blev arvsöverlåtelsernas slutre-
sultat. Dessa har jag sedan relaterat till faktorer som jordinnehav och antal 
arvingar inom varje familj. Det mest tydliga och minst förvånande mönstret 
som framträtt i undersökningen var prioriteringen av manliga jordarvingar. 
Det kvarstod under hela perioden 1810-1930 och förändrades varken genom 
införandet av lika arvsrätt 1846 eller genom att bestämmelsen om sönernas 
förtur till den fasta egendomen plockades bort 1890. 

Samtidigt var det många familjer som gav även döttrarna jord. Det skedde 
i regel då det inte fanns några söner, eller då det fanns jord över sedan sö-
nerna fått. Arvssystemet var dessutom flexibelt: om familjesituationen kräv-
de det kunde döttrar överta jordegendomen trots att det fanns söner som blev 
utan arvejord. Ännu mer flexibel var man i fråga om äldre respektive yngre 
söner. De förra föredrogs under de två första delperioderna och de senare 
under den sista delperioden, men prioriteringen av dem var aldrig tillnärmel-
sevis lika stark som prioriteringen av söner framför döttrar. 

Ett annat tydligt mönster var att stora egendomar delades upp mellan flera 
barn. Om egendomarna var mycket stora och barnen inte alltför många fick 
alla barn jord. Men det här mönstret bestod inte under inte hela undersök-
ningsperioden. Under den sista delperioden, 1885-1930, blev det nämligen 
vanligt att även mycket stora egendomar överläts odelade till ett barn. Man 
kan alltså säga att de mer välbärgade familjerna inte längre prioriterade att 
förse så många barn som möjligt med egen arvejord. Jag har relaterat detta 
till de större tekniska fördelarna med stordrift under denna tid, samt till att 
behovet av att förse övriga barn med jord hade minskat i takt med att karri-
ärvägar utanför jordbruket öppnat sig. 

Under den sista delperioden blev det emellertid också vanligt att jord-
egendomar delades mellan barnen i enheter långt under genomsnittlig stor-
lek. Detta hade föregåtts av några arvsöverlåtelser under 1880-talet med 
extrem uppsplittring av jordegendomarna. Jordägare med begränsade resur-
ser i förhållande till antalet arvingar prioriterade därmed inte längre bibehål-
landet egendomarnas bärkraft. Jag har relaterat detta till framväxten av en 
lönearbetsmarknad som gjorde det möjligt att försörja sig på en kombination 
av lönearbete och småbruk, något som utnyttjades av en del arvingar. Det 
uppstod också en marknad för småbruk där ärvda jordlotter kunde säljas med 
förtjänst. 

 Ett mönster som förblev i stort sett intakt under hela undersökningsperio-
den var att det fanns mindre jord och fler bröstarvingar i familjer där gården 
såldes till utomstående vid arvskiftet, än i familjer där ett av barnen tog över 
gården. Många bröstarvingar fanns även i de familjer som fördelade jorden 
på flera barn. Dessa hade dock mycket jord – under studiens första och mel-
lersta delperiod, men inte under den sista. Det innebär att det under den sista 
delperioden, 1886-1930, var familjer i snarlika ekonomiska situationer – lite 



113  

jord i förhållande till antalet bröstarvingar – som antingen sålde jorden i 
klump i samband med arvskiftet, eller delade upp den på flera barn. 

Man kan uttrycka det som att familjer med många barn och begränsade 
resurser under denna tid hade två sätt att lösa problemet med arvets fördel-
ning. Det ena var precis som tidigare att realisera egendomens värde på den 
öppna marknaden och fördela pengarna mellan arvingarna, något som fortfa-
rande var en nödlösning. Det andra sättet var att dela upp jorden mellan arv-
ingarna, trots att de nya enheterna inte blev bärkraftiga. Arvingarna kunde då 
själva välja om de ville behålla eller sälja sitt arv. 

Arvets utfall som uttryck för strategier 
På vilket sätt är resultaten i detta kapitel uttryck för strategier? Jag nämnde 
inledningsvis i kapitlet att det utfall arvsöverlåtelserna fick i familjer med 
olika mycket resurser kan säga något om vad man ville. Går det att urskilja 
något övergripande mål som de flesta strävade efter och några principer som 
låg bakom de prioriteringar man gjorde? Det visade sig att resultaten var 
ganska likartade under den första och den mellersta delperioden. Jag tror att 
det ideala utfallet av en arvsöverlåtelse under tiden 1810-1885 kan ha sett ut 
ungefär så här: 
 
1. Alla barn, söner och döttrar, får jord 
2. Alla söner får jord 
3. En son får ärva jord 
4. En eller flera döttrar får ärva jord 
5. Jorden säljs till utomstående i samband med arv 
 
Ett för alla familjer övergripande önskemål bör ha varit att alla barn skulle 
kunna bli jordägare. Jordinnehavet innebar både en tryggad försörjning och 
en ställning i lokalsamhället. Det säkraste sättet att åstadkomma detta, sär-
skilt i en tid av växande sociala klyftor och stigande jordpriser, var att förse 
dem alla – sönerna först – med egen jord. Det tycks ha varit en princip att 
åtminstone sönerna hade rätt att få ut sitt arv i form av jord om egendomen 
tålde klyvning. De enheter som överläts skulle dock vara bärkraftiga: de fick 
inte understiga ett visst minimum i storlek, men inte heller vara större än så 
om det fanns flera söner som behövde jord.  

Trots allt var det bara de mest välbärgade familjerna som kunde förse fle-
ra eller alla barn med bärkraftiga enheter. En mer realistisk målsättning för 
de flesta familjer var därför att överföra familjeegendomen i bärkraftigt skick 
till åtminstone en arvinge. Även här prioriterades söner, enligt vad man skul-
le kunna kalla principen om manlig förtur. Denna princip byggde på tanken 
att sönerna skulle bli jordägare genom arv och döttrarna genom giftermål 
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med en manlig jordarvinge – ett system som för övrigt understöddes av den 
ojämlika arvslagstiftningen fram till 1845.123  

Om det fanns flera söner föredrogs ofta – men långt ifrån alltid – den 
äldste sonen. Döttrar ärvde i avsaknad av söner, eller om de praktiska om-
ständigheterna gjorde det mer lämpligt med en sådan lösning. Jag skulle 
därför vilja lägga en princip som handlar om flexibilitet. Jorden var i första 
hand en resurs för familjemedlemmarnas – jordarvingars, åldrande föräldrars 
och yngre syskons – försörjning och överlevnad. Bara i andra hand var den 
ett föremål för kollektiva normer och föreställningar. Därför vägdes säkert 
också överföringen av jorden mot praktiska förhållanden i mycket högre 
grad än vi föreställer oss. Man kan uttrycka det som att målsättningen att 
åstadkomma en hållbar överföring av gården till nästa generation gick före 
de principer som kan ha funnits när det gällde gårdsövertagarens kön och 
plats i syskonskaran.  

Om en hållbar generationsväxling inte kunde åstadkommas alls, tillgreps 
lösningen att sälja familjeegendomen till utomstående sedan en eller båda 
föräldrar avlidit. Detta var ett sistahandsval, och det gjordes i regel bara då 
arvingarna var för många i förhållande till resurserna. Att avyttra jordegen-
domen – boets mest värdefulla resurs – och fördela försäljningssumman 
mellan arvingarna var ibland den enda strategi som var möjlig och i alla 
händelser den som bäst svarade mot familjens praktiska omständigheter. 

Jag har hävdat att det under en stor del av min undersökningsperiod finns 
fog för att tala om ett enhetligt, familjebaserat agerande. Det betyder inte att 
de enskilda familjemedlemmarna saknade individuella önskningar och mål-
sättningar. Men möjligheterna för dem att agera i enlighet med dessa var än 
så länge begränsade. Eftersom det fanns få möjligheter för individen att för-
sörja och etablera sig utanför det familjebaserade jordbruket, var det ekono-
miska och sociala beroendet av familjen mycket stort. Föräldrar var beroen-
de av sina barns välvilja och ekonomiska soliditet: de som inte lyckades 
genomföra en hållbar överlåtelse till nästa generation fick i bästa ta emot 
undantagsförmåner och vård av främmande människor. Barn var beroende 
av sina föräldrar och syskon: även de som inte övertog gården förblev ofta 
hemma länge och levde av dess avkastning i väntan på ett lämpligt giftermål 
som arrangerades med hjälp av arvet. 

De mål och principer som utkristalliserats för de arvsöverlåtelser som 
genomfördes under studiens två första delperioder – mellan 1810 och 1885 – 
kan därmed sägas återspegla familjen som en enda aktör. Även om vi kan 
utgå ifrån att föräldrarna – framför allt fadern – hade ett stort inflytande så 
går det inte att säga att enskilda familjemedlemmars individuella målsätt-
ningar ytterst avgjorde arvsöverlåtelsernas utfall. Därtill var deras intressen 
alltför sammantvinnade, och de rättsliga och ekonomiska konsekvenserna av 
att ställa sig utanför familjen alltför stora. Man kan uttrycka det som att indi-
                               
123 Sambandet mellan döttrarnas arv och deras giftermål behandlas mer utförligt i kapitel 5. 
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videns mest rationella strategi under denna tid var att inordna sig i familjens 
gemensamma.  

Som vi sett framträdde emellertid under den studiens sista delperiod nya 
och mindre enhetliga mönster för arvsöverlåtelserna. Under tiden 1886-1930 
var det inte längre ett prioriterat mål att förse flera barn med jordegendom. 
Den fortskridande mekaniseringen och de investeringar den krävde gjorde 
det fördelaktigt att hålla jordbruket på en viss storleksnivå, och för dem som 
inte fick jord fanns det andra utkomstmöjligheter och karriärvägar än att 
bedriva jordbruk i egen regi. Den manliga förturen till jorden kvarstod dock. 
En prioritetsordning för denna period kan ha sett ut som följer: 

 
1. En son får ärva jordegendomen 
2. En dotter får ärva jordegendomen 
3. Jorden delas mellan flera eller alla arvingar 
4. Jordegendomen säljs utanför familjen i samband med arv 

 
Nu var det bara en jordarvinge som tog över den ofta ganska stora egendo-
men, en son om någon sådan fanns, annars en dotter. De söner som tog över 
tillhörde oftare de yngre i brödraskaran. Bara i ett antal familjer med många 
barn och/eller små egendomar delades jorden mellan arvingarna, alternativt 
såldes utanför familjen i samband med arvet.  

Här finns det dock till skillnad från tidigare fog för att fråga sig vems pri-
oritetsordning det egentligen handlar om. Vem var det som ville att egendo-
mar skulle styckas upp mellan arvingarna och säljas med förtjänst, istället 
för att föras vidare odelade till ett av barnen? Vems målsättningar och prin-
ciper låg bakom att alltfler egendomar överläts till yngre söner istället för 
äldre?  

Jag menar att dessa nya mönster utgör exempel på de enskilda familje-
medlemmarnas strategier och de genomslag de fick på arvsöverlåtelsernas 
utfall. De överlåtelser som genomfördes i Estuna under delperioden 1886-
1930 präglades nämligen i mycket högre grad än tidigare av de individuella 
familjemedlemmars agerande. Den uppsplittring som gjordes av vissa egen-
domar är ett av uttrycken för de nya rättsliga, ekonomiska och kanske sociala 
möjligheter som fanns för de enskilda arvingarna att agera individuellt. Ett 
annat uttryck för individuella strategier är föräldrar som i likhet med fadern i 
Söder Nånö inte överlåter sin andel i egendomen sonen utan behåller den 
själv. Överlåtelserna av jordegendom till yngre istället för äldre söner speg-
lar flera familjemedlemmars olika strategier: dels fäders strävan att behålla 
jorden så länge som möjligt, och dels äldre söners benägenhet att ge sig av 
från hemmet istället för att vänta på en gård som inte var tillräckligt attrak-
tiv.  

Bakom den yngre generationens strategier låg ytterst de nya försörj-
ningsmöjligheter som fanns utanför jordbrukssektorn och utanför familjen 
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under denna tid. Andra faktorer än tillgången på jord var avgörande för män-
niskors makt, status och möjligheter. Jorden, och kanske även familjen, hade 
börjat förlora sin viktiga ekonomiska och sociala roll. Bakom den äldre ge-
nerationens strategi att behålla kontrollen över egendomen fanns däremot 
möjligtvis en önskan om att allt skulle förbli vid det gamla. Vi återkommer 
till detta i nästa kapitel, då vi ska se närmare på hur man genomförde överlå-
telserna i syfte att nå önskat resultat. 
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5. Genomförandet av arvsöverlåtelserna 

Föregående kapitel handlade om det som kom att bli arvsöverlåtelsernas 
slutresultat: jordegendomens slutliga fördelning mellan barnen. Ett mönster 
av preferenser utkristalliserade sig varav den allra tydligaste och mest bestå-
ende var att man föredrog manliga jordarvingar. Medan andra mönster för-
ändrades över tid, förblev detta intakt till undersökningsperiodens slut 1930, 
trots att lika arvsrätt infördes redan 1846 och bestämmelsen om sönernas 
förtur till den fasta egendomen togs bort 1890.124 

I det här kapitlet ska vi se närmare på hur arvsöverlåtelserna genomfördes. 
Hur såg relationen ut mellan lagstiftning, rättstillämpning och lokalsamhäl-
lets normer? Vilka strategier hade familjerna i studien för att möta de föränd-
ringar som skedde under undersökningsperioden? Eller annorlunda uttryckt: 
vilka medel använde man sig av för att arvsöverlåtelserna skulle få ett önskat 
utfall?  

Det finns inte särskilt mycket forskning gjord om tillvägagångssätten vid 
jordöverföring mellan generationerna. Den enda mer omfattande beskriv-
ningen av olika överlåtelseformer är fortfarande den som gjordes av Nils 
Wohlin i Emigrationsutredningen 1910. Han menade att det vanliga under 
gången tid hade varit att egendomen ”såldes” till en son under föräldrarnas 
livstid mot undantagsförmåner, varvid alla familjemedlemmar underteckna-
de så kallade arvsföreningar som skyddade jordarvingen mot bördsklander. I 
annat fall övertog en av arvingarna gården vid arvskiftet då han löste ut de 
andra. I båda fallen var de priser jordarvingen betalade mycket lågt satta.  

Under Wohlins samtid hade det dock blivit konflikter kring detta förfa-
rande. De arvingar som inte skulle ta över gården fann sig inte längre i att 
låta sig köpas ut för summor under jordens marknadsvärde, och de arvingar 
som skulle ta över gården ville varken vänta till dess att fadern ”gick i pen-
sion”, eller utgöra betungande undantag till föräldrarna. Något motsägelse-
fullt menade Wohlin att allt detta medfört att det blivit allt ovanligare med 
överlåtelser under föräldrarnas livstid. Detta ska ha medfört att den äldre 
generationens inflytande över gårdens framtid minskat, eftersom den inte 
fick tillfälle att göra sin vilja gällande.125 

 Några andra mer ingående undersökningar av olika tillvägagångssätt och 
deras betydelse finns inte för svensk del. När arvsöverlåtelser väl har stude-

                               
124 K. Förordning 19/5 1845; Lag 16/5 1890. SFS. 
125 N. Wohlin 1910, s. 31-55. 
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rats har det varit andra frågor som fokuserats. En anledning till detta är för-
modligen att själva överlåtelsemomentet inte alltid satt spår i källmaterialet 
därför att ägobytet gjordes informellt och aldrig hamnade i något lagfartpro-
tokoll. Detta gäller särskilt för äldre perioder. Och även om det finns spår 
avsatta i form av spridda notiser om transaktioner med smålotter mellan 
syskon, kan det krävas ett omfattande arbete för att rekonstruera händelseför-
loppet.  

De huvuddrag som trots allt framskymtar om 1800-talets förhållanden är 
att åtminstone en av föräldrarna ofta var i livet när överlåtelsen skedde, och 
att eventuell ersättning till de arvingar som inte fick jord utbetalades i form 
av pengar. I Christer Winbergs studie av Västergötland och i Rosemarie 
Fiebranz studie av Hälsingland framgår att jorden delades ideellt mellan 
arvingarna innan en av dem löste ut de andra. För 1900-talets del vet vi ge-
nom Iréne Flygares studie av två svenska slättbygder att det blivit vanligt att 
den formella överlåtelsen av egendomen skedde först i och med arvskiftet 
efter föräldrarna, men att detta ofta föregåtts av långvarig utarrendering till 
ett av barnen.126 

 Vi ska nu se närmare på hur och på vilket sätt de formella ägobytena mel-
lan generationerna gjordes i Estuna. Vilka olika överlåtelseformer fanns och 
vad fick de för konsekvenser? Hur kompenserades de arvingar som inte fick 
jord? För att förstå innebörden – och förändringen – av de olika tillväga-
gångssätt man använde sig av måste vi känna till det rättsliga ramverk som 
kringgärdade överlåtelserna. Lagar och förordningar, och framför allt deras 
tillämpning i den lokala domstolen, hade nämligen mycket stor betydelse när 
det gällde detta. 

Arvet i häradsrätten 
Den beskrivning jag gör här fokuserar på studiens första delperiod, det vill 
säga tiden 1810-1845. Syftet är att fastställa de institutionella ramar som 
familjerna hade att hålla sig inom och vilka de inte kunde överskrida om de 
ville ha rättslig sanktion på överlåtelserna. 

 Jag har redan tidigare nämnt att nästan samtliga arvsöverlåtelser på ett el-
ler annat sätt fanns registrerade i häradsrättens lagfartsprotokoll, redan så 
tidigt som vid 1800-talets början. Lagfartsskyldighet för köp, byten och gå-
vor – men inte arv – av jord föreskrevs redan i 1734 års lag, men denna ef-
terlevdes knappast i praktiken förrän långt senare. I Estuna var benägenheten 
att söka lagfart på alla slags jordförvärv – även för ärvd jord – mycket stor 
redan på ett tidigt stadium. Det är troligt att detta har med den livliga kom-
mersiella jordmarknaden att göra. Som vi såg i kapitel 3 var kommersiella 

                               
126 C. Winberg 1981; E. Zernell Durhàn 1990, s. 21 ff, 46 ff; U. Rosén 1994, s. 168 ff; 
I. Flygare 1999, s. 348 ff; R. Fiebranz 2002, s. 344 ff. 
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transaktioner med jord vanliga i Estuna under hela undersökningsperioden 
1810-1930. En rörlig jordmarknad som denna skapar i sig ett behov av 
skriftliga dokument och offentlig registrering av transaktionerna, eftersom de 
inblandade personerna inte är släkt och ofta inte ens känner varandra.  

I Estuna hade den ovan beskrivna formaliseringsprocessen utsträckts även 
till ärvd jord, och detta så tidigt som vid 1800-talets början. Det kan ha sin 
bakgrund dels i en förordning från 1798 om att inteckning bara skulle bevil-
jas för fastighet som ägaren uppbjudit på tinget, och en lagförklaring 1805 
som innebar att en säljares åtkomst till den försålda jordegendomen måste 
redovisas för rätten, för att köparen till densamma skulle kunna få lagfart.127  

Häradsrätten i Lyhundra var redan från början mycket nitisk när det gäll-
de att efterleva dessa krav. Skriftliga åtkomsthandlingar inkrävdes ovillkor-
ligen för att lagfart skulle beviljas för ett jordförvärv, oavsett om det var 
arvejord eller avlingejord som avyttrats. Saknades skriftliga åtkomsthand-
lingar till jord som säljaren ärvt, krävde man ett intyg från präst och ibland 
från tingsallmogen om att säljaren saknat medarvingar till jorden eller att 
dessa dött barnlösa, och att det därmed inte fanns någon annan än säljaren 
själv som hade äganderätt till den jord han avyttrat.128  

Arvet i sig behövde visserligen inte lagfaras, och därmed egentligen inte 
utsättas för denna redovisningsprocedur. Men eftersom det ofta var pengar 
inblandade i arvsuppgörelserna mellan syskonen behövde många jordarving-
ar ta inteckningslån, något som från och med 1798 alltså krävde lagfart. 
Dessutom hade sannolikheten för att jordarvingen i framtiden skulle sälja 
jorden, och därmed tvingas redogöra för sin åtkomst, blivit större i och med 
den tilltagande jordhandeln. Detta är förmodligen anledningen till att så 
många registrerade arvsöverlåtelsen formellt, istället för att bara göra upp i 
godo inom familjen. 

Rättens vakande öga 
En lagfartsansökan innebar att arvsöverlåtelsen utsattes för rättslig kontroll. 
Denna var minst sagt omfattande, särskilt när det var omyndiga arvingar 
inblandade eftersom deras rättigheter bevakades med särskild omsorg.129  
Lagen stadgade att myndlingars fasta egendom inte fick avyttras av deras 
förmyndare ”utan trängande nöd”, och då med domares tillstånd. Detta var 
troligen inte avsett att gälla i samband med arvsöverlåtelser, utan snarare 

                               
127 K. Stadga 1798 28/6 3§ 20 mom; Lagförklaring 14/5 1805. KMK. Se även C. Winberg 
1981, s. 283. 
128 För exempel se lagfarter 1820 HT 23 oktober Karby; 1823 ST 5 juni Kullsta; samt 
1825 HT 24 oktober Tarv och Åsby. Småprotokoll, Lha, SSA. 
129 Detta gynnade naturligtvis kvinnliga arvingar i synnerhet, eftersom de förblev omyndiga 
tills de gifte sig och hamnade under makens förmyndarskap. Detta behandlas mer utförligt i 
en kommande artikel av mig (S. Holmlund 2007). 
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som ett skydd mot försäljningar utom familjen.130 Men häradsrätten i Ly-
hundra tillämpade regeln även när det gällde transaktioner med arvsandelar 
mellan syskon. Det förekom ganska ofta att jordarvingar nekades uppbud 
därför att det saknades tillstånd från domaren vid det ordinarie tinget att av-
yttra de omyndiga syskonens jord.131 För barn som stod under föräldrars (det 
vill säga faderns) förmyndarskap tycks regeln om försäljningstillstånd inte 
ha tillämpats. Men då ville rätten istället ofta ha en muntlig försäkran från 
den närvarande ”tingsallmogen” om att de omyndiga arvingarnas jordlotter 
inte avyttrats till för låga priser. Följande fall är ett exempel på hur det kunde 
gå till: 

Den 23 februari 1821 anhåller Per och Jonas Abrahamssöner hos häradsrätten 
om första uppbudet på ¾ mantal jord i Karby, som de ärvt av sina föräldrar. 
Följande undertecknade och bevittnade handlingar som ska styrka deras för-
värv visas upp och skrivs av i lagfartsprotokollet: 

 
• Ett ”salubrev” daterat den 23 februari 1821, där Abraham Ersson i Karby 

med sin hustru Maria Persdotters samtycke överlåter sin jordegendom om 
sammanlagt ¾ mantal i Karby till barnen Per, Jonas och Brita, mot ett årligt 
undantag till dem själva som specificeras i ett undantagskontrakt.  

• Ett arvskiftesinstrument daterat som ovan. Arvskiftet, som det kallas trots att 
föräldrarna är i livet, har förrättats av två delningsmän, Jan Jansson i Loskäl-
va och unge Mats Ersson i Karby. I instrumentet hänvisas först till en ”för-
skrivning” från den 9 januari samma år där ett fjärde barn, äldste sonen Erik 
Abrahamsson i Ekeby, förklarar att han redan till fullo har utbekommit sitt 
arv i både löst och fast av föräldrarna. Arvskiftet gäller alltså bara mellan Per, 
Jonas och Brita. Eftersom Brita är omyndig har hennes bror Erik dessutom 
utsetts att bevaka hennes rätt gentemot de båda andra bröderna, alltså i prak-
tiken fungera som förmyndare. Delningsmännen har vid skiftet delat egen-
domen i två broderslotter och en systerlott enligt gällande arvslag om 2/3 för 
son och 1/3 för dotter.  

• Ytterligare ett salubrev, där Erik i egenskap av förmyndare för Brita säljer 
hennes systerlott till de båda bröderna Per och Jonas för 1000 riksdaler. 

För att styrka föräldrarnas, Abrahams och Marias, åtkomst till den jord de nu 
överlåtit, hänvisar man till äldre lagfartsprotokoll från 1794 och 1803 som 
bekräftar att de fått jorden genom arv och byte mot annan jord, och att de 
därmed verkligen ägt densamma. Häradsrätten (domaren) tar del av alla de 
ovanstående handlingarna, och vänder sig sedan till nämnden och tingsall-
mogen (det vill säga den närvarande menigheten). Sedan dessa ”som äro 
kunniga om Karby hemmans beskaffenhet” enhälligt bekräftat att den löse-
skilling som omyndiga Brita fått för sin systerlott ”mera översteg än under-

                               
130 1734 års lag, ÄB 22 kap. 3§. De olika restriktionerna mot försäljning av arvejord utom 
börd var som framgått mycket starka vid denna tid. Bördsrätten, som innebar att en säljares 
släktingar hade förtur till dennes jord framför icke-släktingar, avskaffades inte formellt förrän 
år 1863. Jag ser restriktionerna mot försäljning av omyndigas fasta – men inte lösa – egendom 
som ett uttryck för samma strävan att bevara jorden inom samma släkt. 
131 För exempel se lagfarter 1817 VT 18 mars Söder Nånö; 1820 ST 8 juni Svanberga. Små-
protokoll, Lha, SSA. 
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gick dess rätta värde”, beviljas Per och Jonas Abrahamssöner första uppbudet 
för sin nyförvärvade jordegendom.132 

 
Exemplet med Abrahamssönerna i Karby visar hur noggrant övervakade 
arvsöverlåtelserna var, förutsatt att jordarvingarna liksom dessa valde att gå 
till häradsrätten och söka lagfart för sitt förvärv. Och det fanns som vi såg 
förut starka skäl för den enskilde att göra detta, för att kunna låna pengar 
med jordegendomen som säkerhet, och för att kunna sälja den vidare vid 
behov. Genom lagfartsansökan offentliggjordes och dokumenterades alla led 
i arvsöverlåtelsen, och familjens agerande utsattes en för rättslig övervak-
ning och kontroll av att lagstiftningen efterlevdes in i minsta detalj.  

Att de utlösta arvingarnas rättigheter garanterades på detta sätt är förmod-
ligen inte ett uttryck för att häradsrätten månade om just dem, utan ett ut-
tryck för den pågående institutionella utveckling som innebar att individens 
äganderätt betonades alltmer, på bekostnad av kollektivets – däribland släk-
tens och familjens. Statsmakten och dess representanter kom att stå som 
garanter för det individuella ägandet, och det främsta instrumentet för att 
åstadkomma detta var användandet av skriftliga dokument och offentlig 
registrering av egendomsförvärv.133   

En liknande rättsutveckling ägde rum i alla länder i västvärlden under 
seklena före industrialismens genombrott. Processen var alltså en generell 
sådan, men åtminstone för Sveriges del tycks den ha varierat mycket i tid 
mellan olika regioner. I det område som studeras här tycks 1800-talets första 
hälft ha utgjort ett särskilt intensivt skede, då alla resurser sattes in från rätts-
apparatens sida för att inpränta de villkor som gällde. Från 1800-talets senare 
del och framåt är lagfartsprotokollen däremot mindre utförliga, kanske till 
följd av att en stor del av informationen i överlåtelsehandlingen inte längre 
ansågs nödvändig att protokollföra. Därmed blir det svårare att få informa-
tion om de olika detaljerna i överlåtelsen. En fördel är dock att såväl boupp-
teckningar som arvskiften allt oftare bifogades lagfartsansökningar för jord 
som förvärvats genom arv. 

Häradsrättens nitiska övervakning av såväl arvsöverlåtelser som andra 
transaktioner bör inte ha inneburit något problem för familjerna undersök-
ningen så länge den lagstiftning som tillämpades överensstämde med lokal-
samhällets normer. Som vi ska se verkar det som om den i stor utsträckning 
gjorde det före 1846. Det tycks ha funnits en uppfattning även bland bönder-
na själva om att alla barn, såväl söner som döttrar, hade en principiell om än 
                               
132 Lagfart 1821 VT 23 februari Karby. Småprotokoll, Lha, SSA. 
133 Den allmänna förskjutningen av ägandebegreppets innebörd mot en alltmer individuell 
sådan har uppmärksammats inom olika forskningsfält, bland annat inom den så kallade Pro-
perty-rights-skolan. Se bland andra M. Ågren 1992, s 17-23 och A. Eriksson Trenter 2002, 
s. 1 f. Eriksson Trenter diskuterar även den betydelse de lokala domstolarnas handläggning av 
jordärenden hade i denna process. Ägandebegreppets individualisering betraktas som en 
förutsättning för ett samhälles utveckling mot kapitalism och industrialism. A. MacFarlane 
1978. 
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ojämlik rätt till föräldrarnas egendom, även om det oftast bara var ett av dem 
som kunde få ut sitt arv i form av jord. 

Att det egendomsrättsliga systemet och dess konsekvenser accepterades 
framgår av att det faktiskt användes av bönderna själva, i syfte att trygga 
både barns och föräldrars äganderätt. Ett exempel är de mycket noggrant 
specificerade undantagskontrakt som skrevs in i protokollen. Dessa garante-
rade föräldrarnas rätt till uppehälle och en del av avkastningen från den över-
låtna egendomen, oavsett om de såldes till en tredje part i framtiden. Ett 
annat är de speciellt utformade transaktioner – införsel – varmed utlösta 
arvingar garanterades äganderätt i sina respektive makars jordegendom. Vi 
fortsätter med exemplet Karby. 

Införsel: att trygga barnens äganderätt inom äktenskapet 
Redovisningen av arvets fördelning i Karby medförde att varje enskild trans-
aktion inom familjen, inklusive de transaktioner som gjordes med syskonens 
ideella andelar i egendomen, dokumenterades och registrerades skriftligt i 
rättens protokoll. Som vi såg fick systern Brita en summa pengar för den 
jord hon sålde till sina bröder. Dessa pengar kallades allmänt för arvejords-
medel, en benämning som tydligt indikerar att det inte bara är fråga om arv, 
utan ersättning för arvejord. När Brita så småningom gifte sig, skulle hennes 
arvejordsmedel följa med henne in i hennes nya hushåll och in under hennes 
makes förvaltarskap. Det kunde då vara en säkerhet för Brita att det fanns 
registrerat i lagfartsprotokollet att hon mottagit 1000 riksdaler som ersättning 
för sitt arv.  

 I de allra flesta fall användes nämligen den utlösta dotterns arvejordsme-
del för att lösa ut hennes äkta makes syskon ur hans arvejord. Därmed var 
hennes arv förbrukat, utan att hon fördenskull hade någon del i jordegendo-
men. Arvejord – och jord som förvärvats före äktenskapet – räknades nämli-
gen som enskild egendom, i vilken makan inte hade någon giftorätt. Samma 
sak gällde givetvis män i samma situation, men problemet uppstod inte lika 
ofta för dem i praktiken. Dels hade kvinnorna mer sällan någon egen arve-
jord, och dels behöll männen förvaltningsrätten över egendomen oavsett vem 
som ägde den.  

Kvinnans situation var vansklig också då hon och maken tillsammans 
köpte en jordegendom från utomstående. Denna skulle såsom förvärvad 
inom äktenskapet ingå i makarnas giftorättsgods. Men makans giftorätt var 
fram till år 1845 bara 1/3 mot makens 2/3, oavsett vilka summor hon bidragit 
med i praktiken. Det innebar att en stor del av hustruns ärvda tillgångar skul-
le gå ur händerna på henne och hennes släkt om de inte fick några gemen-
samma barn. Hon skulle också få svårigheter med försörjningen som änka. 

Emellertid hade man i Estuna med omnejd funnit en lösning på detta pro-
blem. Döttrarnas – hustrurnas – arvejordsmedel infördes i deras äkta mäns 
jordegendomar genom en skriftligt dokumenterade transaktioner som skrevs 
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in i lagfartsprotokollet. Transaktionerna kallades införsel, och de innebar att 
hustrun fick enskild äganderätt till en specificerad andel av jorden som skul-
le motsvara de pengar hon bidragit med. Införsel skedde till exempel Karby 
då Britas båda bröder Per och Jonas gifte sig med bonddöttrar som förde 
med sig pengar in i boet:  

När Per och Jonas Abrahamssöner i Karby ansöker om tredje uppbudet i ok-
tober 1821, får Pers nyblivna hustru Anna Katarina Jansdotter införsel och 
äganderätt till 1/8 mantal av hans jord i Karby, eftersom hon fått 1100 riksda-
ler i lösen för sin arvejord i Svanberga. Brodern Jonas gifter sig året därpå 
med en Greta Katarina Andersdotter, och ytterligare några år senare, 1826, 
registreras i lagfartsprotokollet att han sålt 1/8 mantal av sin jord till henne 
för 1110 riksdaler som kvitteras genom att hon betalt ”löseskilling av sina  
arvejordsmedel som hon bekommit från sina föräldrar ägande 1/6 mantal Sö-
derby och 1/5 mantal Hammarby”.134  

 
I båda dessa fall kan man ana hustrurnas familjer bakom det som skedde. 
Genom att använda sig av det formella systemet för egendomsregistrering 
och protokollföra transaktionerna med de utlösta döttrarnas pengar – både då 
de fick dem och då de investerade dem i sina respektive makars arvejord – 
mildrades konsekvenserna av äktenskapslagstiftningens tillkortakommanden 
så att den ekonomiska maktbalansen mellan makarna blev mer jämlik.  

Inte förrän i och med 1920 års giftermålsbalk kom giftorätten att omfatta 
makarnas arvejord,135 och införseltransaktioner fortsatte att registreras under 
i stort sett hela min undersökningsperiod. Efter 1800-talets mitt tog de sig 
dock allt oftare formen av försäljningar av jord, antingen direkt till makan, 
eller till hennes far som sedan skänkte samma jord till henne. Det förekom 
också att makens föräldrar sålde en del av sin jord direkt till svärdottern i 
samband med att de gjorde en arvsöverlåtelse till sonen.136 

                               
134 Lagfartsprotokoll 1821 HT 25 oktober Karby (3:e uppbudet); 1826 VT 20 februari Karby. 
Småprotokoll, Lha, SSA. Brödernas giftermål: Estuna 1821-05-13 (lysning Per Abrahamsson 
och Anna Katarina Jansdotter); Lohärad 1822-01-27 (lysning Jonas Abrahamsson och Greta 
Stina Andersdotter). Estuna och Lohärad församlingars kyrkoarkiv, SSA.  
135 Nordisk Familjebok, 2:a uppl, supplement (1923): giftorättsgods. 
136 Systemet med kontantinlösen följd av införsel i makens egendom var redan etablerat vid 
den tid då min undersökning tar sin början. I flera av de transaktioner som sker under 
1810-talet framgår det att den ena makens pengar förts in i den andras arvejord, och då i 
transaktioner som lagfarits redan på 1700-talet. För exempel se åtkomsthandlingarna i följan-
de lagfarter: 1813 HT 20 oktober Söder Nånö (byte); 1814 HT 3 oktober Finngarne.  
För exempel på införsel genom försäljning av jord se lagfarter 1864 VT §25 (försäljning till 
svärdotter); 1867 ST §32 (försäljning till bonddottern Gustava Matilda Jansdotter, som även 
om det inte nämns i lagfarten är säljarens nyblivna hustru); 1895 HT §8-9 (försäljning av jord 
till svärfar som skänker densamma till sin dotter). Småprotokoll, Lha, SSA. I närstudien av 
byn Sylta i kapitel 3 (sidan 74) redovisas också en försäljning till två svärdöttrar. Ämnet 
införsel och dess betydelse för kvinnans äganderätt diskuteras utförligt i S. Holmlund 2007. 
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Delsammanfattning: arvet i häradsrätten 
Det fanns när redan vid undersökningsperiodens början år 1810 ett etablerat 
system, som innebar att de arvingar som inte fick jord ersattes med penning-
summor som relaterades till de andelar i egendomen de avstått ifrån.137 Den 
kontanta ersättningen till syskonen gjordes förmodligen ofta med hjälp av 
lån mot inteckning, vilket var en av de faktorer som gjorde det angeläget för 
jordarvingar att lagfara sina förvärv. Lagfarten var ju som vi sett en förut-
sättning för inteckning i fast egendom. 

Men registreringen och den därpå följande rättsliga granskningen av arvs-
överlåtelserna var inte bara var ett resultat av påtryckningar från lagstiftare 
och domstolar för att öka lagfartsbenägenheten. Familjerna använde sig ock-
så själva av häradsrätten som garant för arvingarnas äganderätt. Inte bara 
jordarvingarnas äganderätt registrerades i lagfartsprotokollen, utan också de 
utlösta arvingarnas äganderätt då de förde med sig sin kontanta ersättning, 
sina ”arvejordsmedel”, in i äktenskapet. Det senare gynnade framför allt de 
kvinnliga arvingarna, eftersom lagstiftningen inte tryggade hustrurs ägande-
rätt på ett tillfredsställande sätt.  

Arvssystemet i Estuna var alltså tätt sammanvävt med det rättsliga system 
som sanktionerade arvsöverlåtelser och andra jordtransaktioner. Det var 
kommersiellt så till vida att jord byttes mot pengar även vid överlåtelser 
inom familjen, och det var formellt så till vida att man sökte lagfart även för 
ärvd jord och därmed utsatte arvsöverlåtelserna för rättslig offentlig gransk-
ning.  

Inlemmandet av arvet i den rättsliga sfären begränsade emellertid hand-
lingsutrymmet när oönskade förändringar hotade överlåtarnas målsättningar. 
Det gäller inte minst vid införandet av lika arvsrätt år 1845. Jag kommer nu 
att gå igenom de olika former för överföring som fanns, vilken innebörd de 
hade och i vilken utsträckning de användes under olika tidsperioder. Föränd-
ringar i sättet att överlåta kommer ibland – men inte alltid – att tolkas som 
uttryck för strategier, eller som medel vilka användes för att uppnå mål och 
upprätthålla principer. 

Överlåtelsernas olika moment 
Var och en av de arvsöverlåtelser som ingår i studien är i någon mening unik 
och beroende av de speciella omständigheter som rådde i just den familjen 
vid just den tidpunkten. Varianterna var nästan lika många som familjerna 
själva. Ibland genomfördes arvsöverlåtelsen medan bägge föräldrarna var i 
livet, ibland sedan en av dem dött. Ibland ägde en av föräldrarna ensam hela 
egendomen som då automatiskt ärvdes av barnen vid dödsfall (om det inte 
                               
137 Vi vet att detta system varit vanligt även på andra håll i Sverige under 1700- och 
1800-talen. Se till exempel R. Fiebranz 2002, s. 346 f. 
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fanns ett testamente som garanterade den överlevande föräldern fortsatt be-
sittningsrätt). Ibland ägdes den gemensamt i olika proportioner av båda för-
äldrar, varpå arvskifte oftast inte genomfördes förrän den andra föräldern 
överlät sin andel. Ibland riktade föräldrarna arvsöverlåtelsen direkt till ett av 
barnen, ibland till alla eller några av barnen. Ibland stipulerade de villkor om 
lösensummor till de syskon som inte ärvde jord, ibland inte. Ibland sålde 
föräldrar hela eller en del av egendomen till vad som vid senare kontroll mot 
kyrkobokföringen visade sig vara en bröstarvinge. Och så vidare.  

Gemensamt för alla överlåtelser, åtminstone för dem där det fanns mer än 
en arvinge, är dock att man kan dela upp dem i två olika moment. I det första 
momentet avhände sig föräldrarna egendomen till sina barn. Det kunde ske 
direkt till ett av dem, eller ospecificerat till alla barnen. Detta första moment, 
som ägde rum mellan generationerna, fanns med i alla överlåtelser. Det 
finns i de flesta fall också registrerat i lagfartsprotokollet, och är därmed 
tillgängligt för eftervärlden. Undantaget utgörs av en del överlåtelser som 
skett genom förälders död. Dessa har emellertid kunnat rekonstrueras genom 
arvingarnas senare transaktioner med varandra. Ibland, då det bara fanns en 
bröstarvinge, var det första momentet också det enda. 

 I det andra momentet, som ägde rum inom samma generation, gjorde ar-
vingarna upp sinsemellan. Om föräldrarna inte direkt pekat ut ett av barnen i 
sin överlåtelse skulle en jordarvinge (ibland flera) utses, och denna skulle 
ersätta sina medarvingar för deras andelar i jordegendomen. Detta andra 
moment fanns naturligtvis bara med i familjer med fler än ett barn. Dessut-
om var det inte alltid, och inte under hela undersökningsperioden, som upp-
görelserna redovisades inför häradsrätten och skrevs in i protokollen. Detta 
innebär att det andra momentet i arvsöverlåtelserna inte kan analyseras lika 
fullständigt som det första. En analys av det material som ändå finns kom-
mer att göras längre fram med betoning på den ersättning de arvingar fick 
som inte tog över föräldraegendomen. Men också själva frånvaron av doku-
mentation av det andra momentet i arvsöverlåtelserna är intressant att analy-
sera. Den hänger nämligen nära samman med hur det första momentet 
genomfördes.  

Härnäst redogör jag för vilka former detta första moment i överlåtelsen 
kunde ta sig, och vilka konsekvenser det fick för det fortsatta genomförandet 
av arvet. 

Generationer emellan: direktarv, gåva eller försäljning 
Föräldrarna kunde avhända sig äganderätten till nästa generation på tre olika 
sätt, nämligen genom: 

 
• direktarv om de avled medan jorden ännu var i deras ägo  
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• gåva om de gav bort jord till barnen (i regel mot undantagsförmåner) 
under sin livstid 

• försäljning om de sålde jord till barnen (för pengar) under sin livstid.  
 
De sammanlagt 31 fall då jorden såldes utanför familjen av ett dödsbo inklu-
sive bröstarvingar, var speciella genom att de alltid förutsatte överlåtelse 
genom direktarv. Förälderns dödsfall är så att säga orsaken till att dessa 31 
fall över huvud taget finns med bland arvsöverlåtelserna – hade föräldern 
varit i livet vid försäljningen skulle transaktionen ha räknats som en vanlig 
försäljning i databasen. De undersöks därför inte tillsammans med övriga 
235 fall eftersom det skulle leda till en snedfördelning av siffrorna. Istället 
behandlas de separat i avsnittet Direktarv följt av försäljning utanför famil-
jen på sidan 134. 

Eftersom det var vanligt att båda föräldrarna ägde andelar i egendo-
men, genom införsel eller i kraft av sin giftorätt, förekom ofta flera överlå-
telseformer i ett och samma fall. Då en av föräldrarna dog överläts dennas 
andel av jordegendomen automatiskt till barnen genom det jag valt att kalla 
direktarv. Om den andra föräldern därpå själv avhände sig sin andel genom 
en gåva, kom överlåtelsen alltså att innehålla två olika överlåtelseformer, 
nämligen direktarv och gåva. Flera överlåtelseformer förekom också i famil-
jer som hade flera jordegendomar vilka överläts på olika sätt till olika barn. 
Nedanstående fall är ett sådant exempel: 

Jan Erik Ersson och Kristina Matsdotter i Grävsta har fem barn varav fyra le-
ver länge nog att ta emot arv: Erik, Jan, Karl och Beata. Äldste sonen Erik är 
född 1832 och yngsta dottern Beata är född 1848. Makarna äger sammanlagt 
1 ½ mantal jord i byarna Söder Nånö och Grävsta. Jorden har dels ärvts av 
respektive make, och dels köpts av dem gemensamt: 

 
• ¼ mantal i Söder Nånö nr 1 samt ¼ mantal i Söder Nånö nr 4 har Kristina fått 

i arv år 1835. Det är oklart om hela egendomen är hennes enskilda eller om 
maken har införsel i den. 

• ½ mantal i Grävsta nr 2 är Jan Eriks enskilda egendom som han ärvt och in-
löst år 1827. 

• ¼ mantal i Söder Nånö nr 1 samt ¼ mantal i Grävsta nr 2 är makarnas ge-
mensamma egendom, inköpt på auktion år 1837 respektive år 1845. 

Föräldrarna överlåter hemmansdelarna i olika omgångar under en period av 
sammanlagt 18 år: 

 
1. År 1855 upplåter de Kristinas ärvda ¼ mantal i Söder Nånö nr 1, enligt salu-

brevet värderat till 3000 riksdaler, till sonen Erik mot att han ansvarar för de-
ras inteckningslån på 837 riksdaler samt betalar dem ytterligare 663 riksda-
ler. 

2. År 1861 säljer de ¼ mantal avlinge i Söder Nånö nr 1 till Erik för 3750 riks-
mynt som likvideras genom att han ansvarar för inteckningen i hemmansde-
len på 867 riksmynt. 
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3. År 1863 avlider hustru Kristina vid 50 års ålder varpå hennes återstående 
jord går i arv till barnen. Denna omfattar hela eller större delen av ¼ mantal i 
Söder Nånö 4 samt en tredjedel (1/12 mantal) av ¼ mantal i Grävsta 2.  

4. 1864 säljer maken Jan Erik och tre av barnen sina andelar i Kristinas efter-
lämnade ¼ mantal i Söder Nånö nr 4 till Erik för 3000 riksmynt samt undan-
tagsförmåner till Jan Erik. Häradsrätten har gett sitt tillstånd till försäljning 
av den yngsta systerns Beatas jord till detta pris för hela hemmansdelen. 

5. I samband med ett arv av frälseränta från barnens mormor i Söder Nånö år 
1864 förklarar sig äldste sonen Erik nöjd att avstå sin arvsrätt till sina sys-
kons fördel eftersom han ”njutit betydlig förmån” framför dessa genom 
hemmansköp från föräldrarna. 

6. År 1864 säljer Jan Erik tillsammans med sonen Karl och dottern Beatas för-
myndare sina andelar i det ¼-dels  mantal i Grävsta nr 2 som han köpt till-
sammans med hustrun Kristina, till sonen Jan för 3000 riksmynt.  

7. Direkt därefter arvsupplåter Jan Erik sitt enskilda, ärvda ¼ mantal i samma 
by, till barnen Jan, Karl och Beata. Jan ska få jorden mot att han betalar lösen 
om 800 riksmynt vardera till Karl och Beata, samt betalar faderns skuld om 
450 riksmynt. 

8. År 1866 dör sonen Karl ogift och hans pengar ärvs av fadern och syskonen. I 
ett gåvobrev daterat 1873 överlåter Jan Erik äganderätten till sitt återstående 
¼ mantal i Grävsta nr 2 till sin sonson och namne Jan Erik Ersson, att tillträ-
da genast efter den förres död.  

Den unge Jan Erik är son till den äldre Jan Eriks äldste son Erik, som kommit 
på obestånd och sålt all sin jord i Söder Nånö år 1871. Erik lever nu som in-
hyses i byn, medan den unge Jan Erik och hans syster bor tillsammans med 
farfadern och hans nya hustru i Grävsta. Unge Jan Erik söker lagfart för gå-
van först sedan hans farfar dött, vilket sker år 1889. Då har hans moster Beata 
redan klagat hos häradsrätten och yrkat på att gåvobrevet ska ogiltigförklaras. 
Hon är då det enda av syskonen förutom Erik som ännu lever. Fadern har av-
lidit och hon har arvsrätt i hans jord, menar hon. Häradsrättens utslag blir 
dock att gåvorna ska betraktas som fullbordade genom gåvobrevets upprät-
tande, oavsett bestämmelser om tillträdestid.138 

 
I den här arvsöverlåtelsen – som pågick under många år – förekommer alla 
tre överlåtelseformerna. Den egendom som anges under punkt 3 ovan över-
läts genom direktarv. Genom Kristinas död övergick hennes jord till barnen. 
Detta framgår indirekt genom de försäljningar barnen gör till varandra under 
punkt nr 4 och nr 6 tillsammans med fadern som också är delägare. Hur stora 
andelar var och en av dem ägde i jorden framgår tyvärr inte av salubreven 
här. Det var annars vanligt att det angavs. När det gäller den jord makarna 
köpt gemensamt vet vi att Jan-Erik hade giftorätt i 2/3 av egendomen. När 
det gäller Kristinas ärvda jord i Söder Nånö är det mer oklart. Jan Erik kan 
                               
138 Jan Erik Erssons och Kristina Matsdotters förvärv: Lagfarter 1827 HT 23 oktober Grävsta; 
1836 ST §4 (Söder Nånö); 1837 ST §47 (Söder Nånö); 1845 ST §16 (Grävsta). Överlåtelser 
till barn och barnbarn: Lagfarter 1856 VT §26 (Söder Nånö); 1861 VT §38 (Söder Nånö); 
1864 HT §28-29 (arv av frälseränta till Finngarne från mormodern); 1865 VT §45-46 (Gräv-
sta) samt 1889 ST §4 (Grävsta). Sonen Erik Janssons försäljningar i Söder Nånö: Lagfarter 
1865 HT §43; 1871 HT §35. Småprotokoll, Lha, SSA. 
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ha haft del i den genom att ha deltagit i lösen av hennes syskon, och fått en 
införsel i egendomen som inte lagfarits. Han är hur som helst med och säljer 
jorden till den utvalde sonen Erik under punkt nr 4.  

Som gåva har räknas punkt 7 och 8. Överlåtelsen under punkt 7 är den 
som är mest lik den vanliga gåvoformen mellan föräldrar och barn: en arvs-
upplåtelse utan någon annan ersättning för egen del än eventuella undantags-
förmåner. Överlåtelsen under punkt 8 är däremot speciell på flera sätt efter-
som den dels görs till ett barnbarn, och dels liknar ett testamente. Häradsrät-
tens utslag blir dock att den ska betraktas som en gåva.  

Som försäljningar, slutligen, räknar jag de överlåtelser som finns under 
punkt 1, 2, 4 och 6. Den första transaktionen har förts hit med viss tvekan 
eftersom ersättningen till föräldrarna var mycket liten och salubrevet i övrigt 
mest utformat som en arvsöverlåtelse. Bland annat inkluderade det en värde-
ring av egendomen, något som inte gjordes vid regelrätta försäljningar. Mer 
tydlig som försäljning är den under punkt 2. Försäljningarna under punkt 4 
och 6 innefattar bara fadern Jan Eriks andelar som säljs till en son. Resten 
har redan överlåtits genom modern Kristinas dödsfall och är under dessa 
punkter föremål för transaktioner mellan barnen. 

 Sättet att överlåta kunde alltså variera, också inom en och samma familj. 
Som vi ska se fanns det dock tydliga trender när det gällde vilka former som 
föredrogs under olika tidsperioder. Figur 5.1 visar hur stor procentandel av 
arvsöverlåtelserna under varje delperiod som inbegrep respektive överlåtel-
seform. En och samma arvsöverlåtelse kan alltså ha räknats till flera av kate-
gorierna, beroende på hur många överlåtelseformer den innefattade. 

Figur 5.1. Andel arvsöverlåtelser som inbegriper direktarv, 
gåva respektive försäljning till barn. Estuna 1810-1930. 
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Här framgår att en stor men varierande andel av arvsöverlåtelserna skedde 
helt eller delvis genom direktarv under hela undersökningsperioden 
1810-1930. Allra störst var den under den sista delperioden, 1886-1930. 
Förekomsten av gåvor till barn minskade däremot kontinuerligt, från att ha 
utgjort den vanligaste överlåtelseformen under den första delperioden till att 
nästan inte förekomma alls under den sista. I kontrast till detta ökade försälj-
ningarna av jordegendom till bröstarvingar i betydelse, i synnerhet mellan 
den första och den mellersta delperioden.  

Vad betyder detta? För att svara på den frågan behöver vi ta reda på viken 
funktion de olika överlåtelseformerna fyllde. Vad var till exempel föräldrar-
nas syfte med att sälja jorden till ett av barnen istället för att behålla den till 
sin död? Ville åstadkomma något speciellt eller var försäljningarna bara ett 
uttryck för allmän kommersialisering? I det följande analyseras var och en 
av de tre överlåtelseformerna och deras förekomst under de tre delperioder-
na, med fokus på dessa frågor. 

Direktarv efter  dödsfall 
Direktarv efter dödsfall förutsätter att minst en av föräldrarna avlidit, och att 
denna förälder vid sin död ägde jord som han eller hon inte överlåtit till bar-
nen i livstiden. Direktarv innebar att den avlidna förälderns egendom auto-
matiskt övergick till samtliga barn, enligt gällande arvslagstiftning som var 
2/3 för söner och 1/3 för döttrar före 1846, men lika mellan söner och döttrar 
från och med detta år. För den del av familjens samlade jordegendom som 
överlåtits genom dödsfall fanns det alltså ingen möjlighet att kringgå 
arvslagstiftningen, åtminstone inte om den tilltänkta jordarvingen skulle 
kunna få lagfart på egendomen.  

Att det var en etablerad sanning att arvingar hade del i en avliden föräl-
ders egendom framgår av skildringen på sidan 127, där Beata Jansdotter 
hävdar sin arvsrätt i fadern Jan Erik Erssons jord i Söder Nånö som hennes 
brorson sökt lagfart på. När hennes ansökan avslås är det därför att fadern 
enligt häradsrättens utslag avhänt sig egendomen redan i livstiden, och där-
med inte längre hade den i sin ägo då han dog.139  

Som vi sett föranledde lagfartsansökan en granskning från häradsrättens 
sida som omöjliggjorde avsteg från gällande lagstiftning. Frågor ställdes om 
hur jordarvingen kunnat komma i besittning av sina medarvingars andelar av 
egendomen, och salubrev inkrävdes som bevis på att dessa avhänt sig sin 
arvejord till sitt syskon. Om något av syskonen var omyndig och under för-
myndare krävdes dessutom tillstånd för försäljningen.  

Man kan därmed säga att om arvsöverlåtelsens första moment, mellan 
föräldrar och barn, skedde genom direktarv, blev det nödvändigt att öppet 
redovisa även dess andra moment, det som innehöll uppgörelsen mellan 
                               
139 Om delning av arv efter dödsfall se även U. Rosén 1994, s. 169. 
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arvingarna om arvets fördelning. Andelen arvsöverlåtelser som skedde ge-
nom direktarv säger alltså något om hur angelägna föräldrarna var om att 
själva planera överlåtelserna till nästa generation, och därmed kontrollera 
hur jordegendomen fördelades och vilka summor det jordärvande barnet 
skulle behöva betala. 

Figur 5.1 på sidan 128 visade en minskning från 57 % till 43 % mellan 
den första och den andra delperioden av andelen arvsöverlåtelser som till 
någon del inbegrep direktarv. Därefter skedde en kraftig ökning igen: av de 
arvsöverlåtelser som gjordes under den sista delperioden inbegrep inte mind-
re än 63 % ett direktarv. Hur ser det ut om vi sorterar ut de överlåtelser som 
skedde helt och hållet genom direktarv, det vill säga där hela egendomen 
överläts i och med förälders död? Oftast innebar detta att båda föräldrarna 
avlidit och efterlämnat sina respektive andelar till barnen. Om en förälder 
var ensam ägare överläts emellertid hela egendomen vid dennas död, oavsett 
om den andra föräldern var i livet eller inte. Tabell 5.1 nedan visar hur 
många och hur stor andel av överlåtelserna som skedde helt, delvis respekti-
ve inte alls genom direktarv. 

Tabell 5.1. Arvsöverlåtelser vilka skett helt, delvis respektive ej genom direktarv. 
Estuna 1810-1930. 

 1810-1845 1846-1885 1886-1930 1810-1930 

Helt genom direktarv 20   (19 %) 7    (11 %) 21  (32 %) 48   (20 %) 

Delvis genom direktarv 40   (38 %) 20  (32 %) 21  (32 %) 81   (34 %) 

Ej genom direktarv 46   (43 %)  36  (57 %) 24  (36 %) 106 (45 %) 

Summa 106 (100 %) 63  (100 %) 66 (100 %) 235 (99 %) 
Källor: se tabell 3.1. 
 
Här framgår att andelen överlåtelser som skedde helt och hållet genom di-
rektarv minskade från 19 % till 11 % mellan den första och den mellersta 
delperioden, för att därefter öka till 32 % under den sista delperioden. Varia-
tionerna över tid är alltså ännu större om man ser enbart till dessa mer ”ren-
odlade” direktarvsöverlåtelser.  

En slutsats skulle kunna vara att skillnaden mellan olika delperioder beror 
på förändringar i föräldrarnas livslängd, exempelvis att fler under den mel-
lersta delperioden levde så länge att de hann göra en överlåtelse i livstiden. 
Men som tabell 5.2 nedan visar var detta inte fallet. 
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Tabell 5.2. Föräldrarnas ålder vid arvsöverlåtelse i livstiden respektive vid dödsfall 
före arvsöverlåtelse. 

Överlåtelseår 1810-1845 1846-1885 1886-1930 1810-1930 

Faderns ålder vid:     
arvsöverlåtelse i livstiden 57,4 61,2 65,7 60,8 
dödsfall före arvsöverlåtelse 51,5 53,4 64,4 55,9 
Moderns ålder vid:     
arvsöverlåtelse i livstiden 52,6 54,8 62,0 55,3 
dödsfall före arvsöverlåtelse 47,1 50,4 62,0 54,1 
Källor: se tabell 3.1. 
 
Här framgår att både fäders och mödrars ålder vid såväl dödsfall före arvs-
överlåtelse som vid överlåtelse i livstiden steg mycket lite mellan den första 
och den mellersta delperioden. Den borde ha ökat betydligt om minskningen 
av direktarvsöverlåtelser vore en följd av ökad livslängd hos föräldrarna. 
Däremot steg föräldrarnas överlåtelseålder och deras ålder vid dödsfall 
mycket kraftigt mellan den andra och den tredje delperioden. Men då blev 
direktarvsöverlåtelserna tvärtemot vad man kan förvänta sig mycket fler.  

Detta visar att förändrade överlåtelsemönster inte var en följd av demo-
grafiska faktorer, utan i stor utsträckning handlade om aktiva val, främst från 
föräldrarnas sida eftersom det var de som hade makten över egendomen så 
länge den var i deras ägo.  

Den låga andelen överlåtelser som skedde genom direktarv under den mit-
tenperioden 1846-1885 – till skillnad från under den första och den sista 
delperioden – tyder på att föräldrarna under denna tid var angelägna om att 
genomföra överlåtelsen till nästa generation på ett planerat sätt. Vad berodde 
det på? Två stora förändringar hade inträffat sedan den första delperioden 
som kunde göra det svårare för vissa familjer att överföra egendomen till en 
utvald son. Dels hade lika arvsrätt mellan män och kvinnor införts år 1845 
och börjat gälla 1846. Dels hade det genomsnittliga antalet överlevande 
bröstarvingar blivit större: 3,6 per familj jämfört med 2,9 under den första 
delperioden.  

När barnen var så här många, och döttrarna dessutom skulle ha en lika 
stor andel som sönerna, framstod en lagenlig delning med åtföljande lösen 
förmodligen som ett riskfyllt projekt. Man ville inte riskera att jordarvingens 
skulder översteg vad gården kunde bära: om det skedde kanske han blev 
tvungen att sälja den. Då skulle föräldrarna få sitta på undantag hos den nya 
ägaren och alla barnen proletariseras eller åtminstone få betydligt sämre 
framtidsutsikter. Den minskade andelen arvsöverlåtelser som skedde helt 
eller delvis genom direktarv under denna period tror jag visar att många för-
äldrar aktivt försökte undvika en sådan situation genom att inte låta arvsfrå-
gan bero till dess att de gick bort. Men den visar också på en strategi som 
gick ut på att undvika en delning som inte stämde överens med de egna prin-
ciperna och målsättningarna. Det handlar helt enkelt om en kollision mellan 
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rättsliga institutioner och lokala normer och behov. Jag återkommer till detta 
längre fram. 

Under den sista delperioden, 1886-1930, ökade andelen överlåtelser ge-
nom direktarv mycket kraftigt igen. Då överläts inte mindre än 63 % av 
egendomarna till någon del genom direktarv, och 32 % av dem helt och hål-
let på detta sätt. Detta var ett mönster som Nils Wohlin noterade i Emigra-
tionsutredningen 1910; han menade att allt färre överlåtelser skedde under 
föräldrarnas livstid mot undantagsförmåner.140 Att denna förändring inträffa-
de just nu är särskilt anmärkningsvärt eftersom föräldrarnas livslängd ökade 
kraftigt under samma tid. Många barn bör ha fått vänta mycket länge på att 
få ut sitt arv: 

Karl Erik Jansson och hustrun Anna Lovisa brukar tillsammans en liten 
hemmansdel om 1/36 mantal i Svinninge som Anna Lovisa ärvt efter sin far 
år 1889. De har tre barn tillsammans: dottern Frida Elisabet, född 1884, och 
sönerna Karl Gustaf och Martin Hildemar, födda 1889 respektive 1897. Hust-
ru Anna Lovisa dör vid 67 års ålder år 1926 och arvskifte hålls två år senare. 
Egendomen övergår i barnens ägo eftersom den varit Anna Lovisas enskilda. 
Maken Karl Erik 80 år vid arvskiftet 1928, och alla barnen har sedan länge 
egna familjer. Äldsta dottern Frida Elisabet är 44 år och gift med en hem-
mansägare i byn Nora. Sonen Karl Gustaf har dött året före sin mor men ef-
terlämnat sex barn som tar arv i hans ställe. Yngste sonen Martin Hildemar 
bor kvar i Svinninge med hustru och barn. Enligt församlingsboken försörjer 
han sig som arbetare. 

Vid arvskiftet får Frida Elisabet och Martin Hildemar 1/108 mantal vardera, 
medan Karl Gustavs sex barn får dela på det 1/108-dels mantal som skulle 
tillfallit honom om han varit i livet. I samband med arvskiftet säljer Frida Eli-
sabet och förmyndaren för Karl Gustavs barn sina andelar till Martin Hilde-
mar för sammanlagt 2450 kronor. Denne den yngste sonen blir nu vid 31 års 
ålder ägare till moderns 1/36-dels mantal i Svinninge.141 

 
I exemplet var det bara en av föräldrarna, modern, som ägde del i jorden. Det 
gjorde att hela egendomen automatiskt överläts till barnen vid hennes död. 
Men även i de fall då båda föräldrarna hade del i egendomen blev det allt 
vanligare att de behöll den livet ut. Det finns flera förklaringar till detta. En 
är ett nytt överlåtelsemönster som innebar att man arrenderade ut jordegen-
domen till ett av barnen, istället för att som tidigare överlåta den mot ett 
undantagskontrakt. Sådana arrenden var vanliga vid 1900-talets mitt i Iréne 
Flygares undersökningsområden i Uppland respektive Västergötland, och 
Flygare menar att utarrendering till olika barn kan ha varit ett sätt för föräld-
rarna att avgöra vem av dem som var lämpligast för att driva gårdsbruket.  

                               
140 N. Wohlin 1910, s. 34 ff. 
141 Lagfart 1890 VT §8. Småprotokoll, Lha, SSA. Lagfart 1928 HT §125-126. Renoverade 
småprotokoll, NMRD, SHA, RA. Egendomen i fråga är för övrigt en av de få som förblivit 
inom samma släkt genom hela undersökningsperioden 1810-1930. 
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Men vad var egentligen orsaken till att föräldrarna inte släppte ifrån sig 
äganderätten? Ekonomhistorikern Liam Kennedy menar att faderns önskan 
att behålla makten och kontrollen över hushållet borde leda till att överlåtel-
sen skedde sent i föräldrarnas livscykel, och då till en yngre son. I Estuna var 
den typiska gårdsövertagaren under 1900-talets första decennier mycket 
riktigt en yngre son, särskilt på de mindre gårdarna. Under denna tid, då 
dödligheten minskat och den förväntade livslängden ökat, finns det fog för 
att säga att de föräldrar som avstod från att överlåta under sin livstid medve-
tet behöll kontrollen över egendomen in i det längsta, istället för att över-
lämna de formella rättigheterna till den kommande generationen. Men var-
för, bortsett från den tillfredsställelse som Kennedy menar att själva ägandet 
gav? Kanske handlade det om att den äldste sonen – som var det traditionella 
förstahandsvalet – inte längre var intresserad av att överta en liten gård, oav-
sett om väntetiden var lång eller kort. Kanske den äldste sonens förtur i des-
sa fall bestod i att kunna etablera sig utanför jordbruket, under bättre förhål-
landen än ett småbruk kunde erbjuda? 

Nils Wohlin menade att utvecklingen mot allt färre överlåtelser i livstiden 
innebar att den äldre generationen förlorade inflytandet över gårdens framtid 
eftersom den inte längre kunde vara med och göra sin vilja gällande. Och jag 
tror att det ligger något i att maktbalansen inom familjen förskjutits till den 
yngre generationens fördel. Fortfarande hade den äldre generationen såsom 
ägare, och fadern såsom familjens överhuvud, stor makt över dess medlem-
mar. Det vittnar inte minst intervjuerna i Iréne Flygares studie om.142 Men 
den äldre generationens inflytande bör trots allt ha blivit mindre än vad den 
tidigare varit. Vi kan utgå ifrån att barnen i mindre utsträckning än förr var 
beroende av att få tillgång till sitt arv – jord eller pengar – för att kunna för-
sörja sig och bilda egna hushåll. Individen hade börjat lösgöra sig från famil-
jen, vilket innebar att offerviljan blivit mindre.  

Enligt Wohlin fann sig samtidens arvingar inte längre i att bli utlösta för 
summor under jordens marknadsvärde, eller i att uppfylla betungande undan-
tagskontrakt till pensionerade föräldrar. Det är med stor indignation han 
konstaterar detta och uppgifterna ska naturligtvis användas med försiktighet. 
Men faktum är att det ligger nära till hands att tolka valet att inte överlåta 
under livstiden som en defensiv strategi från den äldre generationens sida. 
De – som hade sin arbetsföra tid bakom sig och ålderdomen framför sig – 
var förmodligen mer angelägna än sina barn om att gården behölls inom 
familjen och förblev deras hem. Om inflytandet över den yngre generationen 
minskat, och dess behov och önskemål gick på tvärs mot de egna planerna, 

                               
142 Bland annat vittnar flera av berättelserna i avsnittet ”Generation I tar över i mitten av 
1900-talet” om en starkt patriarkalisk familjekultur där fäder behöll driftsledningen i det 
längsta och där barn förväntades avstå från utbildning och arbeta på gården. I. Flygare 1999, 
s. 348-360.  
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då var det kanske en god strategi från föräldrarnas sida att inte göra något 
utan helt enkelt skjuta upp problemet till arvskiftet.  

Direktarv följt av försäljning utanför familjen 
I detta sammanhang ska även de 31 fall behandlas i vilka jordegendomen 
såldes till utomstående sedan en eller båda föräldrars dött. Allra flest fall av 
direktarv/försäljning – 14 stycken – inträffade under mittenperioden 1846-
1885. Det är anmärkningsvärt eftersom det ju var en period då de allra flesta 
föräldrar tvärtom undvek att låta överlåtelsen ske genom direktarv (figur 5.1 
och 5.2). Bara i 27 av de familjer där man ”lyckades” fullfölja överföringen 
till nästa generation förekom direktarv som överlåtelseform.  

Man kan också vända på siffrorna och uttrycka det så här: sammanlagt 41 
arvsöverlåtelser i Estuna under studiens mellersta delperiod inbegrep direkt-
arv, och av dem slutade inte mindre än 14 stycken – mer än en tredjedel –
med försäljning utanför familjen.143  

Vi har tidigare sett att dessa försäljningar ofta skedde i familjer med bris-
tande resurser i förhållande till antalet arvingar. Familjerna skiljer sig också 
från övriga genom att föräldrarnas ålder vid dödsfallet var betydligt lägre. 
Genomsnittet för hela perioden var 48,8 år för fäder och 49,8 år för mödrar, 
vilket kan jämföras med motsvarande siffror i tabell 5.2 för de föräldrar vars 
död inte slutade med försäljning.  

Detta förstärker bilden försäljningarna utanför familjen som nödlösningar. 
En förälders förtidiga död ledde till svårigheter av flera slag, både praktiska 
och juridiska. En svårighet av det senare slaget var den automatiska delning 
av egendomen som  måste ske och som många familjer under mittenperioden 
1846-1885 annars undvek på grund av svårigheten att samtidigt följa lagen 
och bibehålla gårdens bärkraft. Att gården fick säljas i mer än en tredjedel av 
de familjer där arvet skedde genom förälders dödsfall, visar att valet att över-
låta i förtid nog var ett logisk beslut för många under denna period. 

Arv genom gåva 
Av figur 5.1 framgick att gåva var den vanligaste överlåtelseformen under 
den första delperioden, då 63 % av överlåtelserna inbegrep en sådan. Däref-
ter minskade gåvorna i betydelse som överlåtelseform: under den mellersta 
delperioden inbegrep 44 % av arvsöverlåtelserna gåva till bröstarvinge och 
under den sista delperioden bara 9 %. Uppdelade på överlåtelser som skedde 
helt, delvis respektive inte alls genom gåva ser siffrorna ut som följer: 

                               
143 Två av de 14 försäljningarna var som tidigare framhållits godsförsäljningar. Mönstret 
förblir dock detsamma även om man tar hänsyn till dessa. 
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Tabell 5.3. Arvsöverlåtelser vilka skett helt, delvis respektive ej genom gåva. 
Estuna 1810-1930. 

Överlåtelseår 1809-1845 1846-1885 1886-1930 1810-1930 

Helt genom gåva 36 (34 %)  14 (22 %) 4   (6 %) 54   (23 %) 

Delvis genom gåva 31 (29 %) 14 (22 %) 2   (3 %) 47   (20 %) 

Ej genom gåva 39 (37 %) 35 (56 %) 60 (91 %) 134 (57 %) 

Summa 106 (100 %) 63 (100 %) 66 (100 %) 235 (100 %) 
Källor: se tabell 3.1. 
 
Också här framgår tydligt hur gåvorna blev allt färre, för att försvinna nästan 
helt under den sista delperioden. Vad innebar då gåvan som överlåtelseform 
och vad var orsaken till att den minskade i betydelse över tid? 

När föräldrar överlät jordegendom genom gåva skedde det oftast mot un-
dantagsförmåner. Undantaget, ”lagan” som det kallas i källmaterialet, var i 
regel mycket detaljerat beskrivet i särskilda kontrakt som skrevs in i lag-
fartsprotokollet eller i inteckningsprotokollet. Det bestod av bland annat 
husrum, bete för kreatur, och årliga leveranser av spannmål och andra förnö-
denheter. Undantaget, som följde med hemmansdelen även om det en gång 
såldes utanför familjen, garanterade föräldrarnas framtida försörjning.  

Kriteriet för en gåva har i undersökningen varit att föräldrarna inte begär-
de någon pekuniär ersättning för egen del. Däremot inbegrep gåvan i nästan 
samtliga fall den förekom att de syskon som blir utan jord ersattes med peng-
ar. Ibland, som i exemplet Abraham Ersson och Maria Persdotter i Karby 
(sidan 120), gjordes gåvan till samtliga barn enligt gällande arvslagstiftning, 
så att de blivande jordarvingarna fick köpa syskonens andelar. Ibland, som i 
exemplet nedan, gjordes gåvan direkt till ett eller flera specifika barn mot 
penningsummor till syskonen som föräldrarna bestämde: 

I ett salubrev daterat den 30 maj 1836 upplåter Erik Mårtensson och Brita 
Persdotter i Åsby sin egendom bestående av ¼ mantal i Åsby nr 1 och ¼ 
mantal i Åsby nr 2, till sina fyra söner mot undantagsförmåner. Föräldrarna 
förbehåller sig rätten att själva dela jorden mellan barnen. Dessa är Per och 
Erik, 30 respektive 26 år gamla och myndiga, samt Johan Love och Karl, 20 
respektive 12 år gamla och omyndiga. Erik får hemmansdelen i Åsby nr 2 
och 12-årige Karl får den i Åsby nr 1, mot att de betalar 450 riksdaler vardera 
till Johan Love, som redan förut fått 1000 riksdaler av föräldrarna ”uti om-
kostningar på hans lärdom”.  Äldste sonen Per som bor i en annan socken har 
av lösöret och nu för sin arvejordsdel fått 1875 riksdaler kontant av föräldrar-
na.144 

 
I det här fallet är det föräldrarna själva som anger vilka av barnen som ska få 
jord. De anger också uttryckligen (och utbetalar själva i Pers fall) lösenskil-

                               
144 Lagfart 1836 ST §8 Åsby. Småprotokoll, Lha, SSA. 
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lingen för jorden. Vi får till och med en inblick i orsakerna bakom föräldrar-
nas handlande. Sonen Johan Love har till exempel fått en utbildning bekos-
tad som dras från hans arvejordsmedel. 

Gemensamt för alla gåvor till bröstarvingar, oavsett om de som denna var 
specificerade och villkorade, eller ospecificerade och riktade till samtliga 
barn, är att de följdes av en ersättning till övriga barn för den arvejord de 
avstått. 1857 års förordning tillät visserligen att hälften av bröstarvingarnas 
arvslott gavs eller testamenterades bort, men detta förekom inte i praktiken i 
Estuna.   

Det var alltså mycket sällan som föräldrar gav bort jord till ett av barnen 
utan att övriga fick ersättning för detta.145 Under en stor del av undersök-
ningsperioden var det knappast möjligt att göra så, med tanke på den nitiska 
övervakning häradsrätten bedrev. En gåva till ett barn var alltför tydligt ett 
led i en arvsöverlåtelse, och den kunde därmed inte alltför mycket avvika 
från gällande arvslagstiftning om lagfart skulle beviljas. Här gjordes i prakti-
ken ingen skillnad mellan arvejord och avlingejord (det vill säga jord som 
ägaren inte ärvt). Däremot såg vi tidigare ett fall där gåva av avlingejord till 
en sonson godkändes av häradsrätten, trots att dennes moster överklagade 
domen (sidan 127).  

Precis som i de fall då arvet skedde genom direktarv till följd av dödsfall, 
innebar gåvor mellan föräldrar och barn i arvsöverlåtelsens första moment 
att det blev nödvändigt att redogöra för arvets fördelning mellan arvingarna i 
dess andra moment. Skillnaden var att föräldrarna i det senare fallet kunde 
vara med och påverka förloppet inom de ramar som rättspraxis tillät. 

Det är inte heller troligt att man ville ge bort jordegendomen till ett av 
barnen utan någon form av ersättning till de andra. För de allra flesta famil-
jer utgjorde jordegendomen merparten av vad man ägde, lösöre och kontanta 
medel uppgick sällan till några högre belopp. Att rätt och slätt ge jorden till 
ett av barnen skulle innebära att de övriga barnen stod helt utan ekonomiska 
medel, vilket knappast var önskvärt. Även om sönerna hade förtur till jorden, 
så hade alla barn en principiell rätt till föräldrarnas egendom. Hur stora deras  
andelar borde vara, och vilken ersättning som borde utgå för dem, kunde 
föräldrarna däremot av olika anledningar vilja bestämma själva.  

Att så många föräldrar under studiens första delperiod, före 1846, valde 
att överlåta jorden genom gåva i livstiden tyder på att den då gällande 
arvslagstiftningen om 2/3 för son och 1/3 för dotter hade en motsvarighet i 
den lokala folkliga rättsuppfattningen. Trots rigorös rättslig kontroll av arvs-
överlåtelserna kunde föräldrarna vara ganska säkra på att utfallet blev som 
man hade önskat, både när det gällde jordens fördelning och ersättningen till 
de utlösta arvingarna. 

                               
145 K. Förordning 21/12 1857. SFS. Ett par undantag finns dock från undersökningsperiodens 
senare del, bland annat Erik August Karlsson i Sylta i fallbeskrivningen på sidan 76-78 i 
kapitel 3.  
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Under den mellersta delperioden, efter införandet av lika arvsrätt 1846, blev 
gåvorna betydligt ovanligare. Precis som när det gäller direktarv genom 
dödsfall, tolkar jag nedgången som ett svar på förändrade rättsliga och eko-
nomiska förutsättningar. Gåva var en överlåtelseform som var mycket starkt 
förknippad med arv, och den som gav bort jordegendom till bröstarvingar 
efter 1845 kunde tvingas av häradsrätten att först fördela den ideellt mellan 
alla barnen enligt den nya arvslagen. Ville man undvika rättslig granskning 
och fördela arvet på ett sätt som avvek från lagen, fick man hitta andra for-
mer att överlåta på. Det som dyker upp på arenan och blir mycket vanligt 
efter 1845 är istället försäljningar av jordegendom till bröstarvingar. 

Arv genom försäljning 
Allra först i studiens inledningskapitel skildrades hur Jan Andersson, äldste 
sonen i en sexbarnsfamilj i Finngarne, köpte jord av sina föräldrar för en 
summa pengar. Överlåtelsen skedde år 1866 och var typisk för sin tid i den 
bemärkelsen att det var genom försäljning – inte genom direktarv eller gåva 
– som arvet genomfördes. Andelen arvsöverlåtelser som till någon del in-
begrep att föräldrar sålde jord till sina barn var nämligen mycket stor – näs-
tan 50 % av fallen – under mittenperioden 1846-1885. Under den första del-
perioden hade försäljningar bara funnits med i 20 % av fallen (figur 5.1, 
sidan 128). 

Denna utveckling blir ännu tydligare då de överlåtelser som skedde helt 
och hållet genom försäljning särredovisas: 

Tabell 5.4. Arvsöverlåtelser vilka skett helt, delvis respektive ej genom försäljning. 
Estuna 1810-1930. 

Överlåtelseår  1810-1845 1846-1885 1886-1930 1810-1930 

Helt genom försäljning 8    (8 %) 18 (29 %) 19 (29 %) 45  (19 %) 

Delvis genom försäljning 13 (12 %)  13 (21 %)  19 (29 %) 45  (19 %) 

Ej genom försäljning 85 (80 %) 32 (51 %)  28 (42 %) 145 (62 %) 

Summa 106 (100 %) 63 (101 %) 66 (100 %) 235 (100 %) 
Källor: se tabell 3.1. 
 
I tabell 5.4 är skillnaden mellan den första och den mellersta delperioden 
mycket stor, trots att det inte rör sig om många överlåtelser i absoluta tal. 
Andelen som sker helt och hållet genom försäljning mer än trefaldigas, från 
8 % till 29 %. Varför? Vad innebar det att genomföra överlåtelsen som en 
försäljning istället för på andra, vedertagna sätt? 

Försäljningar till bröstarvingar skilde sig från arvsöverlåtelser genom di-
rektarv och gåva genom att de liknade de kommersiella transaktioner som 
var vanliga mellan icke-släktingar under hela undersökningsperioden 
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1810-1930. Jordarvingen visade vid lagfartsansökan upp ett salubrev där en 
eller båda föräldrar helt enkelt sålde egendomen för en specifik summa 
pengar, utan att någon löseskilling till syskon nämndes. Övriga barn berörs 
överhuvudtaget inte i dessa transaktioner.  

På hösttinget år 1848 ansöker Karl Jansson i Kullsta om lagfart för ¼ mantal 
i Kullsta nr 2. Med sig har han ett salubrev daterat den 27 maj samma år, där 
hans föräldrar Jan Jansson och Margareta Persdotter säljer hemmansdelen till 
honom för 1650 riksdaler samt undantagsförmåner för dem bägge under res-
ten av deras livstid. Fadern är under förmyndare och försäljningen görs därför 
formellt av denne ”efter laga värdering”. 

Karl har två yngre bröder, Jan och Gustaf, som är 18 respektive 11 år gamla 
vid försäljningen. De är alltså båda omyndiga. I salubrevet står ingenting om 
dem eller vad de eventuellt ska få för ersättning för sin arvejord. Trots detta 
har häradsrätten ingenting att invända, utan beviljar Karl första uppbudet för 
hans förvärv.146 

 
Precis som i exemplet ovan skedde försäljningarna av jord uteslutande till ett 
eller flera utvalda barn, mycket sällan till alla barn såsom vid gåva. Endast i 
fyra av de sammanlagt 90 fall då försäljningar förälder-barn förekommer, 
sker försäljningen ospecificerat till alla barn, och i dessa handlar det om en 
kombination av arv genom dödsfall och arv genom försäljning: den efterle-
vande föräldern säljer (istället för att ge bort) sin andel av jordegendomen till 
barnen sedan maken/makan dött.  

Att försäljningar blev så vanliga under perioden efter 1845 ser jag som ett 
direkt svar på införandet av lika arvsrätt från och med år 1846. I de 18 över-
låtelser som skedde helt och hållet genom försäljning under den mellersta 
delperioden var jordarvingen en son i samtliga fall utom tre, och alla utom 
en hade syskon. Genom att helt enkelt sälja jorden till den arvinge som skul-
le överta gården, undgick man en lagenlig delning mellan honom och de 
övriga barnen. Det kan uttryckas som att när det första momentet i arvsöver-
låtelsen skedde genom försäljning, istället för genom dödsfall eller gåva, 
behövde det andra momentet i arvsöverlåtelsen inte redovisas inför härads-
rätten.  

Någon form av uppgörelse gjordes säkert ändå inom familjen i dessa fall. 
Det var förmodligen få barn som gick helt tomhänta sedan ett syskon överta-
git gården. Men fördelningen av arvet kunde göras på ett annat sätt än det 
som lagen föreskrev. Vid sådana här skenbart kommersiella försäljningar 
kunde ”arvskiftet” hållas informellt, men jordarvingen ändå få den formella, 
rättsligt sanktionerade äganderätt som var så viktig. Försäljningssumman 
kunde sedan fördelas mellan de övriga barnen enligt föräldrarnas egna prin-
ciper och bedömningar av hemmanets bärkraft. Detta gäller både före och 

                               
146 Lagfart 1848 HT §37. Småprotokoll, Lha, SSA. 
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efter 1845, även om den kraftigt ökade andelen fall av försäljning efter detta 
år tyder på att principerna och de upplevda behoven låg närmare den gamla 
lagstiftningen än den nya.  

Det finns flera faktorer som talar för att det är just problemet med ersätt-
ning till medarvingarna som försäljningarna under den första och mellersta 
delperioden handlar om. 

 
• 49 av de sammanlagt 52 arvsöverlåtelser som inbegrep försäljningar un-

der perioden 1810-1885 skedde i familjer med två eller flera barn. Det var 
alltså nästan enbart i de familjer där lösensummor annars skulle ha varit 
aktuella, som föräldrarna såg anledning att genomföra hela eller delar av 
arvsöverlåtelsen som en försäljning.  

• Det genomsnittliga antalet arvingar per familj var dessutom större än i 
andra familjer: 3,2 jämfört med genomsnittet 2,9 under den första del- 
perioden, och 4,1 jämfört med genomsnittet 3,6 under den andra delperio-
den.  

• Alla utom sju av de 52 överlåtelserna i fråga inbegrep dessutom undan-
tagskontrakt till den säljande föräldern utöver försäljningssumman. Det 
var alltså inte fråga om kontant ersättning till föräldrarna istället för un-
dantagsförmåner.  
 

Väl etablerade fortsatte försäljning att utgöra en vanlig överlåtelseform ända 
till undersökningsperiodens slut 1930. Under den sista delperioden, 1886-
1930, tycks försäljningarna till bröstarvingar dock ha skett under andra om-
ständigheter än tidigare. Då förekom de i så mycket som 58 % av arvsöverlå-
telserna varav hälften skedde helt och hållet genom försäljning. Men till 
skillnad från tidigare ingick sällan undantagskontrakt i överlåtelsen.147 Dess-
utom skedde nästan en tredjedel av försäljningarna till ensambarn, vilket 
visar att de inte längre bara utgjorde ett sätt att kringgå en delning av egen-
domen mellan flera barn. Antalet arvingar i dessa familjer var nu samma 
som genomsnittet på 3,1 per familj.  

Behovet av att göra ”skenförsäljningar” till barn kan ha blivit mindre med 
tiden, eftersom häradsrätten allt mindre lade sig i hur och till vilket av bar-
nen föräldrar överlät sin egendom. Till exempel var det några få föräldrar 
som i likhet med Jan Ersson i Söder Nånö (se sidan 109) överlät all sin jord 
genom gåva till ett eller några barn i en större barnaskara, utan att några 
invändningar gjordes vare sig från domare eller övrig arvingar. Man kan 
alltså tala om att den individuella äganderätten blivit starkare på familjens 
bekostnad i den meningen att en jordägare, även en förälder, nu kunde över-
låta sin egendom hur han ville och till vem han ville. 

                               
147 Se D. Gaunt 1983 för en skildring av undantagsinstitutionens utbredning och tillbakagång i 
Norden. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att försäljningarna av egendom till bröst-
arvingar utgjorde en mycket medveten och sofistikerad metod att kringgå 
den nya arvslagstiftningen och på olika sätt gynna den jordärvande sonen. 
Och det medel man använde man sig av fanns redan tillgängligt. Kommersi-
ella transaktioner mellan personer som inte var släkt var vanliga i Estuna 
redan vid början av undersökningsperioden, och mellan syskon var försälj-
ningar av jord den gängse metoden att ordna arvsangelägenheter. Redan 
under studiens första delperiod användes denna skenbart kommersiella över-
låtelseform i ett fåtal familjer som av olika skäl inte ville ha en rättslig insyn 
i fördelningen av arvet. Efter 1845, under den mellersta delperioden, ökade 
denna användning dramatiskt. Vi ska nu se närmare på vilka omständigheter 
som skilde dessa familjer från andra. 

Vad utmärkte de familjer som överlät genom försäljning? 
Hur skilde sig resurserna åt mellan familjer som överlät jordegendomen på 
olika sätt? Om tesen stämmer att försäljningar till en utvald arvinge skedde i 
syfte att undvika en lagenlig delning av egendomen, borde dessa familjer ha 
genomsnittligt mindre jord per bröstarvinge. Det var ju främst vid en situa-
tion där jordresurserna var begränsade och/eller barnen många, som en sådan 
delning kunde skapa problem. Omvänt borde de familjer som kunde kosta på 
sig att genomföra överlåtelsen som en gåva, eller där egendomen överläts 
först i och med föräldrarnas död, ha mer resurser än de förra.  

Vi såg nyss att familjer som sålde jord till barn under den första och mel-
lersta delperioden – det vill säga före 1885 – hade något fler barn än andra 
familjer. Det intressanta är dock vilka resurser de hade att fördela mellan 
dessa arvingar. För att renodla kategorin har de familjer valts ut där hela 
egendomen överläts på samma sätt. Figur 5.2 visar jordinnehavet i mantal 
per bröstarvinge hos de familjer som överlät enbart genom direktarv, enbart 
genom gåva och enbart genom försäljning. Antalet överlåtelser inom varje 
kategori framgår av tabell 5.1, 5.3 respektive 5.4.  
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Figur 5.2. Mantal per bröstarvinge hos familjer som överlåter helt 
genom direktarv, gåva, respektive försäljning. Estuna 1810-1930. 
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Anmärkning: inkluderar alla mantalsvärden, eftersom några av serierna var för 
små för att högsta respektive lägsta värde skulle kunna räknas bort. En kontroll 
där dessa värden exkluderades visade dock ungefär samma proportioner mellan  
överlåtelseformerna som ovan. Källor: se tabell 3.1. 
 
Det framgår här att de familjer som överlät helt och hållet genom försäljning 
hade påtagligt mindre jord i förhållande till antalet barn under de två första 
delperioderna, det vill säga fram till 1885. Jordinnehavet räknat i mantal per 
bröstarvinge var då bara ungefär hälften så stort som hos dem som överlät 
genom direktarv eller gåva. Under den sista delperioden, då försäljningar till 
barn dessutom var mycket vanliga, fanns denna skillnad däremot inte alls.  

Detta bekräftar min tolkning av försäljningarnas roll vid arv. De utgjorde 
ett instrument för att kringgå gällande lagstiftning och fördela egendomen på 
annat sätt. Strategin användes främst av överlåtare som hade begränsade 
jordresurser i förhållande till antalet arvingar, där en delning enligt lag kunde 
hota familjeegendomens fortbestånd. Införandet av lika arvsrätt, och de allt 
större barnkullarna under studiens mellersta delperiod, gjorde delningen än 
mer problematisk för den här gruppen familjer. Det var därför just dessa 
familjer allt oftare valde att genomföra sina överlåtelser som försäljningar.  

En del av de försäljningar till bröstarvingar som gjordes under studiens 
sista delperiod, 1886-1930, hade förmodligen också en sådan funktion. Då 
var dock mycket mer vanliga och ingick tillsammans med direktarv som en 
naturlig del i de flesta generationsöverlåtelser. De familjer som överlät ge-
nom försäljning utmärkte sig därmed inte längre på samma sätt som tidigare. 
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Överlåtelse till vissa eller alla barn? 
Jag har nu gått igenom de tre olika former av överlåtelser mellan föräldrar 
och barn som förekom, och argumenterat för att det tillvägagångssätt man 
valde avgjorde vilken grad av kontroll föräldrarna kunde ha över vad som 
skulle ske med jordegendomen. Den lägsta graden av kontroll hade de för-
äldrar som överlät först i och med sin död. Dels kunde de naturligt nog inte 
vara med och påverka förloppet, och dels trädde arvslagstiftningen in och 
omöjliggjorde en annan delning mellan arvingarna än en strikt lagenlig så-
dan. Den högsta graden av kontroll hade de föräldrar som i skenbart kom-
mersiella transaktioner sålde egendomen till ett av baren. Förutom att de 
själva valde jordarvinge medgav denna överlåtelseform att eventuell ersätt-
ning till andra barn kunde utbetalas utan insyn från häradsdomare och tings-
menighet.  

Det finns emellertid också en annan aspekt av överlåtelserna som kan visa 
hur angelägna föräldrarna var om att kontrollera överlåtelsen. Det handlar 
om huruvida man i överlåtelsehandlingen uttryckligen specificerade vilket 
eller vilka av barnen i familjen som skulle få jorden. I annat fall gjorde man 
en ospecificerad överlåtelse till alla barn. Jag har varit inne på detta tidigare, 
i avsnittet om försäljningar till barn som ju uteslutande riktade sig till utval-
da arvingar och alltså var specificerade. Men även gåvor till barn kunde vara 
specificerade, med den skillnaden gentemot försäljningarna att föräldrarna 
då bestämde lösensummor som skulle utbetalas till jordarvingens syskon. 
Fallet i Åsby på sidan 135 är en beskrivning på en sådan specificerad gåva. 
Arvsöverlåtelser som skedde helt och hållet genom dödsfall kunde däremot 
inte specificeras om det inte fanns testamente. Testamenten till bröstarvingar 
förekom dock inte i Estuna under den undersökta perioden.148 

  Jag tror inte att överlåtelsehandlingens utformning, och huruvida jord- 
arvingen där specificeras eller inte, ger hela sanningen om föräldrarnas infly-
tande. Även i de fall överlåtelsen skedde till alla barn, genom gåva eller ge-
nom dödsfall, fanns det säkert tysta eller uttalade överenskommelser om 
vilket av syskonen som skulle lösa ut de andra och ta över föräldragården. 
Ett uttryckligt utpekande av en jordarvinge i en överlåtelsehandling visar 
bara att den överlåtande föräldern av olika skäl ansåg det bäst att på detta 
sätt säkerställa att arvet verkligen fördelades såsom man önskade.  

I tabell 5.5 nedan finns bara de 183 familjer med som hade två eller flera 
bröstarvingar, eftersom det ju bara var inom dessa som det kunde råda något 
tvivel om vilka barn som skulle ärva vad. Som specificerade har de arvs-
överlåtelser räknats i vilka hela eller delar av jordegendomen överläts direkt 
till ett eller flera utvalda barn i överlåtelsehandlingen, liksom de arvsöverlå-

                               
148 Bortsett från ett enda undantag. Det rör sig om en familj med flera egendomar där den av 
modern testamenterade egendomen tidigare sålts till ett annat barn men sedan återköpts av 
föräldrarna. Familjen är densamma som skildrades i studiens inledningskapitel på sidan 11. 
För testamentet se lagfart 1887 ST §5. Småprotokoll, Lha, SSA.  
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telser som resulterade i att alla barn fick jord, men där föräldrarna i överlå-
telsehandlingen angav vem som skulle få vilka hemmansdelar. Som ospeci-
ficerade har de arvsöverlåtelser räknats där det inte finns någon överlåtelse-
handling (vilket var det vanliga vid direktarv), samt gåvor där överlåtelse-
handlingen riktar sig till alla barn utan att någon jordarvinge utpekas. 

Tabell 5.5. Arvsöverlåtelser där jordarvingarna är specificerade respektive 
ospecificerade i överlåtelsehandlingen. Familjer med flera bröstarvingar. 
Estuna 1810-1930. 

 1810-1845  1846-1885 1886-1930 1810-1930 
Specificerad 36 (44 %) 43 (77 %) 28 (61 %) 107 (58 %) 
varav till son 17  24 18 59 
varav till dotter 6 8 6 20 
varav till flera barn 13 11 4 28 
Ospecificerad 45 (56 %) 13 (23 %) 18 (39 %) 76  (42 %) 

Summa 81 (100 %) 56 (100 %) 46 (100 %) 183 (100 %) 
Källor: se tabell 3.1. 
 
Här framgår att föräldrarna under den första delperioden i mindre än hälften 
(44 %) av fallen specificerade i en överlåtelsehandling vem som skulle bli 
jordarvinge. Det betyder som sagt inte att frågan var öppen om vilket barn 
som skulle få jorden. eller hur syskonen skulle ersättas. Snarare tyder det på 
att det för de flesta föräldrar inte var så viktigt att skriftligt manifestera detta, 
eftersom utfallet ändå i regel blev som man avsett.  

Går vi till den mellersta delperioden blir bilden däremot en annan: mer än 
tre fjärdedelar (77 %) av 1846-1885 års arvsöverlåtelser riktades nämligen 
till ett eller flera specifika barn. Som framgått tidigare handlade det ofta om 
försäljningar av jord till den utvalda arvingen, men i tabell 5.5 ingår även en 
hel del gåvor av jord där övertagaren pekas ut i gåvobrevet.  

Det bekräftar den bild som de tidigare analyserna visat, nämligen att man 
efter 1845 blev mer benägen att planera överlåtelserna. Det övergripande 
syftet var dock precis som tidigare att kunna överföra jordegendomen till en 
son. I de allra flesta av de specificerade överlåtelserna var den utvalda arvin-
gen en son, och detta var särskilt tydligt under den mellersta delperioden. 

Under den sista delperioden minskade andelen specificerade arvsöverlå-
telser igen men förblev ändå relativt hög (61 %). Detta beror på att försälj-
ningar, som alltid riktade sig till en specifik arvinge, nu blivit det gängse 
sättet för föräldrar att överlåta i livstiden. Som vi sett skedde emellertid des-
sa försäljningar under delvis andra former än tidigare. 
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Inom samma generation: ersättningen till dem som 
inte fick jord 
Hittills har jag analyserat det moment i vilket den äldre generationen avhän-
de sig äganderätten till den yngre. Nu kommer det att handla om arvsöverlå-
telsens andra moment, den ekonomiska uppgörelsen mellan arvingarna. När 
skedde den och hur såg den ut? Hur förhöll sig ersättningsnivåerna till mark-
nadsvärdet på jorden? 

Arvingarnas ekonomiska förehavanden sinsemellan finns inte lika väl re-
dogjorda för i källmaterialet som föräldrarnas överlåtelser till barnen. Det är 
inte så konstigt. I föregående avsnitt framkom ju att syftet med vissa överlå-
telseformer mellan föräldrar och barn var att dölja delning och löseskilling 
för häradsrätten och på så sätt kringgå lagstiftningen. I dessa fall kan natur-
ligtvis inte heller forskaren veta något om eventuella ersättningsnivåer.  

Redovisningen av lösen i häradsrätten 
Ersättning – lösen – till syskon kunde bara förekomma i familjer där det 
fanns mer än ett barn. Det gjorde det i 183 av de 235 familjerna i studien, 
och dessa redovisade löseskillingen till arvingarna som inte fick jord enligt 
följande mönster: 

Tabell 5.6. Redovisning av lösen till medarvingar i lagfarten. Familjer med flera 
bröstarvingar. Estuna 1810-1930. 

Lösen redovisad för 1810-1845 1846-1885 1886-1930 1810-1930 

Hela egendomen 46 (57 %) 20 (36 %) 8   (17 %) 74 (40 %) 

Del av egendomen 9   (11 %) 10 (18 %)  16 (35 %) 35 (19 %) 

Ingen del av egendomen  9   (11 %) 19 (34 %) 16 (35 %) 44 (24 %) 

Ej aktuellt, alla barn får jord 17 (21 %)  7   (12 %) 6   (13 %) 30 (16 %) 

Summa överlåtelser 81 (100 %) 56 (100 %) 46 (100 %) 183 (99 %) 
Källor: se tabell 3.1.  
 
De sammanlagt 45 fall i tabell 5.6 då lösen inte redovisades alls motsvarar 
de arvsöverlåtelser som skedde helt och hållet genom försäljning (tabell 5.4). 
Här kan vi inte veta något om den ekonomiska uppgörelsen mellan arvingar-
na, eller ens om det förekom någon sådan. I ytterligare 30 fall redovisades 
lösen, men eftersom alla barn fick jord går summorna inte att använda som 
beräkningsgrund. Återstår då 73 fall då lösen redovisades för hela egendo-
men och 35 fall då den redovisades för en del av egendomen.149 Det är ge-

                               
149 I dessa fall hade en del av egendomen överlåtits genom direktarv efter en avliden förälder 
och den andra förälderns andel genom försäljning. I de fall lösen uteblev från egendomsande-
lar som inte överlåtits genom försäljning rörde det sig om sjukliga eller vuxna ogifta syskon 
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nom dessa överlåtelser som det över huvud taget finns förutsättningar att 
granska ersättningen till de utlösta arvingarna. 

Denna ersättning utbetalades alltid i pengar i den mån den redovisades i 
lagfartsprotokollet. Lösöre nämns endast undantagsvis, främst i de fall en 
förälder dött och bouppteckning och arvskifte redovisas i lagfartsprotokollet. 
I dessa fall delades lösöret på samma sätt som den fasta egendomen enligt 
lag. I de fall föräldrar överlät jorden i sin livstid fördelades en del lösöre 
förmodligen informellt, och resten först i och med förälderns död. Bara i 
enstaka fall nämns att lösöre givits i hemgift. I kapitel 4 (sidan 86) beskrivs 
en arvsöverlåtelse där sonen fick två hästar som skulle motsvara dotterns 
tidigare brudgåva. Som uttrycklig ersättning för jord tycks lösöre däremot 
inte ha givits annan form än penningsummor.  

Värderingen av jorden 
Medarvingarna fick vanligtvis sin ersättning genom att ”sälja” arvslotterna 
till det syskon som skulle ta över gården. Bara undantagsvis betalade föräld-
rarna själva ut pengar till barnen, som den relativt välbärgade familj i Åsby 
vars överlåtelse finns beskriven på sidan 135. Hur fastställdes då vilka priser 
som skulle betalas? I några fall omnämns att en värdering gjorts av utomstå-
ende värderingsmän i samband med arvsöverlåtelsen. 

Den 3 februari 1823, ett år efter maken Per Perssons död, överlåter änka 
Anna Matsdotter mot förbehållna undantagsförmåner sin andel av deras 
¼ mantal i Grävsta till de gemensamma barnen: Jan Petter, 27 år och myndig, 
Greta Kristina, 24 år och gift med en bonde i grannsocknen, samt Anna Ma-
ria, 20 år och omyndig. Eftersom detta är före 1846 ärver döttrarna hälften så 
mycket som sonen, vilket innebär att de får 1/16 mantal vardera och sonen 
1/8 mantal. Den 11 februari samma år säljer Greta Kristinas make Anders 
Persson och Anna Marias förmyndare Jan Jansson systrarnas arvslotter, till-
sammans 1/8 mantal, till deras bror Jan Petter för en sammanlagd summa av 
1111 riksdaler. Uppenbarligen har häradsrätten vid det första uppbudet efter-
frågat en värdering av hemmanet, för när Jan Petter Persson ansöker om and-
ra uppbudet på sommartinget 1823, finns en sådan kopierad i lagfartsproto-
kollet: 

Efter häradsrättens förordnande av den 18 sistlidna februari inställde sig 
undertecknade uti Grävsta för att skåda och värdera ¼ mantal kronoskatte 
som avlidne bonden Per Persson och hans änka överlämnat i arv åt sina 
barn. Sedan vederbörande Jan Petter Persson och förmyndaren Jan Jansson 
kommit tillstädes företogs värderingen. Åbyggnaden uti någorlunda försvar-
ligt stånd. Skog till husbehov av gran och tall. Fem och en halv tunnas årligt 

                                                                                                                             
som själva överlät sin andel mot ett undantagskontrakt. Exempelvis skildras i kapitel 3 (sidan 
76 ff) en överlåtelse i byn Sylta där en son, vars äldre bror är sjuklig, tar över egendomen utan 
att lagfart söks. Ett annat exempel, där en medelålders ogift son överlåter sin arvslott till två 
gifta syskon mot undantagsförmåner, ges i lagfart 1825 HT 24 oktober Tarv och Åsby. Små-
protokoll, Lha, SSA. 
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utsäde. Jordmån består mest av sand- och mojord med svartmylla. Hö till 16 
lass dels bättre dels sämre hösort. Sedan detta hemmans fördelar med det år-
ligen utgående lagan till änkan Anna Matsdotter uti hennes livstid efter dess 
lagans avhandling är observerad, så ock alla hemmanets onera, ansågs det 
uti värde vara överensstämmande med taxeringskommitténs värde som utgör 
1950 riksdaler riksgäldssedlar. Alltså anser vi värderingsmän att det ingång-
na köpet med förmyndaren Jan Jansson för den omyndigas andel vara väl be-
talt och lända till den omyndigas förmån. Grävsta den 30 maj 1823. Härads-
domare Erik Matsson och nämndeman Erik Andersson i Norr Nånö.150 

 
Förmodligen var det på grund av att Anna Maria var omyndig och faderlös 
som värdering efterfrågades av rätten. ”Laga värdering”, som det ofta kalla-
des, nämns i i samband med 21 arvsöverlåtelser varav den sista år 1867, och 
den förekom nästan bara i fall där omyndiga arvingar var inblandade. Men 
hur låg det till med den ersättning som Anna Maria och hennes syster fick? 
Eftersom denna överlåtelse skedde före 1846 ärvde de var och en hälften så 
mycket som brodern. Systrarnas sammanlagda andel, som bestod av 
1/8 mantal, utgjorde därmed hälften av hela egendomen om ¼ mantal. För 
denna hälft fick de 1111 riksdaler. Det betyder att hela hemmansdelen, in-
klusive broderns andel, ansågs värd det dubbla, det vill säga 2222 riksdaler. I 
den värdering som gjordes på uppmaning av häradsrätten kom man dock 
fram till ett värde på endast 1950 riksdaler, det vill säga samma som det 
aktuella taxeringsvärdet. Det innebär att den utbetalda löseskillingen, som 
utgjorde 114 % av taxeringsvärdet, var högre än värderingsmännens förslag.  

Var Anna Marias löseskilling rimlig i förhållande till egendomens värde 
på den öppna marknaden? Det är svårt att bedöma i det enskilda fallet. Det är 
dock anmärkningsvärt att värderingsmännen ansåg hemmanets värde över-
ensstämma med taxeringsvärdet, eftersom taxeringsvärdena generellt låg 
mycket lägre än försäljningspriserna. Det säger kanske något om var värde-
ringsmännens sympatier låg. Vi ska nu se närmare på de lösenpriser som 
betalades ut och hur de – på en generell nivå – förhöll sig till dels taxerings-
värden och dels kommersiella försäljningar av jordegendom. 

Lösenpriser och marknadsvärde 
Det har länge antagits inom forskningen att lösenpriserna vid arv låg lägre än 
försäljningsvärdet för samma egendomar. Entydiga empiriska belägg ges 
dock egentligen bara hos Lars Herlitz, som visar att jordpriserna i Skara-
borgs län under 1700-talet låg lägre vid försäljningar av jord inom släkt än 
utom släkt. ”Släktpriserna” påverkades dock av övriga jordpriser och steg i 

                               
150 Lagfarter: 1823 VT 18 februari Grävsta; 1823 ST 5 juni Grävsta (2:a uppbudet, värdering). 
Stavningen i citatet har normaliserats. Småprotokoll, Lha, SSA 
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takt med dem.151 Nils Wohlin menade (år 1910) att särskilda ”syskontaxor” 
varit brukliga vid hemmansöverlåtelser i äldre tider. I hans samtid var sys- 
temet i bruk bara i Norrland, i delar av Dalarna samt i Uppsala län, medan 
övriga riket övergått till lösenpriser som ”i bästa fall ligger mellan taxerings-
värdet och marknadsvärdet, men på många orter uppgår till fulla saluvärdet 
till en oskyld.”152  

Hur förhöll det sig med detta i Estuna? I vilken mån tillämpades ”syskon-
taxor” vid arvsinlösen? Vi kan nog utgå ifrån att den närgångna rättsliga 
granskningen av arvsöverlåtelserna i viss mån dämpade skillnaden mellan 
lösenpriser och marknadspriser. Den livliga kommersiella jordmarknaden i 
socknen bör också, precis som i Skaraborgs län, ha dragit med sig lösenpri-
serna uppåt. Här ska göras ett försök att jämföra priserna vid transaktioner 
inom och utom familjen. 

 Att bedöma och jämföra priser på jord under gången tid är vanskligt på 
flera sätt, inte minst när det gäller arvstransaktioner. Det är svårt att få ett 
tillräckligt stort underlag av lösenpriser även i en studie som omfattar relativt 
många överlåtelser. Som vi sett var det ju ganska ofta, särskilt efter år 1845, 
som lösenpriserna inte redovisades i källmaterialet. Med tanke på vad som 
framkommit kan vi dessutom anta att de icke redovisade fallen utgjordes av 
dem där ersättningen till de utlösta syskonen var allra lägst. En analys av 
enbart de redovisade lösenpriserna blir därmed inte helt representativ. Men 
inte nog med det. Inte heller de fall där lösenpriser faktiskt redovisades har 
alltid gått att använda, eftersom uppgifterna varit otillräckliga.  

För att möjliggöra jämförelser har ett lösenpris för hela den överlåtna 
egendomen måst fastställas genom att de utlösta syskonens ersättningssum-
mor och det motsvarande priset på jordarvingens egen arvsandel lagts sam-
man. Därefter har angivna intecknings- eller andra skulder som jordarvingen 
övertagit efter föräldrarna adderats. Alla dessa uppgifter har dock inte alltid 
funnits med i lagfartsmaterialet. Till exempel kunde en egendom överlåtas 
till ett barn mot specificerad ersättning till syskonen, samt en icke-
specificerad skuld som barnet övertog från föräldrarna. I andra fall är överlå-
telserna helt enkelt för komplicerade och utsträckta i tid för att det ska vara 
meningsfullt att fixera några lösenpriser. Tillförlitliga ”totalpriser” har gått 
att fastställa endast för 81 egendomar under hela undersökningsperioden, 
varav de flesta under den första delperioden. 

Ytterligare ett problem när det gäller att bedöma lösenpriserna är undan-
tagskontrakten till föräldrarna. Den arvinge som övertog föräldragården 
övertog samtidigt skyldigheterna i kontraktet, och det är rimligt att detta var 
avräknat från löseskillingen till medarvingarna. Problemet blir dock mindre 

                               
151 L. Herlitz 1974, s. 342 ff, 352 f. Winbergs undersökning av elva fall då egendomen över-
läts inom respektive utom familjen med kort mellanrum gav en mer splittrad bild av prisnivå-
erna. C. Winberg 1981, s. 306 ff. 
152 N. Wohlin 1910, s. 49; M. Hellspong & O. Löfgren 1974, s. 235 ff. 
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genom att undantagskontrakten fanns med i de kommersiella försäljningarna 
i nästan lika hög grad som i arvsöverlåtelserna. De egendomar som såldes på 
den öppna marknaden var nämligen också belastade med undantagskontrakt. 
Det kunde handla om gamla kontrakt till säljarens släktingar, eller om nya 
som tecknades för säljaren själv i samband med försäljningen. Undantags-
kontrakten kan därmed antas ha pressat ned försäljningspriserna på samma 
sätt som de pressade ner lösenpriserna. I analysen har jag därför inte tagit 
någon hänsyn till dem. 

Slutligen kräver en meningsfull jämförelse mellan priser vid arv och pri-
ser vid försäljning att det finns en tillförlitlig måttstock på egendomarnas 
storlek eller bärkraft.  Mantalet utgör inte en sådan, eftersom skillnaderna i 
bärkraft mellan olika enheter är för stor. Som Christer Winberg påpekat 
skulle man egentligen behöva jämföra priset för samma jordenhet vid för-
säljning inom respektive utom familjen ungefär samtidigt, något som natur-
ligtvis inte är möjligt i de flesta fall. Jag kommer här att göra en jämförelse 
mellan lösenpriser och försäljningspriser med hjälp av taxeringsvärdena. 
Taxeringsvärdena är ett generellt sett mer tillförlitligt instrument än manta-
let. Metoden går ut på att jämföra arvsprisernas genomsnittliga avvikelse 
från taxeringsvärdena, med de kommersiella försäljningsprisernas genom-
snittliga avvikelse från taxeringsvärdena. För en diskussion kring taxerings-
värdena som källa hänvisar jag till bilaga 3. 

 Tabell 5.7 visar lösenprisernas respektive försäljningsprisernas förhållan-
de till taxeringsvärdena och, via taxeringsvärdena, till varandra. Tillväga-
gångssättet har varit följande: priset på varje egendom som överlåtits genom 
arv respektive försäljning har jämförts med ”sitt” taxeringsvärde, och prisets 
procentandel av taxeringsvärdet beräknats. Därefter har medelvärdena be-
räknats för varje delperiod. Dessa anges i tabellen under rubrikerna ”Lösen-
priser/taxeringsvärde” respektive ”Försäljningspriser/taxeringsvärde”. Slut-
ligen har lösenprisernas medelvärde dividerats med försäljningsprisernas 
medelvärde. Detta har gett en kvot för varje delperiod, som också den ut-
trycks i procent, under ”lösenpriser i förhållande till marknadsvärdet”.  

Tabell 5.7. Lösenpriser och försäljningspriser i procent av taxeringsvärdet och i 
förhållande till varandra. Estuna 1810-1930. 

 1810-1845 1846-1885 1886-1930 

Lösenpriser/taxeringsvärde 117 % 148 %  124 %   
antal transaktioner 43 23  15 

Försäljningspriser/taxeringsvärde 155 %  169 %  178 %  
antal transaktioner  123 118 159 

Lösenpriser i förhållande 
till marknadsvärdet 75 %  88 % 70 % 

Källor: se tabell 3.1. Dessutom: fastighetstaxeringslängder för Estuna socken. Länsräkenska-
per, Lyhundra härad, Stockholms län. RA. 
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Siffrorna för lösenpriserna bygger som synes på ett relativt litet underlag, 
särskilt för den sista delperioden då bara 15 arvsöverlåtelser innehöll till-
räckligt med information för att ett totalpris för egendomen skulle kunna 
fastställas. En del försiktiga slutsatser kan dock dras. Priserna vid såväl arvs-
inlösen som vid kommersiella försäljningar låg båda två betydligt högre än 
taxeringsvärdena. De förra varierade mellan 117 % och 148 % och de senare 
mellan 155 % och 178 %. Skillnaden mellan lösenpriser och taxeringsvärden 
var därmed hela tiden mindre än vad den var mellan försäljningspriser och 
taxeringsvärden.  

Glappet mellan lösenpriser och försäljningspriser var dock olika stort un-
der de olika delperioderna. Störst var det under den sista delperioden, 
1886-1930, då ”familjepriset” enligt den beräkning som gjorts motsvarade 
70 % av marknadsvärdet. Underlaget är dock litet. Dessutom ligger försälj-
ningspriserna på en hög nivå under denna period av en speciell anledning.  
En hel del av de egendomar som överläts genom försäljning under denna 
period hade nämligen mycket små mantalsbråk, och sådana enheter såldes i 
regel för summor som vida översteg taxeringsvärdena. Möjligen beror detta 
på att ekonomibyggnaderna – som rimligtvis utgjorde en stor andel av för-
säljningsvärdet för dessa egendomar – inte ingick i fastighetstaxeringen. De 
egendomar som överläts genom arv var större, och därmed inte undervärde-
rade i taxeringsmaterialet på samma sätt. Det innebär att siffrorna för just 
den här perioden kan vara något missvisande. 

 Hur var det då med den första och den mellersta delperioden? Man hade 
kunnat förvänta sig att den ännu ojämlika arvsrätten, i kombination med 
rättens nitiska övervakning, skulle innebära att lösenpriserna stämde bättre 
överens med egendomarnas marknadsvärde under delperioden före 1846 än 
under delperioden efter. Så var emellertid inte fallet. Lösenpriserna under 
delperioden 1810-1845 motsvarade bara 75 % av marknadsvärdet, medan de 
som redovisades under delperioden 1846-1885 uppgick till hela 88 %. Hur 
kan det komma sig?  

Skälet är uppenbart: de familjer som hade allra svårast att komma ut med 
en rimlig löseskilling till alla barn under de nya förhållanden som rådde efter 
1845, under den mellersta delperioden, finns helt enkelt inte representerade i 
tabell 5.7. De undvek ju som vi sett att redovisa de ekonomiska transaktio-
nerna mellan arvingarna genom att utforma överlåtelsen som en regelrätt 
försäljning.  

Kvar i källmaterialet – och i tabell 5.7 – finns de familjer för vilka en del-
ning enligt den nya lagen inte utgjorde något stort problem. Det rör sig alltså 
om ett mindre och mer välbärgat urval familjer än under den föregående 
perioden. Ändå är det anmärkningsvärt att arvingarna i de här familjerna fick 
en ersättning för sina lotter som faktiskt närmade sig den de kunnat få på den 
öppna marknaden. Majoriteten av dem var döttrar – vars arvslotter var lika 
stora som deras bröders. Det tyder på att den nya arvslagen inte utgjorde ett 
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principiellt problem för överlåtarna. Ett problem blev den först då man ansåg 
det nödvändigt att prioritera mellan barnen och ville ge försteg åt en son på 
döttrarnas bekostnad. Så var fallet med de föräldrar som kringgick arvslag-
stiftningen genom att sälja egendomen till ett av barnen. Vi ska därför även 
granska hur priserna sattes vid dessa försäljningar. 

Priser vid försäljning till barn 
Här granskas priserna i de sammanlagt 45 överlåtelser där föräldrarna sålde 
hela egendomen till ett av barnen. I tabell 5.8 nedan redovisas först deras 
förhållande till taxeringsvärdena, och därefter till marknadsvärdet enligt 
samma metod som i tabell 5.7. 

Tabell 5.8. Priser vid försäljning av hela jordegendomen till bröstarvinge, i procent 
av taxeringsvärdet och i förhållande till varandra. Estuna 1810-1930. 

 1810-1845 1846-1885 1886-1930 

Förälder-barnpriser/taxeringsvärde  98 % 105 % 98 % 
antal transaktioner 8 18 19 

Försäljningspriser/taxeringsvärde 155 %  169 %  178 %  
antal transaktioner  123 118 159 

Förälder-barnpriser i förhållande 
till marknadsvärdet  63 %  62 %  55 % 

Källor: se tabell 3.1. Dessutom: fastighetstaxeringslängder för Estuna socken. Länsräkenska-
per, Lyhundra härad, Stockholms län. RA. 
 
Det visar sig att prisnivån vid försäljning till barn låg ganska väl i linje med 
taxeringsvärdena. Man kan spekulera i om taxeringsvärdena faktiskt varit 
vägledande då överlåtelsesumman bestämdes. En hel del av försäljningarna 
skedde nämligen för exakt det pris som egendomen var taxerad för. Att pri-
serna låg i linje med taxeringsvärdena innebar dock att de var mycket låga i 
jämförelse med det beräknade marknadsvärdet. Som framgår av tabellen 
motsvarade de bara runt 60 % av detta under alla tre delperioderna, även 
under den sista, då de familjer som tog till den här lösningen inte längre ut-
gjorde någon resurssvag grupp (se figur 5.2). 

 Vad vi inte vet när det gäller de här försäljningarna är om den köpande 
arvingens egen andel av arvet var inkluderad i summan eller inte. Vi vet 
alltså inte hur – eller ens om – summorna fördelades mellan de övriga bar-
nen. Det enda vi kan konstatera är att de summor som betalades hela tiden 
var mycket låga i förhållande till jordens marknadsvärde. Det gäller även i 
jämförelse med de priser som betalades vid traditionell arvsinlösen. Man kan 
därför utgå ifrån att försäljningarna till bröstarvinge innebar att ersättningen 
till det köpande barnets medarvingar pressades ned rejält. 
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Hur starkt det sociala trycket på syskon kunde vara att acceptera att bli utlös-
ta på det här sättet beskrivs i boken Land och stad. Där skildras en överlåtel-
se i Norrbotten kring år 1900: 

Bygden är fulladdad med glåpord mot de arvingar som är dömda till lottlös-
het, nämligen för det fall att ”dä hörss” att dom inte vill skriva på. Byn, byg-
den är hela världen... Därför kan sonen Jöns Petter som far i livstiden pekat 
ut, ganska lugnt betala femti öre eller mer för att få skrivet åt sig ett kvitterat 
salubrev att sträcka fram för underskrift av de andra. /---/ Förr eller senare, 
ibland efter ett mörkt och kanske långvarigt funderande, ritar Jöns Petters 
bröder och svågrar och systrar dit sina namn, de också.153 

 
I det här fallet fick gårdsarvingens syskon inte något alls. Om något liknande 
förekom i Estuna vet vi inte. Däremot vet vi att ersättningen i de fall den 
redovisades öppet var lägre än jordens marknadsvärde, och vi kan anta att 
den var  som allra lägst då hela egendomen liksom i exemplet ovan såldes i 
förtid till ett av barnen. Och även om Estuna och Norrbotten ligger långt 
ifrån varandra i regioner med mycket olika ekonomisk och social struktur, så 
var det säkert liknande sociala faktorer som i båda områdena möjliggjorde 
prioriteringen av vissa barn på andras bekostnad.  

Sammanfattning och slutsatser 
Jag har i detta kapitel analyserat arvsöverlåtelsernas genomförande, och rela-
terat det till den egendomsrättsliga utvecklingen. Det var nämligen nödvän-
digt för jordarvingen att få lagfart på sitt förvärv, och när han ansökte om 
denna utsattes arvsöverlåtelsen för en rättlig granskning. Granskningen var 
dock olika sträng beroende på vilken form överlåtelsen mellan generationer-
na haft. Föräldrarna kunde avhända sig egendomen till den kommande gene-
rationen på tre olika sätt: genom direktarv, genom gåva, eller genom försälj-
ning. Jag har argumenterat för att var och en av de tre överlåtelseformerna 
innebar olika grad av kontroll från föräldrarnas sida över hur arvet skulle 
fördelas och hur den ekonomiska uppgörelsen mellan arvingarna skulle se ut.  

Lägst grad av kontroll hade föräldrarna över egendom som överläts ge-
nom direktarv, inte bara därför att de inte längre var i livet och kunde påver-
ka, utan också därför att den då måste delas mellan arvingarna enligt gällan-
de arvslagstiftning och lösas in av gårdsarvingen, allt under en sträng bevak-
ning från rättens sida. Också gåvor av jordegendom till barn måste följas av 
lösentransaktioner, dock kunde föräldrarna här vara med och stipulera vill-
koren inom vissa ramar. De lösenpriser som betalades vid direktarv och gåva 
understeg utan tvekan marknadsvärdet, men de var inte extremt låga utan 
förhöll sig troligen till priserna på den kommersiella marknaden.  
                               
153 Efter Sigurd Dahlbäck i  M. Hellspong & O. Löfgren 1974, s. 239 f. 
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Högst grad av kontroll hade föräldrarna över egendom som såldes direkt 
till ett av barnen utan vare sig ideell delning eller lösen, eftersom rätten då 
beviljade lagfart utan någon granskning alls. De priser som betalades vid 
försäljning till bröstarvingar var – till skillnad från lösenpriserna – mycket 
låga i förhållande till marknadsvärdet på fastigheterna.  

Sättet att genomföra arvsöverlåtelserna förändrades mycket över tid, och 
jag tolkar detta som uttryck för strategier som familjerna och dess medlem-
mar använde för att möta de rättsliga och socioekonomiska förändringar som 
skedde. Nedan följer en beskrivning av vad som var typiskt för varje del- 
period i studien. 

Typiska arvsöverlåtelser under den första delperioden: gåvor  
Den största andelen av 1810-1845 års arvsöverlåtelser skedde genom gåva 
från en förälder, oftast sedan den andra föräldern dött och lämnat sin andel 
av egendomen till barnen i direktarv. Både gåva och direktarv var överlåtel-
seformer som innebar att arvslagstiftningen – som under denna tid innebar 
att dotter ärvde hälften mot son – måste följas. Alla barn fick då ideella an-
delar av föräldrarnas jordinnehav vilka sedan köptes in av jordarvingen.  

Trots att den rättsliga kontrollen av överlåtelserna var rigorös och innefat-
tade såväl delning av jorden som lösenpriser, var det få familjer som försökte 
undvika rättslig insyn genom att genomföra överlåtelsen som en försäljning. 
Tvärtom använde man sig aktivt av det formella rättsliga systemet, inte bara 
för att trygga jordarvingarnas äganderätt utan också för att säkra utlösta arv- 
ingarnas rättigheter. Deras arvejordsmedel som löseskillingen ofta kallades, 
fördes in i deras respektive makars jord genom transaktioner som registrera-
des i lagfartsprotokollet under beteckningen ”införsel”. Inte heller brydde sig 
de föräldrar som överlät under livstiden alltid om att ange i överlåtelsehand-
lingen vem som skulle få jorden: detta gjordes i mindre än hälften av fallen. 

Detta mönster har jag tolkat som att den gällande arvslagstiftningen – 2/3 
för söner och 1/3 för döttrar – hade stöd i den allmänna uppfattningen och 
var väl integrerad med det lokala arvssystemet. Dessutom var sociala och 
ekonomiska förhållanden under denna tid inte så pressade som de senare 
skulle bli för många familjer. Föräldrar kunde alltså vara relativt säkra på att 
deras intentioner fullföljdes även med en lägre grad av kontroll. Gården 
överfördes till den utvalde sonen i bärkraftigt skick, oavsett föräldrarnas 
medverkan i den formella överlåtelseprocessen. 

Typiska arvsöverlåtelser under den mellersta delperioden: 
försäljningar 
Under perioden 1846-1885 genomfördes en stor andel av överlåtelserna som 
försäljningar av hela eller delar av egendomen till en utvald son, till priser 
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som var mycket låga i förhållande till marknadsvärdet. En relativt stor grupp 
sålde hela egendomen på detta sätt, vilket varit ovanligt tidigare. Detta sked-
de först och främst då jordinnehavet var litet i förhållande till antalet barn.  

Genom att utforma arvsöverlåtelsen som en försäljning hade föräldrarna 
största möjliga kontroll, inte bara över vem som skulle få jorden utan även 
om, och med vilka summor, de som inte fick jord skulle ersättas och därmed 
vilka skulder som skulle komma att belasta den överförda egendomen. År 
1846 hade lika arvsrätt införts och det försvårade överföringen av gården till 
en son om det fanns döttrar. Den nya lagen kom i ett läge då de sociala klyf-
torna i socknen växte mycket snabbt och då många bondfamiljer redan be-
fann sig i en utsatt ekonomisk situation. För dem riskerade alltför tunga ut-
lösningsbördor att urholka hemmanens bärkraft och äventyra hela familjens 
framtid. Att helt enkelt sälja gården till ett av barnen var alltså en strategi 
som föräldrar använde sig av för att minska häradsrättens insyn i arvsöverlå-
telserna och istället fördela arvet informellt. 

Även de betydligt mer välbärgade föräldrar som överlät egendomen ge-
nom gåva, riktade ofta denna till ett specifikt barn, och specificerade samti-
digt i överlåtelsehandlingen vilka summor som skulle utbetalas till de andra. 
Dessa och andra lösenpriser som redovisades i lagfartsmaterialet låg dock på 
en hög nivå och motsvarade nästan egendomarnas marknadsvärde. Det visar 
att de som hade tillräckliga resurser inte hade några principiella invändning-
ar mot en likadelning av arvet – så länge själva jordegendomens överföring 
till en son inte var hotad. 

Typiska arvsöverlåtelser under den sista delperioden: direktarv  
Mellan år 1886 och 1930 skedde den typiska överlåtelsen genom direktarv, 
eller direktarv följt av den efterlevande förälderns försäljning till ett barn. 
Försäljningar var nu det gängse sättet för föräldrar att överlåta egendom till 
sina barn under livstiden, men de hade troligen en annan innebörd nu än 
tidigare under 1800-talet. Det hade till exempel blivit vanligt att överlåtelsen 
föregicks av ett långvarigt arrende under villkor som vi inte vet något om. 
Iréne Flygare frågar sig när det gäller 1900-talets mitt om arrendena kan ha 
varit ett sätt att finansiera ersättningen till de andra barnen.154 Man kan också 
fråga sig i vilken mån de tidigare undantagskontrakten till föräldrarna fanns 
inbakade i arrendevillkoren. Samtidigt hade försäljningarna kvar sin karaktär 
av ett ”lågprisalternativ” för utlösen av jordarvingens syskon. 

De många överlåtelser som skedde först i och med föräldrarnas död under 
den här perioden innebar att arvingarna fick vänta mycket länge på det for-
mella övertagandet, särskilt som föräldrarna nu levde längre än tidigare. Jag 
har tolkat detta som ett uttryck för en latent konflikt mellan generationerna, 
en tolkning som har visst stöd i samtida iakttagelser. Industrisamhällets 
                               
154 I. Flygare 1999, s. 349 f. 
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framväxt, och de rättsliga förändringar som betonade individens (inte minst 
kvinnornas) frihet och självbestämmande, innebar att enskilda medlemmar 
inte längre var lika beroende av familjen som tidigare, särskilt inte i ett stor-
stadsnära område som det här är fråga om.  

Men detta var en frigörelse som gynnade den yngre, arbetsföra generatio-
nen i högre grad än den äldre. Den äldre generationen hade i många fall hade 
investerat en livstids arbete i gården och var nu beroende av att en hållbar 
överlåtelse genomfördes om de skulle leva kvar där under sin ålderdom. Det 
generella intresset av att behålla egendomen inom familjen bör med andra 
ord ha varit större hos föräldrarna än hos barnen, särskilt de barn som inte 
var påtänkta som jordarvingar men som hade anspråk på egendomens värde.  

För dem kunde jordegendomens värde realiseras på många andra sätt än 
att bedriva eget jordbruk: den kunde styckas i mindre lotter och säljas med 
förtjänst, den kunde arrenderas ut, eller avyttras i klump till någon utomstå-
ende. Det var nog inte i alla familjer som sammanhållningen tålde den på-
frestning som en ”lågprisförsäljning” till ett av barnen innebar. Att inte över-
låta under livstiden kan betraktas som en defensiv strategi som föräldrarna 
tog till för att behålla kontrollen över egendomen så länge det var möjligt. 

Rationella aktörer? 
Begreppet strategier förutsätter underförstått en viss rationalitet hos de aktö-
rer som studeras. Deras agerande förutsätts vara logiskt och medvetet syf-
tande till ett visst resultat. Jag har kunnat visa att detta gällde flera aspekter 
av arvsöverföringen i Estuna. Aktörerna i studien hanterade skickligt det 
1800-talets kommersialiserade jordmarknad och utnyttjade för egna syften 
den egendomsrättsliga formalisering den fört med sig. När arvslagstiftningen 
ändrades 1846 på ett för vissa familjer ogynnsamt sätt, bytte dessa raskt stra-
tegi för att undvika rättslig insyn. Så småningom, när industrialisering och 
urbanisering ändrade förutsättningarna under undersökningens sista delperi-
od, framträdde de individuella familjemedlemmarnas strategier i klarare 
relief. Också dessa var påtagligt rationella, dock sammanföll individens in-
tresse inte alltid med familjens.  

  Det visade sig alltså att aktörerna i studien – även de sämst lottade – 
hade instrument för att hantera förändring och kringgå institutionella förhål-
landen som inte passade dem. I den meningen var deras agerande rationellt 
och inte bundet av sedvänjor på det sätt som ofta förutsätts när det gäller 
förindustriella bönder. Samtidigt fanns det uppenbart icke-rationella element 
i egendomsöverföringen. Det mest påtagliga av dessa är kopplingen mellan 
jord och kön. Gårdsarvingen skulle vara en son. Denna norm var visserligen 
inte tvingande men man frångick den ogärna. Att söner reflexmässigt utsågs 
till jordarvingar kan inte förklaras annat än genom att det fanns oerhört star-
ka värderingar knutna till detta, och att dessa frångicks bara då sakskälen var 
uppenbara.  
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Eftersom flera inslag i arvsöverlåtelserna – däribland försäljningarna av jord 
direkt till en son efter införandet av lika arvsrätt – syftade till att kunna upp-
rätthålla den manliga normen kan vi tala om ett i weberska termer värdera-
tionellt agerande. Samtidigt präglades arvsöverföringen på ett övergripande 
plan av målrationalitet, eftersom värderingar inte sällan åsidosattes till följd 
av praktiska omständigheter. Sådana spelade faktiskt en stor roll även i de 
fall då jorden såldes till en son för att förhindra en lagenlig arvsdelning. Det 
var inte i första hand av principiella skäl som föräldrarna i dessa mindre 
resursstarka familjer favoriserade ett av barnen på bekostnad av de andra. 
Ytterst handlade det ju om att över huvud taget kunna genomföra genera-
tionsskiftet på ett hållbart sätt.  
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6. Arvingar, jord och giftermål 

Detta kapitel handlar om den yngre generationen i familjerna, barnen. Vad 
betydde arvet för deras framtida öden? I vilken mån var det kopplat till deras 
eget giftermål och hushållsbildning? För att belysa dessa frågor undersöks 
hur mönstren skilde sig mellan dem som fick jord respektive dem som inte 
fick jord, samt mellan kvinnliga och manliga arvingar. De konkreta frågorna 
är följande: 
 
• Vid vilken ålder mottogs arvet?  
• Vilka arvingar gifte sig och vilka förblev ogifta? Varför?  
• Vid vilken ålder gifte sig arvingar ur olika kategorier?  
• Fanns det något samband i tid mellan arv och giftermål, och hur såg det i 

så fall ut? 
 
Dessa undersökningar, som på ett konkret sätt relaterar barnens giftermål 
och familjebildning till deras arv, bidrar till att belysa arvets generella bety-
delse för individen under olika tidsperioder. Genom detta kan vi också kasta 
nytt ljus över maktrelationerna inom familjen och deras förändring. 

Det finns en del forskning gjord när det gäller giftermål i bondesamhället. 
Giftermålens samband med hushållsstruktur och demografiska faktorer har 
debatterats flitigt i den internationella forskningen. För svensk del finns gif-
termålsfrekvens och giftermålsålder relativt ofta angivna i olika befolknings-
studier, och de forskare som undersökt arvssedvänjor har i varierande ut-
sträckning kommit in på frågor om arvingarnas ålder och giftermålsmönster. 
Denna forskning kommer jag att redogöra närmare för senare i kapitlet, i 
anslutning till respektive undersökning.  

I studien ingår sammanlagt 838 barn i 266 arvsöverlåtande familjer. Av 
dessa familjer var det som framgått tidigare 31 stycken som inte fullföljde 
överlåtelsen därför att arvingarna och eventuell efterlevande förälder sålde 
jorden till utomstående. Arvingarna i dessa kommer att behandlas separat 
och då jämföras med arvingarna i de övriga familjerna. Detta görs i slutet av 
kapitlet.  

I det följande behandlas därmed de 235 familjer där generationsöverfö-
ringen fullföljdes och något av barnen tog över gården. Det rör sig om 724 
arvingar, som hade det gemensamt att jordegendomen blev kvar inom famil-
jen även efter generationsskiftet. Att familjen bodde kvar och fick sin för-
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sörjning från gården även efter överlåtelsen spelade förmodligen stor roll för 
arvingarnas valmöjligheter och handlingsmönster även om de själva inte fick 
ut sitt arv i form av jord. I undersökningarna kommer jämförelser att göras 
dels mellan söner och döttrar, och dels mellan dem som ärvde jord och dem 
som blev utlösta. Uppdelningen på delperioder sker liksom tidigare utifrån 
arvsöverlåtelsens tidpunkt. I tabellerna anges emellertid också inom vilka 
tidsintervall arvingarna i varje delperiod är födda.  

De som fick jord och de som inte fick 
Under en stor del av undersökningsperioden var jorden mycket viktig både 
för försörjningen och för familjens ställning inom lokalsamhället. Min kate-
gorisering av arvingarna utgår genomgående från huruvida de blev jordägare 
i samband med arvet eller inte. Hur många och hur stor andel av sönerna 
respektive döttrarna handlade det om, och hur förändrades det över tid? 

Tabell 6.1. Antal bröstarvingar respektive jordarvingar i 235 familjer. 
Estuna 1810-1930. 
Överlåtelseår 1810-1845 1846-1885 1886-1930 1810-1930 
Födelseår 1769-1834 1809-1877 1841-1920 1769-1920 
Söner 154 127 101 382 
varav ärver jord  95  (62 %) 68 (54 %) 53 (52  %) 216 (57 %) 

Döttrar 143 98  101 342 
varav ärver jord 52 (36 %) 23 (23 %) 31 (31 %) 106 (31 %) 

Summa 297 225 202 724 
varav ärver jord 147 (49 %) 91 (40 %) 84 (42 %) 322 (44 %) 
Källor: se tabell 3.1. 
 
Andelen barn som fick ut sitt arv i jord minskade under undersökningsperio-
den. Nästan hälften av arvingarna (49 %) fick jord under den första delperio-
den, något som tyder på att det ännu fanns något slags jämvikt i systemet. De 
som inte själva ärvde jord hade goda möjligheter att gifta sig med en jordarv- 
inge.  

Under mittenperioden 1846-1885 var det däremot bara 40 % av arvingar-
na som fick jord. Minskningen gällde både sönerna och döttrarna, men den 
var betydligt större hos döttrarna (från 36 % till 23 %), trots att de var färre 
än sönerna i absoluta tal. Nu hade lika arvsrätt införts, men det hade som vi 
redan tidigare sett ingen som helst effekt på fördelningen av jorden. De slut-
satser som dragits i de tidigare kapitlen bekräftas här: detta var en tid då 
arvssystemet inte längre kunde härbärgera befolkningsökningen och de väx-
ande klassklyftorna. Systemet byggde på att barnen skulle förses med bär-
kraftiga jordbruk, genom eget arv eller giftermål med en jordarvinge, något 
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som i båda fallen krävde resurser. De som fick stå tillbaka när resurserna inte 
räckte till detta var döttrarna.  

Under den sista delperioden, 1886-1930, hade andelen döttrar som fick 
jord stigit till 31 %, medan andelen söner blev kvar på ungefär samma nivå 
som tidigare. Fler kvinnor blev jordägare alltså, och det kanske har sin för-
klaring i att konkurrensen om jorden minskat under den här tiden då andra 
försörjningsmedel stod till buds. Döttrar fick med andra ord större möjlighe-
ter att ärva jord när jordens samhällsbetydelse minskat.155 Samtidigt såg vi i 
kapitel 4 att de egendomar som ärvdes av män var större än de som ärvdes 
av kvinnor under den här perioden (figur 4.2).  Man kan alltså tillägga att 
kvinnornas återinträde i första hand gällde de mindre jordbruken. De stora 
byggdes fortfarande upp för att överföras till söner. 

Ett anmärkningsvärt förhållande som bör kommenteras är den låga ande-
len döttrar i under mittenperioden 1846-1885. Observera att det i tabellen 
inte handlar om antalet barn som föddes, utan som levde länge nog att vara 
med om arvet. Bara 98 av 225 eller 43,5 % av dem var kvinnor, vilket ger en 
könskvot (antal män per hundra kvinnor) på 129,6. Det föds visserligen nå-
got fler pojkar än flickor i alla populationer – könskvoten låg kring 106 i 
Estuna och 105 i riket som helhet under perioden 1810-1870 – men skillna-
den är inte stor nog att förklara den här avvikelsen.156 Skillnaden mellan an-
talet pojkar och flickor brukar dessutom utjämnas genom en högre dödlighet 
bland pojkarna. Vad beror snedfördelningen på? Slumpen spelar säkert en 
viss roll, underlaget är inte större än så. Men det spelar också roll att urvalet 
inte inkluderar de 31 familjer som sålde jorden till utomstående efter arvskif-
tet. Bland dessa var förhållandet mellan pojkar och flickor nämligen det mot-
satta under samma period, något som jag återkommer till längre fram i kapit-
let när denna grupp arvingar analyseras.  

Arvingarnas ålder vid överlåtelsen 
Vid vilken ålder fick barnen ärva? Det är inte självklart hur detta ska anges. 
Arvet var ju en process som kunde vara utsträckt i tid. För de 322 barn som 
ärvde jord är tidsangivelsen inte komplicerad: jag har i merparten av fallen 
registrerat hans eller hennes ålder vid mottagandet av jorden, oavsett om 
flera barn i familjen tidigare fått, eller senare skulle få, jord. Vid mer kom-
plicerade och utdragna överlåtelser har jag registrerat jordarvingens ålder vid 
den tidpunkt då han eller hon löst in merparten av egendomen från sina med- 
arvingar. I de få fall då lagfart saknades helt har jag utgått från mantalsläng-
den och registrerat det första året då jordarvingen anges som ägare där. På 
                               
155 Detta i likhet med arbetsfördelningen inom industrin, där kvinnor fått utföra prestigefyllda 
arbetsuppgifter först sedan dessa förlorat sin status bland männen. U. Wikander 1991. 
156 Könskvoten för Estuna bygger på Tabellverkets uppgifter om antalet födda i Estuna socken 
(http://www.ddb.umu.se/visualisering/Tabverk/Start). Könskvoten för riket: Befolkningsut-
vecklingen under 250 år. Historisk statistik för Sverige. SCB 1999, s. 68. 
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detta sätt har åldern vid mottagandet kunnat fastställas för alla jordarvingar-
na utom för en dotter som var avliden men vars barn tog över jordegendo-
men i hennes ställe.  

Mer problematiskt är det med de 402 barn som inte fick jord. Vilken tid-
punkt gäller då? När en del, merparten av eller hela familjeegendomen över-
låtits till ett eller flera andra barn? När eventuell lösen kvitterats, vilket ofta 
men inte alltid skedde i samband med jordarvingens övertagande? Med viss 
tvekan väljer jag att använda mig av lösentillfället, då arvingen kvitterade ut 
sin löseskilling antingen direkt av föräldrarna eller genom att sälja sin andel 
till ett syskon. Det är den enda tidpunkten för arv som vi faktiskt känner till 
när det gäller dessa arvingar. Detta tillvägagångssätt innebär att 149 arvingar 
faller bort om vilka vi varken vet när eller om de fick någon lösen.  

Men inte heller när det gäller de återstående 253 jordlösa arvingarna kan 
vi vara säkra på att tidpunkten är riktig. Att arvingen själv eller dennas för-
myndare kvitterade en summa betyder inte att den utbetalades direkt. Den 
kan mycket väl ha reglerats genom reverser eller liknande som löstes in först 
efter hand.157  

Nedan anges vid vilken ålder arvingarna i Estuna mottog jord respektive 
kvitterade ut lösen under olika tidsperioder. Medianvärden anges inom pa-
rentes och kommenteras bara om de avviker påtagligt från medelvärdena. 

Tabell 6.2. Arvingarnas genomsnittsålder vid mottagande av jord respektive lösen. 
Estuna 1810-1930. Medianvärden inom parentes. 
Överlåtelseår 1810-1845 1846-1885 1886-1930 1810-1930 
Födelseår 1769-1834 1809-1877 1841-1920 1769-1920 

Söner vid jordarv  24,0  (23,5) 27,8  (27) 31,3  (31) 27,0  (26) 

Söner vid lösen 21,6  (22) 20,6  (21) 31,8  (32) 24,2  (25) 

Döttrar vid jordarv 25,7  (23) 27,2  (27,5) 29,0  (30) 27,0  (26) 

Döttrar vid lösen 22,5  (24) 24,5  (25) 33,4  (33,5) 25,5  (25,5) 
Källor: se tabell 3.1. 
 
Både söner och döttrar mottog sitt arv betydligt senare under den sista del- 
perioden än vad de gjort under 1800-talets första hälft. Det gäller oavsett om 
de fick ut arvet i form av jord eller i form av pengar. Utvecklingen är en 
logisk följd av att föräldrarna blev allt äldre innan de avhände sig egendo-
men, om det gjorde det alls under sin livstid. Men det fanns också skillnader 
mellan olika kategorier av arvingar. 

 För jordarvingarnas del visar tabell 6.2 att kvinnornas ”ålderskurva” var 
betydligt jämnare än männens. En son som övertog gården gjorde det vid 24 
års ålder under den första delperioden, men först vid 31,3 års ålder under den 

                               
157 Iréne Flygare menar att det ofta gick till så under 1900-talets mitt i hennes undersöknings-
område. I. Flygare 1999, s. 351.  
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sista delperioden. Medelåldern steg alltså med 7,3 år, vilket är desto mer 
anmärkningsvärt eftersom det blev vanligare att jordarvingen var en av de 
yngre sönerna i familjen. En dotter som övertog jordegendom gjorde det vid 
25,7 års ålder under den första delperioden och vid 29 års ålder under den 
sista, vilket ger en betydligt blygsammare ökning på 3,3 år. Det kan tyda på 
att var andra faktorer som avgjorde tidpunkten för jordöverlåtelsen för dött-
rarnas del än för sönernas. Det gäller inte minst giftermålen och deras kopp-
ling till arvet, som kan ha sett olika ut för män och kvinnor. Detta kommer 
att undersökas i nästa avsnitt. 

Av tabellen framgår också att utlösta arvingarna under större delen av 
undersökningsperioden var betydligt yngre vid lösentillfället än vad deras 
jordärvande bröder och systrar var vid övertagandet. Men sönerna var yngre 
än döttrarna när de fick löseskillingen. För döttrarnas del var det inte så stor 
skillnad i ålder mellan dem som fick lösen och dem som fick jord. Man kan 
spekulera i om det var viktigare att kvinnorna hade uppnått en viss ålder när 
de mottog lösen än att männen hade det. Också här finns det förmodligen en 
koppling till äktenskapet och användningen av löseskillingen där. Det är 
dock svårt att dra slutsatser eftersom vi inte vet i vilken mån löseskillingen 
verkligen utbetalades vid de tidpunkter som angavs i källmaterialet. 

Efter 1885, det vill säga under den sista delperioden, var utlösta arvingar 
av båda könen tvärtom äldre än jordarvingarna. Eftersom jordöverlåtelse och 
utbetalning av lösen oftast skedde samtidigt är detta en reell skillnad som 
speglar det faktum att jordegendomen allt oftare överläts till yngre barn i 
syskonskaran. Såväl söner som döttrar fick verkligen ut sitt arv mycket sent i 
livet jämfört med tidigare, oavsett om det var i form av jord eller i form av 
pengar.  

Att överlåtelserna skedde allt senare i familjecykeln diskuterades i före-
gående kapitel utifrån föräldrarnas perspektiv. Jag menade att fasthållandet 
av egendomen, helt bortsett från faktorer som längre livslängd och bättre 
hälsa, utgjorde en strategi från föräldrarnas sida att skjuta upp de problem 
som en förtida arvsöverlåtelse kunde innebära, både för deras egen och för 
jordarvingens del. Från barnens perspektiv var det förmodligen inte någon 
fördel att arvet lät vänta på sig. Men arvet hade inte längre den essentiella 
innebörd för individen som det tidigare haft. Etablering, familjebildning och 
försörjning kunde i de flesta fall organiseras utan hjälp av ärvda tillgångar, 
om än under andra omständigheter än dem föräldragenerationen haft. Bero-
endet hade minskat. 

Giftermålsmönster 
Många forskare har intresserat sig för giftermålsmönstren i det förindustriel-
la samhället. Utgångspunkten har ofta tagits i statistikern och demografen 
John Hajnals artikel från 1965 om det västeuropeiska giftermålsmönstret. 
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Detta kännetecknades enligt Hajnal av hög giftermålsålder (kring 26 år för 
män och kring 24 år för kvinnor) och en stor andel ogifta. Därmed skilde det 
sig markant från giftermålsmönstren i Östeuropa, Asien och Afrika där  
giftermålsåldern var låg och få förblev ogifta. Orsaken var att man i Västeu-
ropa väntade med att gifta sig tills paret kunde ta över och driva ett jordbruk, 
medan man i öst levde i storfamiljer med gemensam försörjning.158  

Hajnals teser har inte stått oemotsagda. Dels har man ifrågasatt tidsaspek-
ten, eftersom han byggde på data från 1800-talets slut men gjorde sina utsa-
gor om tidigare sekler. Dels har man i högre utsträckning velat betona socio-
ekonomiska förhållanden och förändringar som förklaringsfaktorer. De em-
piriska studier som gjorts bekräftar dock i sak den skillnad mellan väst och 
öst som Hajnal iakttog.159 

 För svensk del finns studier gjorda som visar att giftermålsåldern var 
genomgående hög och att andelen ogifta i åldersgruppen 45-49 steg mellan 
1700 och 1900. Däremot är resultaten motsägelsefulla när det gäller regiona-
la skillnader och tidsmässiga förlopp. Det verkar också ha funnits en skillnad 
mellan bönder å ena sidan och obesuttna å andra sidan, åtminstone när det 
gäller kvinnornas giftermålsålder som ju är den som påverkar nativiteten. 
Kvinnor ur bondeklassen gifte sig tidigare än obesuttna kvinnor och ålders-
skillnaden mellan makarna var större.160  

Några studier har även undersökt varifrån olika sociala grupper rekrytera-
de äktenskapspartners. De har visat att särskilt de självägande böndernas 
giftermål var endogama, det vill säga att de skedde inom den egna gruppen. 
Bara en studie behandlar tiden efter 1850, och den visar att endogamin mins-
kade senare under 1800-talet.161 Här görs ingen systematisk analys av gifter-
målsendogamin eftersom det kräver en omfattande uppföljning som det inte 
finns utrymme för i studien. Av samma skäl görs heller ingen generell upp-
följning av arvingarnas öden efter giftermålet.  

Arvingarna i studien har med hjälp av kyrkobokföringsmaterial och de-
mografiska databaser följts upp fram till sitt första giftermål, eller till 49 års 
ålder då de registrerats som ogifta i familjedatabasen tillsammans med dem 
som avled ogifta innan de uppnått denna ålder. Ett antal personer har bortfal-
lit på vägen och de har registrerats som oklara fall. Analysen koncentreras 
till ett fåtal variabler som var och en kan knytas till arvet och dess betydelse 
för individen. För det första undersöks andelen någonsin gifta bland arvin-
garna. För det andra undersöks giftermålsåldern hos dem som gifte sig. För 

                               
158 J. Hajnal 1965. 
159 C. Lundh 1993 och där anförd litteratur. 
160 Sundbärg 1910; C. Winberg 1975, s. 213-221; D. Gaunt 1977, s. 204-207; I. Eriksson & 
J. Rogers 1978, s. 108-117; C. Lundh 1993; U. Sporrong & E. Wennersten 1995, s. 109; 
E. Wennersten 2001, s. 87 f; E Wennersten 2002, s. 31; M. Bonow 2005, s. 208-211. Lundh 
gör även en utförlig sammanfattning av det svenska forskningsläget.  
161 C. Winberg 1975, s. 259-261; I. Eriksson & J. Rogers 1978, s. 91-94; A-M. Köll 1983, 
s. 9-63, 204; E. Wennersten 2002, s. 54-60; M. Bonow 2005, s. 157. 
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det tredje undersöks sambandet i tid mellan arv och giftermål för de arvingar 
som fick ut arvet i form av jord.  

Giftas eller inte giftas? 
Här handlar det om hur många av arvingarna – män och kvinnor – i olika 
kategorier som över huvud taget gifte sig. Vilka förblev ogifta och varför? 
Förändrades detta över tid? I tabell 6.3 nedan redovisas samtliga 724 arvin-
gar, även de oklara fallen.  

Tabell 6.3. Gifta och ogifta bröstarvingar i 235 familjer. Estuna 1810-1930. 
Överlåtelseår 1810-1845 1846-1885 1886-1930 1810-1930 
Födelseår 1769-1834 1809-1877 1841-1920 1769-1920 
Söner 154 127 101 382 
bortfall/oklara  –22  –3  –1 –26 
någonsin gifta 121 (92%)  95 (77 %) 80 (80 %) 296 (83 %) 
ogifta 11   (8 %) 29 (23 %)  20 (20 %) 60   (17%) 
Döttrar 143 98  101 342 
bortfall/oklara  –2 –5 –5 –12 
någonsin gifta  138 (98 %) 76 (82 %) 72 (75 %) 286 (87 %) 
ogifta 3     (2 %) 17 (18 %) 24 (25 %) 44   (13 %) 
Summa 297 225 202 724 
bortfall/oklara  –24 –8 –6 –38 
någonsin gifta 259 (95 %) 171 (79 %) 152 (78 %) 582 (85 %) 
ogifta 14   (5 %) 46   (21 %) 44   (22 %) 104 (15 %) 
Anmärkning: procentsatserna för gifta respektive ogifta arvingar inkluderar bara de fall där 
civilståndet kunnat fastställas. Källor: se tabell 3.1. Dessutom: flyttlängder, vigsellängder och 
husförhörslängder för församlingar belägna i Stockholms län, samt databaserna Folkräkning-
en 1890, Folkräkningen 1900, Rotemansarkivet och Sveriges Dödbok 1947-2003. SSA. 
 
Det är bara en mindre del av arvingarna som inte kunnat följas upp på något 
sätt: 38 personer eller 5 % av samtliga. Men bortfallet är som framgår 
ojämnt fördelat både mellan könen och över tid, med betydligt fler oklara 
fall under den första delperioden än under de båda senare. Den högre täck-
ningen under den mellersta och den sista delperioden beror på att jag kunnat 
söka efter ”tappade” personer i olika demografiska databaser som täcker 
tiden från 1800-talets senare del och framåt. Den bästa täckningen nås under 
den sista delperioden: alla sex bortfallen där är personer som emigrerat till 
Nordamerika och som därför inte kunnat följas upp.  

Denna möjlighet att söka efter personer som försvunnit ur källmaterialet 
fanns inte när det gällde den första periodens arvingar, eftersom dessa hunnit 
avlida när de register upprättades som databaserna bygger på. Det innebär att 
så många som 24 av arvingarna från perioden 1810-1845 inte kunnat följas 
upp. Det rör sig i regel om sådana som flyttat till socknar som saknar inflytt-
ningslängd för de aktuella åren och som heller inte kunnat hittas i relevanta 
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vigsellängder. Bara två av dem var döttrar. Kvinnorna har varit lättare att 
spåra av flera skäl, varav ett är att lysning och vigsel vanligtvis hölls i bru-
dens hemsocken. Kvinnorna tycks också ha varit mindre rörliga än männen 
generellt sett.162 De övriga 22 var söner, och de flesta av dem hade inte fått ut 
sitt arv i form av jord. Dessa flyttade av naturliga skäl oftare – och var där-
med svårare att följa – än de som tagit över en gård. Den stora andelen ”för-
lorade söner” från perioden 1810-1845 innebär att siffrorna för just denna 
grupp kan vara snedfördelade. Men det problemet uppstår egentligen bara 
här. I övrigt är bortfallet så begränsat att vi inte behöver ta någon större hän-
syn till det. I det följande kommenteras giftermålstalen i tabell 6.3 endast 
utifrån de fastställda fallen. 

 Det framgår att en mycket stor andel av 1810-1845 års arvingar gifte sig: 
98 % av kvinnorna och 92 % av männen. Det finns ingen anledning att tro 
att de manliga arvingarnas giftermålstal skulle vara generellt lägre än de 
kvinnligas. Däremot kan som sagt bortfallet spela en viss roll här.  

Under mittenperioden 1846-1885 har andelen någonsin gifta sjunkit dras-
tiskt till siffror kring 80 % både för män och för kvinnor. Giftermålstalen 
förblir låga även under den sista delperioden 1886-1930. En skillnad är att 
sönernas giftermålstal var lägre än döttrarnas under mittenperioden (77 % 
respektive 82 %), medan förhållandet var det motsatta under den sista delpe-
rioden (80 % mot 75 %). Att giftermålstalen i Sverige sjönk mellan 1750 och 
1900 vet vi från tidigare studier. På så sätt faller bondbarnen i Estuna väl in i 
det allmänna demografiska mönstret. Men vilka fanns egentligen i de växan-
de skarorna ogifta? 

De som inte gifte sig 
Ett välkänt fenomen under den tid jag studerar är så kallade ”stockholmsäk-
tenskap”. Det hade blivit allt vanligare i huvudstaden att par – företrädesvis 
ur de lägre skikten – levde tillsammans och bildade familj i icke-legaliserade 
äktenskap.163 I Estuna var detta mycket ovanligt. Bland arvingarna i studien 
var det nästan ingen som gjorde det, åtminstone inte i den bemärkelsen att 
man skaffade barn tillsammans. Däremot var det några döttrar – främst un-
der den sista delperioden – som fick utomäktenskapliga barn utan att vara 
sammanboende. Flera av dem gifte sig dock senare, med barnens fäder eller 
med andra män. Den enda arvingen som levde i något som kan liknas vid ett 
icke-legaliserat äktenskap var en kvinna från byn Svanberga som hade två 
oäkta barn. Hon levde tillsammans med en arbetare som troligen var far till 
ett av dem. Paret bodde dock inte kvar i Estuna utan i grannsocknen 

                               
162 Att bonddöttrar utmärkte sig genom en ovanligt låg geografisk rörlighet iakttogs även av 
Sten Carlsson (1977, s. 112). 
163 Äktenskap och familjebildning i Stockholm behandlas i studien Stockholmsäktenskap av 
Margareta Matovic (1984). 
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Roslags-Bro där de flyttade runt med barnen.164 Vi kan alltså utgå från att de 
arvingar i studien som inte gifte sig verkligen förblev ensamstående och inte 
levde under äktenskapsliknande förhållanden. Varför förblev de då ogifta? 

Sten Carlsson fann i en studie av flickor födda i Vingåker i Södermanland 
mellan 1800 och 1829 att de få bonddöttrar som inte gifte sig ofta hade han-
dikapp av olika slag noterade i husförhörslängderna.165 Tidsmässigt motsva-
rar dessa flickor ungefär den generation i Estuna som ärvde under studiens 
första delperiod, och i vilken nästan alla gifte sig. Men hur ser det ut däref-
ter, när alltfler förblir ogifta?  

Under hela undersökningsperioden 1810-1930 var det sammanlagt 104 
arvingar som antingen dog ogifta, eller fortfarande var ogifta vid 49 års ål-
der. Tabell 6.4 anger dels hur många av dem som hade ett handikapp angivet 
i husförhörslängden som kunde försvåra giftermål, och dels hur många av de 
övriga som avled före 30 års ålder. På grund av det låga antalet har de inte 
delats upp på kön. 

Tabell 6.4. Ogifta bröstarvingar i 235 familjer (varav kvinnor inom parentes).  
 Estuna 1810-1930.  

Överlåtelseår 1810-1845 1846-1885 1885-1930 1810-1930 

Avliden före 30 års ålder 5 11 0 16 
Handikapp noterat 1 7 2 10 
Återstår 8 (6) 28 (12) 42 (24) 78 (38) 

Summa 14 (3) 46 (17) 44 (24) 104 (44) 
Källor: se tabell 3.1. Dessutom: flyttningslängder, vigsellängder och husförhörslängder för 
församlingar belägna i Stockholms län, samt databaserna Folkräkningen 1890, Folkräkningen 
1900, Rotemansarkivet och Sveriges Dödbok 1947-2003. SSA. 
 
Det framgår att många av den första delperiodens arvingar förblev ogifta 
därför att de hade ett handikapp, eller därför att de helt enkelt dog innan de 
hann gifta sig. En del av dem var bara barn när överlåtelsen skedde och nåd-
de aldrig vuxen ålder. Även under mittenperioden 1846-1885, då gruppen 
ogifta blivit mycket större, var detta påfallande ofta orsaken. Sammanlagt 18 
av de 46 ogifta arvingarna under denna delperiod var antingen handikappade 
eller dog tidigt. Under den sista delperioden, då gruppen ogifta var som 
störst, var det däremot ingen som dog före 30 års ålder, och bara två som 
hade handikapp noterade.  

De ogifta ökade alltså inte bara i antal under hela undersökningsperioden, 
utan bestod dessutom i allt högre utsträckning av friska och arbetsföra per-
                               
164 Kvinnan hette Karolina Karlsdotter och var född i Estuna den 31/12 1853. Hon fick en son 
som föddes i Roslags-Bro socken 15/3 1891, och en dotter år 1898. Karolinas sista kända flytt 
från Estuna skedde den 20/5 1898 till byn Ekeby i Roslags-Bro. Mannen hon kom att leva 
med hette Erik Johan Ersson. Uppgifterna bygger på husförhörslängder, flyttlängder, samt 
födelse- och dopböcker, Estuna och Roslags-Bro församlingars kyrkoarkiv, SSA. 
165 S. Carlsson 1977, s. 68, 112. 
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soner som inte skulle ha förblivit ogifta under det tidiga 1800-talet. Denna 
grupp är intressant att undersöka närmare. Vad utmärkte de arvingar som 
förblev ogifta trots att de varken var handikappade eller dog tidigt? Det rör 
sig bara om 78 personer totalt 1810-1930, vilket är en siffra som egentligen 
inte tål att brytas ned i delperioder. Frågan inställer sig ändå om arvingarna i 
gruppen i någon bemärkelse – kopplad till arvet – skilde sig från alla dem 
som gifte sig?  

En första iakttagelse var att de ogifta arvingarna oftare kom från stora fa-
miljer, och därmed hade fler syskon, än de arvingar som gifte sig. Tabell 6.5 
nedan testar denna hypotes. 

Tabell 6.5. Genomsnittligt antal syskon till någonsin gifta respektive ogifta bröstarv- 
ingar i 235 familjer. Estuna 1810-1930. Medianvärden inom parentes. 
Överlåtelseår 1810-1845 1846-1885 1885-1930 1810-1930 
Födelseår 1769-1834 1809-1877 1841-1920 1769-1920 
Gifta, antal syskon 2,6 (2) 3,3 (3) 3,9 (5) 3,1 (3) 
Antal arvingar 259 171 152 582 
Ogifta, antal syskon 3,4 (3,5) 4,4 (5) 3,5 (2,5) 3,8 (4) 
Antal arvingar 8 28 42 78 
Anmärkning: Ogifta arvingar avlidna före 30 års ålder eller med handikapp noterade är inte 
medräknade. Källor: se tabell 3.1. Dessutom: flyttningslängder, vigsellängder och husförhörs-
längder för församlingar belägna i Stockholms län, samt databaserna Folkräkningen 1890, 
Folkräkningen 1900, Rotemansarkivet och Sveriges Dödbok 1947-2003. SSA. 
 
I den mån siffrorna är tillförlitliga pekar de entydigt åt ett och samma håll. 
De ogifta arvingarna i de generationer som ärvde under den första och den 
mellersta delperioden – det vill säga före 1885 – hade drygt ett syskon mer i 
genomsnitt än de som gifte sig. Under den sista delperioden, 1886-1930, var 
förhållandet det motsatta. Dessa skillnader – mellan kategorierna och över 
tid – accentueras av medianvärdena som fått komplettera medelvärdena i 
tabellen eftersom underlaget är så litet för de ogifta arvingarna.  

Många av de ogifta, visade det sig, var dessutom syskon med varandra. I 
familjen nedan var det inte mindre än tre av de barn som överlevde 
30-årsdagen som förblev ogifta livet ut. Fadern i familjen, Jonas Abrahams-
son, är bekant från föregående kapitel (sidan 120). Där skildrades hur Jonas 
och hans bror Per delade på föräldrarnas ¾ mantal i Karby och löste ut sin 
syster Brita. Det var år 1821. Nedanstående skildring tar sin början nästan 
40 år senare, då Jonas och hans hustru avhände sig samma egendom till ett 
av sina nio barn: 

Jonas Abrahamsson och Greta Andersdotter i Karby säljer år 1860 sin jord-
egendom om 3/8 mantal för 3000 riksdaler och undantagsförmåner till äldste 
sonen Jonas, som då är 37 år gammal. I familjen finns sammanlagt nio barn: 
Jonas, Erik, Anders, August, Jan Otto, Augusta, Margareta, Karl och Vendela 
Erika, födda mellan 1823 och 1847. Alla är fortfarande ogifta, men några är 
utflugna. Anders som, är 30 år vid överlåtelsen, har flyttat till grannsocknen 
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Lohärad år 1855 och försörjer sig som arbetskarl där. Den 25-årige Jan Otto 
bor sedan 1859 i Danmark. Ingen delning eller löseskilling till medarvingarna 
omtalas i lagfartsprotokollet. 

Av de nio barnen i syskonskaran är det bara tre eller fyra som gifter sig under 
sin livstid. Den förste av dem är Erik, som flyttar till Norrtälje år 1861 och 
gifter sig med pigan Katarina Berglund. Erik är då 37 år gammal och uppges 
vara skräddare i vigsellängden. Erik, Katarina och hennes tioårige utomäk-
tenskaplige son flyttar samma år från Norrtälje till Frötuna socken. Den andre 
i syskonskaran som gifter sig är Jonas. Det sker två år efter det att han köpt 
gården av föräldrarna. Jonas är då 39 år och hustrun en elva år äldre änka, 
Elisabet Jansdotter från Frötuna socken. Hon och hennes två barn flyttar till 
Karby, och det blir så småningom (år 1884) ett av dessa som övertar egen-
domen i Karby. Den tredje som gifter sig är Anders. Han flyttar tillbaka till 
Estuna från Lohärad i november 1864 och gifter sig samma månad med en 
Elisabet Matilda, dotter till avlidne kopparslagare Hallman på Karby ägor. 
Anders, som nu är 34 år gammal, flyttar in hos Matilda och hennes mor i de-
ras lägenhet (= jordavsöndring) på Karby ägor, och fortsätter att försörja sig 
och familjen som arbetskarl. 

Av de sex övriga barnen är det ett vars öde är oklart, nämligen Augustas. Hon 
flyttar till Norrtälje år 1864 då hon är 26 år gammal, men kan inte spåras där-
efter. Hon har inte gift sig i Norrtälje men kan mycket väl ha flyttat vidare. 
Eftersom hon inte återfinns i folkräkningen 1890 är det troligt att hon avlidit 
eller emigrerat. De andra fem  syskonen förblir alla ogifta. Både August och 
Jan Otto dör tidigt: den förre vid 27 års ålder redan samma år som arvsöverlå-
telsen 1860, och den senare av lungsot vid 28 års ålder år 1863, efter att ha 
återvänt hem från Danmark ett par år tidigare.  

De tre yngsta barnen, Margareta, Karl och Vendela Erika, bor alla kvar i för-
äldrahemmet. Margareta tjänar dock piga i några andra byar i socknen en kor-
tare tid runt 1865. Hon och fadern avlider med en veckas mellanrum i tyfus år 
1873. Margareta är då 32 år gammal vilket inte är mycket men ändå en bra 
bit över den genomsnittliga giftermålsåldern hos de kvinnliga arvingarna i 
studien. Karl och Vendela Erika bor kvar tillsammans med modern i Karby 
till dennas död 1889 vid 84 års ålder. Fyra år senare, 1893, flyttar de båda 
syskonen tillsammans till byn Söderby i Lohärads socken där Karl är anteck-
nad som jordbruksarbetare. De bor kvar där ännu år 1900, då Karl är 56 och 
Vendela Erika 53 år gammal.166 

 
Precis som verkar ha varit vanligt i stora syskonskaror, var det i den här fa-
miljen de yngsta som förblev ogifta.167 Orsaken till att Jonas Jonssons yngre 
                               
166 Lagfart 1860 HT §34 (Karby). I övrigt bygger skildringen på en mängd källor. Utgångs-
punkten har som alltid varit samtida husförhörslängder, varifrån uppgifterna följts upp i andra 
längder. Giftermål: Norrtälje 1861-10-20 (vigsel Erik Jonsson och Katarina Andersdotter 
Berglund); Frötuna 1862-11-14 (vigsel Jonas Jonsson och Elisabet Jansdotter); Estuna 
1864-11-30 (vigsel Anders Jonsson och Elisabet Matilda Hallman). Norrtälje, Frötuna och 
Estuna församlingars kyrkoarkiv, SSA. 
167 Se till exempel Joel Viktor Jansson och två av hans syskon i den sista generationen före 
1930 i Sylta, vilka skildras i kapitel 3 på sidan 74-75. 
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syskon inte gifte sig kan man bara spekulera i. Flera av dem dog unga, men 
inte så tidigt att det kan ha varit den enda orsaken. Kanske hade de helt en-
kelt inte resurser nog att gifta sig och bilda familj under rimliga förhållan-
den? Familjens jordinnehav var inte alltför omfattande och långt ifrån stort 
nog för att alla barnen skulle kunna få en lika stor del av dess värde. Jorden 
såldes också direkt till en av sönerna utan föregående delning mellan arvin-
garna, vilket vi sett var vanligt när resurserna inte medgav ett lagenligt arv-
skifte. Det faktum att alla de syskon som inte gifte sig bodde kvar hos föräld-
rarna på deras undantag i Karby ända till dessa dog vid mycket hög ålder, 
kan tyda på att mat och husrum utgjorde en informell ersättning för avstått 
arv. Så längre föräldrarna var i livet, och de själva förblev ogifta och arbeta-
de på hemmagården, var deras försörjning tryggad, men de hade inte resurser 
nog att bilda egna familjer.  

Att de ogifta arvingarna hade många syskon tyder på att familjens storlek 
var en faktor som påverkade barnens giftermålsbenägenhet. Förmodligen 
handlade det precis som i Jonssönernas och Jonsdöttrarnas fall om en kom-
bination av begränsade resurser och många syskon. Figur 6.1 nedan anger 
det genomsnittliga jordinnehavet i mantal per bröstarvinge i de familjer som 
de gifta respektive ogifta arvingarna kom ifrån. Detta mått har använts i tidi-
gare kapitel och det motsvarar – med undantag för den första delperioden då 
arvsrätten var ojämlik mellan döttrar och söner – den arvsrätt varje arvinge i 
familjen hade i jordegendomen. 

Figur 6.1. Mantal per bröstarvinge i gifta respektive ogifta 
bröstarvingars ursprungsfamiljer. Estuna 1810-1930. 
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Anmärkningar: Ogifta arvingar avlidna före 30 års ålder eller med handikapp noterade är inte 
medräknade. Högsta respektive lägsta värde i varje serie borträknat. Källor: se tabell 3.1. 
Dessutom: flyttningslängder, vigsellängder och husförhörslängder för församlingar belägna i 
Stockholms län, samt databaserna Folkräkningen 1890, Folkräkningen 1900, Rotemansarki-
vet och Sveriges Dödbok 1947-2003. SSA. 
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Det som anges i diagrammet är ursprungsfamiljernas jordinnehav i förhål-
lande till antalet arvingar vid den tidpunkt då arvsöverlåtelsen gjordes. Anta-
let arvingar i varje serie redovisades i tabell 6.5. Här framgår att de arvingar 
som förblev ogifta mycket riktigt hade betydligt mindre resurser att förvänta 
vid arvet än de arvingar som gifte sig under sin livstid. Särskilt tydligt var 
skillnaden under de två första delperioderna, 1810-1885, vilket tyder på att 
arvet då hade ett mycket starkt samband med individens giftermål och famil-
jebildning. Också under den sista delperioden, 1885-1930, fanns en skillnad. 
Den var dock mindre än tidigare, och det berodde förmodligen på att de ogif-
ta arvingarna nu inte hade lika många syskon att dela resurserna med (se 
tabell 6.5). 

Giftermålsbenägenhet och jordarv 
Förutom resurserna i ursprungsfamiljen kan man tänka sig att det spelade 
roll för giftermålsbenägenheten i vilken form individen fick sitt arv. Ett vik-
tig skiljelinje både i denna och i andra studier går mellan de arvingar som 
fick jord och de som blev utlösta. Christer Winberg visade i sin studie av 
Dala pastorat under 1800-talet att de senare hade en betydligt sämre ställning 
vid 35 års ålder än de förra, som oftast förblev hemmansägare.168 Jag gör inte 
någon sådan uppföljning av arvingarna men finner det troligt att förhållandet 
var liknande även i Estuna under denna tid.  

Vi har tidigare sett att de som tog över föräldraegendomen var privilegie-
rade på flera sätt, inte minst genom de förmånliga priserna de fick egendo-
men för. Avspeglar sig detta i giftermålsmönstret? Här finns förmodligen en 
könsskillnad eftersom det oftast var söner som fick ut sitt arv i form av jord, 
och arvssystemet idealt byggde på att söner löste ut sina systrar som i sin tur 
gifte sig med andra manliga jordarvingar. Tabell 6.6 nedan visar antalet jord-
ärvande respektive icke-jordärvande söner och döttrar under varje delperiod, 
samt (inom parentes) hur många av dem som gifte sig under sin livstid. 

                               
168 C. Winberg 1981, s. 303 ff. 
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Tabell 6.6. Antal jordärvande respektive icke jordärvande söner och döttrar, 
samt (inom parentes) antalet någonsin gifta. Estuna 1810-1930. 

Överlåtelseår 1810-1845 1846-1885 1886-1930 1810-1930 

Jordärvande söner 88 (84) 68 (55) 53 (40) 209 (179) 

Icke-jordärvande söner 44 (37) 56 (40) 47 (40) 147 (117) 

Jordärvande döttrar 52 (52) 22 (19) 31 (23) 105 (94) 

Icke-jordärvande döttrar 89 (86) 71 (57) 65 (49) 225 (192) 
Anmärkning: oklara fall borträknade. Källor: se tabell 3.1. Dessutom: flyttningslängder, 
vigsellängder och husförhörslängder för församlingar belägna i Stockholms län, samt 
databaserna Folkräkningen 1890, Folkräkningen 1900, Rotemansarkivet och Sveriges 
Dödbok 1947-2003. SSA. 
 
Skillnaden mellan könen och mellan de arvingar som fick respektive inte 
fick jord, illustreras mer tydligt i figur 6.2 respektive 6.3 nedan. De visar 
siffrorna i tabell 6.6 som procentandelen någonsin gifta inom respektive 
kategori arvingar.  

 
Figur 6.2. Andelen någonsin gifta jordärvande respektive 
icke-jordärvande söner. Estuna 1810-1930. 
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Anmärkning: oklara fall borträknade. Källor: se tabell 3.1. Dessutom: 
flyttningslängder, vigsellängder och husförhörslängder för församlingar 
belägna i Stockholms län, samt databaserna Folkräkningen 1890, folkräk-
ningen 1900, Rotemansarkivet och Sveriges Dödbok 1947-2003. SSA. 
 



170  

Figur 6.3. Andelen någonsin gifta jordärvande respektive 
icke-jordärvande döttrar. Estuna 1810-1930. 
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Anmärkning: oklara fall borträknade. Källor: se tabell 3.1. Dessutom: 
flyttningslängder, vigsellängder och husförhörslängder för församlingar 
belägna i Stockholms län, samt databaserna Folkräkningen 1890, Folkräk-
ningen 1900, Rotemansarkivet och Sveriges Dödbok 1947-2003. SSA. 
 
Diagrammen visar att giftermålsbenägenheten fram till 1885 var större hos 
dem som övertog en gård än hos dem som inte gjorde det. Att jordarvingarna 
gifte sig är inte märkligt i sig. Det var förmodligen svårt att driva ett jord-
bruk på egen hand eftersom sysslorna var starkt könsuppdelade. Det märkli-
ga är snarare den stora skillnaden gentemot dem som inte fick jord. Allra 
störst var den bland sönerna, där mer än 10 procentenheter fler jordarvingar 
än icke-jordarvingar gifte sig under sin livstid.  

De icke-jordärvande sönerna tycks ha haft särskilt svårt att bilda familj 
under den mellersta perioden. Då gifte sig bara något över 70 % av dem 
under sin livstid, vilket är det lägsta giftermålstalet för någon av grupperna 
under hela undersökningsperioden 1810-1930.  

Jag har tidigare betecknat mittenperioden 1846-1885 som kritisk för det 
lokala arvssystemet. De sociala klyftorna växte snabbare än någonsin, bön-
derna decimerades och stora delar av befolkningen i socknen marginalisera-
des. Tidigare forskning har visat att de som blev utlösta hade sämre fram-
tidsutsikter än dem som övertog föräldragården. Min undersökning visar att 
detta även gällde möjligheten att gifta sig och bilda familj. Tidigare (figur 
6.1) framkom att ogifta arvingar påfallande ofta kom från familjer med bris-
tande ekonomiska resurser. Åtminstone för sönerna i dessa familjer – de 
söner som inte fick del av jordegendomen – måste utsikterna till egen för-
sörjning och hushållsbildning ha varit mycket små. 
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Också bland döttrarna var giftermålsbenägenheten fram till 1885 högre hos 
dem som ärvde jord: under den första delperioden gifte sig samtliga eller 
100 % av dessa, och under mittenperioden 86 %. Skillnaden gentemot dem 
som inte fick jord var dock mindre uttalad här än hos sönerna. Det är inte så 
märkligt: systemet förutsatte döttrar skulle bli jordägare genom giftermål och 
inte i första hand genom arv, och därför var det få döttrar som ärvde jord 
över huvud taget. 

Efter 1885 ändras bilden påtagligt, framför allt när det gäller sönernas gif-
termål. Under den sista delperioden var det nämligen oftare de jordärvande 
sönerna än de icke-jordärvande, som förblev ogifta. Bara 75 % av dem gifte 
sig och bildade familj, mot 85 % av de icke-jordärvande sönerna. För dött-
rarnas del fanns däremot ingen skillnad alls mellan jordarvingar och icke-
jordarvingar under denna period. Vad beror detta på? Och vilka av jordarv- 
ingarna var det som inte gifte sig? 

Småbrukarsöner och småbrukardöttrar 1886-1930 
Tabellen nedanför visar jordinnehavet hos de av 1886-1930 års jordärvande 
söner och döttrar som gifte sig respektive inte gifte sig. 

Tabell 6.7. Jordinnehav i mantal hos jordarvingar som gifter sig respektive förblir 
ogifta. Estuna 1886-1930. 

 Antal Ärvt mantal 

Söner som gifter sig 40  11/16  (0,663) 

Söner som förblir ogifta 13 6/16    (0,348) 

Döttrar som gifter sig 23 7/16    (0,436) 

Döttrar som förblir ogifta 8 6/16    (0,374) 
Anmärkning: högsta respektive lägsta värde i varje serie borträknat. Källor: se tabell 3.1. 
Dessutom: flyttningslängder, vigsellängder och husförhörslängder för församlingar belägna i 
Stockholms län, samt databaserna Folkräkningen 1890, Folkräkningen 1900, Rotemansarkivet 
och Sveriges Dödbok 1947-2003. SSA. 
 
Antalet arvingar i varje kategori är inte stort men siffrorna visar tämligen 
entydigt att de jordärvande söner som förblev ogifta under denna tid var 
sådana som hade övertagit mindre gårdar, 0,348 eller 6/16 (3/8) mantal i 
genomsnitt. Detta var nästan bara var hälften så mycket som de gifta söner-
nas 11/16 mantal. Hos de betydligt färre jordärvande döttrarna fanns inte 
alls denna skillnad i jordinnehav mellan gifta och ogifta. Hur ska detta tol-
kas? 

Eftersom fenomenet enbart gällde sönerna ligger det nära till hands att 
koppla det till något som senare under 1900-talet kom att ses som ett särskilt 
problem för lantbruksnäringen, nämligen att de unga kvinnorna lämnade 
landsbygden och det slitsamma jordbruksarbetet. Värst ansågs arbetsförhål-
landena vara på mindre gårdar. Dessa hade inte hade råd att mekanisera bort 
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kvinnoarbetet, vilket medförde slitsamt dubbelarbete för hustrun i både jord-
bruk och hushåll. Frågan utreddes och debatterades i flera omgångar, men 
ännu vid 1940-talets mitt saknade många hushåll på landsbygden grundläg-
gande bekvämligheter som rinnande vatten och avlopp.169  

Småbrukarhustruns lott beskrivs alltså som särskilt tung i den samtida de-
batten. Med tanke på detta är det troligt att de söner i Estuna som tagit över 
mindre gårdar hade svårt att hitta partners på äktenskapsmarknaden. Vi har 
tidigare sett att de små gårdarna oftare togs över av en yngre son under den 
sista delperioden (kapitel 4). Kanske kan man jämföra dessa småbruksarvin-
gars situation med de ogifta utlösta sönernas under mittenperioden 
1846-1885. I båda fallen handlade det om yngre söner som ”blivit över”. 
Under studiens mellersta delperiod hade det inneburit att varken få jord, eller 
pengar nog för att skaffa jord. Under studiens sista delperiod innebar det att 
stanna kvar och ta över en liten föräldragård sedan äldre bröder gett sig av. 
För den sista delperiodens småbruksarvingar var det alltså inte resursbristen i 
sig som försvårade familjebildningen, utan den bundenhet vid föräldragården 
som arvet skapade när det annars fanns mer rationella projekt att investera 
arbetskraften i.  

För döttrarnas del tycks övertagandet av ett småbruk inte samma ut-
sträckning ha inneburit ett hinder för giftermål. Tidigare (kapitel 4, figur 4.5) 
har vi sett att döttrar som ärvde jord under den sista delperioden fick mindre 
egendomar än vad söner fick. Och kanske var det lättare för kvinnor med 
utsikter att ärva ett litet jordbruk att finna giftermålspartners, eftersom det 
blivit vanligt att kombinera manligt lönearbete och småbruk: 

Edla Fredrika Andersson är enda barnet till hemmansägare Jan Andersson 
och hans hustru Vendela Jansdotter i Hårnacka. Familjen har ett litet jordbruk 
på sammanlagt 1/3 mantal i byn Hårnacka i sydöstligaste delen av Estuna 
som gränsar till Norrtälje. År 1894 gifter sig Edla Fredrika med arbetaren 
Karl Teodor Palmberg i Norrtälje. De bor därefter större delen av tiden till-
sammans med hennes föräldrar i Hårnacka och får så småningom en son. 
Karl Teodor fortsätter att försörja sin familj som arbetare. 

År 1902 dör modern Vendela, och Edla Fredrika ärver därmed hälften av 
egendomen. Den andra hälften säljer fadern Jan i samband med arvskiftet 
1903 till Edla Fredrika och Karl Teodor för 800 kronor. Han bor dock kvar 
hos dottern och mågen. Karl Teodor byter i samband med överlåtelsen titel 
från ”arbetare” till ”hemmansägare” i församlingsboken.170 

 
Eftersom Edla Fredrika inte hade några syskon stod det klart både för henne 
och hennes man att hon en gång skulle överta föräldragården. Den var inte 
stor men kunde förmodligen i kombination med ett arbete utanför jordbruket 

                               
169 M. Morell 2001, s. 310-319. 
170 Lagfarter: 1903 HT §135-136, §140. Småprotokoll, Lha, SSA. Vigsel: Estuna 1894-01-12, 
Estuna församlings kyrkoarkiv, SSA. 
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försörja en familj på skälig nivå. Karl Teodor var arbetare i Norrtälje vid 
giftermålet med Edla Fredrika, och det är ingen djärv gissning att det var där 
han fortsatte arbeta när de flyttat till Hårnacka, även sedan han börjat titulera 
sig ”hemmansägare” istället för ”arbetare”.  

Den här typen av försörjningsstruktur fanns på många av de småbruk som 
växte fram runtom i landet från och med 1800-talets slut. För dessa hushåll 
utgjorde jordbruket både en utkomstmöjlighet och en form av arbetslöshets-
försäkring, trots att det i sig självt inte var tillräckligt för försörjningen. 
Småbrukets stora värde som ett komplement till manligt lönearbete kan ha 
gjort döttrar – men inte söner – som ärvde mindre gårdar attraktiva på äkten-
skapsmarknaden.  

Att människor kombinerade lönearbete med jordbruk var en lösning som 
också tilltalade statsmakten under denna tid, och den främjades starkt genom 
de så kallade egnahemslånen som startade 1904.171 Att som arbetaren Karl 
Teodor gifta sig med en småbrukardotter som var ensambarn, innebar att 
automatiskt få tillgång till ett jordbruksegnahem – utan att behöva skuldsätta 
sig. 

Giftermålsålder 
Tidigare i detta kapitel framgick att arvingarna hann bli relativt gamla innan 
de fick ut sitt arv under den sista delperioden. Jag framhöll att arvet då inte 
hade samma innebörd som tidigare för individens etablering, familjebildning 
och försörjning. Detta bekräftas av den omkastning av giftermålsmönstren 
som föregående undersökningar av olika arvingars giftermålsbenägenhet 
visade. Att överta en gård var inte längre förknippat med att gifta sig och 
bilda familj på samma sätt som tidigare. För söner som ärvde småjordbruk 
kunde övertagandet som vi såg till och med försvåra familjebildningen. Fort-
sättningsvis kommer de  arvingar som gifte sig – och det var trots allt de 
flesta – att undersökas.  

Precis som när det gäller giftermålsfrekvensen finns det relativt många 
undersökningar gjorda om giftermålsåldern i det förindustriella Sverige. 
Vigselåldern var genomgående hög, men den tycks ha sjunkit mellan 
1700-talets och 1800-talets mitt. Den skilde sig också åt mellan olika sociala 
grupper, ibland på ett motsägelsefullt sätt. Genomgående tycks dock kvinnor 
ur bondeklassen ha gift sig tidigare än kvinnor från de obesuttna klasserna, 
vilka väntade med giftermålen för att minska antalet födslar.172 Vad som 
händer på landsbygden efter 1800-talets mitt är inte utrett i samma utsträck-

                               
171 Kombinationsjordbruk, som växte fram på ett tidigt stadium i anslutning till Norrlands 
skogs- och sågverksindustrier, etablerades i många delar av landet under decennierna kring 
sekelskiftet. D. Bäcklund 1988; M. Morell 2001, s. 35, 127 ff. För skildring av debatt och 
ideologi i egnahemsfrågan kring sekelskiftet 1900 se N. Edling 1996. 
172 För en översikt se C. Lundh 1993. 
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ning. Siffror för riket i dess helhet visar att giftermålsåldern låg strax under 
29 år för män och kring 27 år för kvinnor ända fram till 1930-talet.173 

I den här studien handlar det inte om att fastställa någon allmän utveck-
ling av giftermålsmönstren i undersökningsområdet, istället är det arvets och 
jordens koppling till giftermål och familjebildning som står i fokus. Urvalet 
består bara av bondbarn, och kohorterna är inte som i andra giftermålsstudier 
uppdelade efter födelseår eller vigselår, utan efter arvsöverlåtelseår. Vid 
vilken ålder gifte sig arvingarna från olika delperioder, och vid vilken tid-
punkt i förhållande till arvet? 

I tabell 6.8 nedan anges giftermålsåldern för söner och döttrar som fått re-
spektive inte fått ut sitt arv i form av jord. Vissa grupper av gifta jordarving-
ar var som framgått mycket små (se tabell 6.6). Därför anges även median-
värden (inom parentes) för dessa. 

Tabell 6.8. Genomsnittsålder vid första giftermålet för bröstarvingar i 235 familjer. 
Estuna 1810-1930 (1793-1965). Medianvärden inom parentes. 
Överlåtelseår 1810-1845 1846-1885 1886-1930 1810-1930 
Födelseår  1769-1834 1809-1877 1841-1920 1769-1920 
Vigselår 1793-1864 1829-1882 1869-1965 1795-1965 

Söner 26,5 29,7 28,2 27,1 
jordärvande 25,6 (24) 28,8 (27) 28,0 (26,5) 27,1 (26) 

icke-jordärvande 28,5 30,9 28,2 29,2 

Döttrar  22,0 26,0 26,9 24,3 
jordärvande 20,0 (19) 23,6 (23) 24,9 (25) 22,0 (21) 

icke-jordärvande 23,1 26,8 27,8 25,4 

Källor: se tabell 3.1. Dessutom: flyttningslängder, vigsellängder och husförhörslängder för 
församlingar belägna i Stockholms län, samt databaserna Folkräkningen 1890, Folkräkningen 
1900, Rotemansarkivet och Sveriges Dödbok 1947-2003. SSA. 
 
Arvingarnas giftermålsålder steg mellan den första och den andra delperio-
den, däremot inte nämnvärt mellan den andra och den tredje. De manliga 
arvingarna var generellt sett äldre än de kvinnliga vid giftermålet. Skillnaden 
var omkring fyra år under de båda första delperioderna, det vill säga fram till 
1885. Därefter minskar åldersskillnaden till bara drygt ett år. Tidigare forsk-
ning har visat att skillnaden mellan könen var större bland bönder än bland 
obesuttna under 1800-talets första hälft, och så var troligen fallet även i Es-
tuna. När det gäller den höjda giftermålsåldern finns färre belägg och de som 
finns är motstridiga.174 

För både söner och döttrar ser vi att det länge hade betydelse för gifter-
målsåldern huruvida de fick ut sitt arv i form av jord eller inte. 1810-1845 

                               
173 C. Lundh 1993, s. 14; K. Åmark 2002, s. 244. 
174 C. Lundh 1993, s. 13-30. 
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års manliga jordarvingar gifte sig vid 25,6 års ålder medan deras utlösta brö-
der väntade tills de var i genomsnitt 28,5 år gamla. De kvinnliga jordarving-
arna under samma tid gifte sig så tidigt som vid 20 års ålder medan de utlös-
ta var 23,5 år vid giftermålet. Skillnaden mellan jordarvingar och icke-
jordarvingar bestod även under perioden 1846-1885. Därefter, under perio-
den 1886-1930, tycks det däremot bara ha varit döttrarnas giftermålsålder 
som påverkades av ett eventuellt jordarv: både jordärvande och icke-
jordärvande söner var nu omkring 28 år gamla då de gifte sig. Vi såg också 
tidigare att det var färre av de jordärvande sönerna som över huvud taget 
gifte sig under denna period.  

Sambandet mellan arv och giftermål  
Den mycket tydliga påverkan arvet länge hade på barnens giftermålsålder i 
Estuna visar att det fanns en tydlig koppling mellan arv och giftermål, som 
dock försvagades under den sista delperioden. Detta samband ska undersö-
kas i det här avsnittet.  

Det finns en allmän uppfattning, inte minst inom den demografiska forsk-
ningen, att arv, giftermål och fruktsamhet var nära sammankopplade i det 
agrara samhället. Redan Hajnal förutsatte ett sådant samband när hävdade att 
man i Västeuropa med giftermålen tills man fått överta en gård. Pierre Bour-
dieu betraktar i sin studie av giftermålsstrategier bland franska bönder både 
arv och giftermål som delar av ett och samma reproduktionssystem, syftande 
till att överföra arvejorden odelad längsmed en manlig släktlinje. Också för 
svensk del har man på goda grunder antagit att det fanns en tät koppling 
mellan arv och äktenskap.175 

Jag visade i kapitel 5 att det i Estuna fanns ett samband mellan arvsupp-
görelsens praktiska utformning och arvingarnas giftermål under den första 
delen av min undersökningsperiod. Ingifta hustrur finansierade med hjälp av 
sina arvejordsmedel sina svågrars och svägerskors löseskilling, pengar som 
svågrarna och svägerskorna använde på motsvarande sätt i sina egna äkten-
skap. Förmodligen planerades i Estuna – liksom på många andra håll – både 
arv och löseskilling utifrån potentiella giftermålsallianser. Ett exempel på 
hur sammanflätade arv och giftermål kunde vara är följande arvsuppgörelser 
mellan fyra syskon i Estuna under 1810-talet.  

Mats Olsson och Margareta Matsdotter i Kullsta äger tillsammans ¾ mantal 
jord, varav ¼ i Kullsta nr 2 och ½ i Kullsta nr 3. De har fyra barn: Jan, född 
1787, Anna Greta, född 1789, Katarina, född 1792, och Stina, född 1796. 
Före sin död 1809 har föräldrarna upplåtit större delen av det halva mantalet i 
Kullsta nr 3 till sonen Jan, vilket räknat i öresland motsvarar hans lagliga 
arvslott. Jan får tredje uppbudet för detta förvärv år 1810. Den återstående 
jorden, det vill säga ¼ mantal i Kullsta nr 2 och en del av det halva mantalet i 

                               
175 J. Hajnal 1965; P. Bourdieu 1976; M. Hellspong & O. Löfgren 1974, s. 323-336. 
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Kullsta nr 2, efterlämnar de till de tre döttrarna vid sin död. Alla barnen är då 
fortfarande ogifta. 

Eftersom systrarnas arvejord inte kan delas på alla tre beslutar man att lott-
ning ska ske om vem av dem som ska bli utlöst. Detta sker inför domstolen 
den 5 juni 1811. Då har Anna- Greta och Katarina nyss gift sig, 22 respektive 
19 år gamla, på ett dubbelbröllop den 11:e januari. De äkta makarna är två 
bröder, Erik och Jan Matssöner från byn Söder Marjum i grannsocknen Sö-
derby-Karl. Lottningen utfaller så att den äldsta systern Anna Greta får 
¼ mantal i Kullsta nr 2, och den yngsta systern Stina andelen i broderns halva 
mantal i nr 3. De ska lösa ut mellansystern Katarina ur sina respektive hem-
mansdelar för ”stadgad värderingssumma”. Så sker också för Stinas del, och 
hon blir tillsvidare ägare till jorden i Kullsta 3.  

När Anna Greta och Katarina och deras respektive makar ska göra upp, sker 
transaktionen emellertid genom ett byte. Deras män, Erik och Jan Matssöner, 
har nämligen också ärvt jord i samband med giftermålet. Den 7 juni samma 
år får de första uppbudet på ¼ mantal i Söder Marjum som deras föräldrar 
överlåtit till dem emot undantagsförmåner. Eftersom de är de enda barnen 
blir de ägare till 1/8 mantal vardera. Samma dag byter Anna Greta och Erik 
till sig Katarinas 1/8 mantal i Kullsta, mot Eriks 1/8 mantal i Söder Marjum. 
Katarina och Jan har därmed ¼ mantal i Söder Marjum, och Anna Greta och 
Erik har ¼ mantal i Kullsta. De båda paren flyttar till sina respektive gårdar 
och bor kvar där tillsvidare. 

Men inte nog med detta. Systrarnas storebror Jan Matsson (namne med sin 
svåger) gifter sig vid 26 års ålder 1813 med en bonddotter vid namn Anna 
Persdotter, som kommer från byn Inål i grannsocknen Bro. Och två år senare 
gifter sig den då 19-åriga yngsta systern Stina med Annas bror, skattebonden 
Lars Persson i Inål. Året därpå, 1816, säljer så Stina sin andel i broderns hal-
va mantal i Kullsta nr 3 till svägerskan Anna Persdotter, som i sin tur betalar 
med sina arvejordsmedel från Inål. Det handlar alltså om de pengar Anna fått 
från sin bror Lars då han löste ut henne ur hemmanet där.176 

 

                               
176 Lagfarter i kronologisk ordning: 1810 VT 15 mars Kullsta (3:e uppbudet för Jan Matsson); 
1811 ST 7 juni Kullsta (byte av systerlott i Kullsta mot broderslott i Söder Marjum, se även 
åtkomstredovisning); 1811 ST 7 juni Söder Marjum (arvsupplåtelse); 1811 ST 10 juni Kullsta 
(lösen av systerlott); 1816 ST 17 juni Kullsta (försäljning av systerlott till svägerska). Små-
protokoll, Lha, SSA. Giftermål: Estuna 1810-11-11 (lysning Erik Matsson och Anna Greta 
Matsdotter, samt Jan Matsson och Katarina Matsdotter, vigsel 1811-01-11); Roslags-Bro 
1813-09-26 (lysning Jan Matsson och Anna Persdotter); Estuna 1815-10-15 (lysning Lars 
Persson och Stina Matsdotter). Estuna och Roslags-Bro församlingars kyrkoarkiv. SSA. 
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Figur 6.4. Arv och syskonbyten i Kullsta, Estuna, 1809-1816. Heldragen linje med 
pil = arv, streckad linje mellan makar. De båda ingifta syskonparen är skuggade i 
varsin grå nyans. 

 
Den här typen av giftermålsstrategi brukar kallas för syskonbyten och finns 
beskriven i litteraturen. Till exempel refererar David Gaunt en sockenbe-
skrivning från Blekinge från år 1800 där syskonbyten hävdas vara vanliga. 
Elisabeth Wennersten och Madeleine Bonow har i sina respektive studier av 
områden i Dalarna, Hälsingland och Västergötland också funnit ett antal 
sådana under 1700-talet och början av 1800-talet. Men de tycks inte ha före-
kommit bara inom bondeskiktet. Anita Göransson fann i sin studie av bor-
gerliga maktstrategier under 1800-talets första hälft exempel på syskonbyten, 
och hon ser dem som en strategi för att undvika uppsplittring av företagen.177 
Och kanske skiljde sig inte familjestrategierna alltför mycket åt mellan köp-
män i städerna å den ena sidan, och bönder på landsbygden å den andra. 
Båda hade rörelser som drevs och ägdes på familjebasis – i det förra fallet 
företag och i det andra jordbruk – vilka med jämna mellanrum skulle överfö-
ras mellan generationerna. Detta utgjorde ett dilemma som måste lösas. 

Fördelarna med att arrangera giftermål och arvsuppgörelser tillsammans 
framgår klart av skildringen från Kullsta by ovan. Med hjälp av de strategis-
ka giftermålen behövde i stort sett inga pengar byta ägare i samband med 
arvet. Varken Anna Gretas och Eriks gård i Kullsta eller Katarinas och Jans i 
Söder Marjum blev belastade med några skulder för lösen till medarvingar. I 
den äldste brodern Jans fall kunde egendomen i Kullsta kompletteras med 

                               
177 D. Gaunt 1996, s. 238; U. Sporong & E. Wennersten 1995, s. 162; E. Wennersten 2001, 
s. 128 f; M. Bonow 2005, s. 159; A. Göransson 1990, s. 534 ff. 
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hjälp av hustrun Annas arvejordsmedel, som hamnade hos den yngsta sys-
tern Stina. Därmed återgick också hustru Annas arvejordsmedel till hennes 
barndomsgård i Inål, eftersom Stina var gift med Annas bror Lars som tagit 
över denna.  

Vi vet inte hur långt i förväg giftermålen för syskonskaran i Kullsta pla-
nerades. Det är dock troligt att de hade arrangerats redan under föräldrarnas 
livstid. I så fall kan man misstänka att lottningen om hemmansdelarna bara 
var en fiktiv sådan. Som framgick i kapitel 4 fick de lottningar som företogs 
i samband med arv påfallande ofta ett på förhand givet utfall. Och det fanns 
mycket att vinna på att ingå de rätta äktenskapsallianserna. Utöver betydande 
praktiska och ekonomiska fördelar skapades också täta släktskapsband och 
nätverk till gagn för generationer framöver.  

Tiden mellan arv och giftermål 
Som vi såg gifte sig sonen Jan i Kullsta först några år efter det att han över-
tagit jordegendomen, medan döttrarna gifte sig i direkt samband med att de 
genomförde sina arvstransaktioner. Två av systrarna var flera år yngre än 
genomsnittet när de gifte sig, vilket kan bero på att deras giftermål anpassa-
des till arvsuppgörelserna i högre grad än brukligt. Kan man se några gene-
rella sådana tidsmässiga samband mellan arv och giftermål? David Gaunt 
menar apropå föräldrars låga överlåtelseålder under 1800-talet att gårdsöver-
låtelsen bör ha hängt samman med barnens önskan att gifta sig och ta över 
gårdsbruket. De undersökningar som gjorts av sambandet mellan gårdsöver-
tagande och giftermål är dock motsägelsefulla: Eva Zernell Durhàn finner i 
sin studie av Kubbe by att det vanliga var att jordarvingen redan var gift vid 
övertagandet, medan Magnus Perlestams studie visar på det motsatta, att 
giftermålet skedde först efteråt.178  

Det framgår att de undersökningar och utsagor som gjorts om arvets och 
giftermålets tidpunkt gäller den arvinge som övertog gården. Så kommer att 
vara fallet även i den här undersökningen, eftersom det är för jordarvingarna 
som det går att fastställa en säker tidpunkt för arvet. Ett första sätt att fast-
ställa sambandet i tid mellan arv och giftermål i denna grupp är att jämföra 
den genomsnittliga åldern vid arv med den genomsnittliga åldern vid vigsel. 
Dessa siffror har redan presenterats (tabell 6.2 respektive 6.8) men samman-
ställs nedan i tabell 6.9 för att kunna jämföras. 

                               
178 D. Gaunt 1996, s. 164; E. Zernell Durhàn 1990, s. 41 f, 66; M. Perlestam 1998, s. 164. 
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Tabell 6.9. Jordarvingars ålder vid arv respektive första giftermål. 
Estuna 1810-1930 (1795-1942). Medianvärden inom parentes. 
Överlåtelseår 1810-1845 1846-1885 1886-1930 1810-1930 
Födelseår  1769-1827 1812-1864 1855-1906 1769-1906 
Vigselår 1795-1862 1831-1895 1877-1942 1795-1942 

Söner vid jordarvarv 24,0 (23,5) 27,8 (27)  31,3 (31) 27,0 (26) 
vid första giftermålet 25,6 (24) 28,8 (27) 28,0 (26,5) 27,1 (26) 

Döttrar vid jordarv 25,7 (23) 27,2 (27,5) 29,0 (30) 27,0 (26) 
vid första giftermålet 20,0 (19) 23,6 (23) 24,9 (25) 22,0 (21) 

Källor: se tabell 3.1. Dessutom: flyttningslängder, vigsellängder och husförhörslängder för 
församlingar belägna i Stockholms län, samt databaserna Folkräkningen 1890, Folkräkningen 
1900, Rotemansarkivet och Sveriges Dödbok 1947-2003. SSA. 
 
Här framgår att de manliga jordarvingarna var yngre vid övertagandet än vid 
giftermålet, medan de kvinnliga jordarvingarna tvärtom var äldre. Söner som 
ärvde jord var med andra ord inte alltid gifta, medan döttrarna oftast var det. 
Tabell 6.8 visar emellertid bara medel- och medianvärden. Bakom dem kan 
det dölja sig individuella avvikelser som snedfördelar siffrorna. Figur 6.5 
nedan visar samtliga kvinnliga respektive manliga jordarvingars giftermål i 
förhållande till tidpunkten för arvet. Varje prick motsvarar en arvinge. Den 
horisontella axeln anger vilket år arvet skedde, och den vertikala axeln när 
i förhållande till arvet giftermålet skedde. Noll på den vertikala axeln inne-
bär att giftermålet skedde samma år som arvet, negativa tal att det skett före 
arvet, och positiva tal att det skedde efter arvet. 
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Figur 6.5. Jordarvingarnas giftermål: antal år före respektive efter arvet. 0 = arv. 
Estuna 1810-1930. 

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

1805

1815

1825

1835

1845

1855

1865

1875

1885

1895

1905

1915

1925

1935

Överlåtelseår

A
nt

al
 å

r m
el

la
n 

ar
v 

oc
h 

gi
fte

rm
ål

Söner Döttrar

Källor: se tabell 3.1. Dessutom: flyttningslängder, vigsellängder och husförhörslängder för 
församlingar belägna i Stockholms län, samt databaserna Folkräkningen 1890, Folkräkningen 
1900, Rotemansarkivet och Sveriges Dödbok 1947-2003. SSA. 
 
Av diagrammet framgår att spridningen var stor. Det fanns söner som gifte 
sig många år före jordarvet och det fanns döttrar som gifte sig långt efteråt. 
Man kan dock tydligt utläsa att giftermål i nära anslutning till arvet var 
mycket vanliga under den första delperioden, och att de fortsatte att före-
komma under hela tiden 1810-1930. Diagrammet illustrerar också den skill-
nad mellan kvinnliga och manliga jordarvingar som framkom i tabell 6.9. 
Det var mycket riktigt så att döttrar som ärvde jord redan var gifta, eller gifte 
sig senast i samband med arvet. Bara ett fåtal döttrar under hela undersök-
ningsperioden avvek från detta mönster. För sönerna var situationen närmast 
den motsatta: de gifte oftast efter, eller i samband med, arvet. Mönstret var 
dock inte alls var lika tydligt för de manliga som för de kvinnliga jordarv- 
ingarna, och det förändrades dessutom under den sista delperioden.  

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att giftermål före eller senast i 
samband med arvet under hela undersökningsperioden 1810-1930 närmast 
var en förutsättning för att döttrar skulle få överta jordegendom. För söner 
var övertagandet inte villkorat, däremot var det länge en fördel vid eventuel-
la äktenskapsallianser om arvet ordnades upp före eller senast i samband 
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med giftermålet. Exempel på detta möter vi i skildringen av syskonbytena i 
Kullsta på sidan 175-176 ovan. Sonen Jan övertog sin hemmansdel långt 
före sitt giftermål, medan dottern Anna Gretas övertagande blev klart först 
sedan hon gift sig.  

Under den sista delperioden försvinner sambandet mellan övertagande 
och giftermål för sönernas del. Figur 6.5 visar då en stor spridning av vigslar 
både före och efter arvet. I takt med att jorden överläts allt senare i både 
föräldrarnas och barnens livscykel blev det nu vanligare att den son som 
övertog gården redan hade varit gift (och i många fall drivit jordbruket) i 
många år dessförinnan. Ett antal jordarvingar gifte sig som vi tidigare sett 
inte alls. Sambandet mellan jordarv och giftermål hade luckrats upp. 

Delsammanfattning: arv, giftermål och familjebildning 
Det fanns länge en tydlig koppling mellan arv och giftermål för arvingarna i 
studien. De som övertog en gård hade högre giftermålstal och gifte sig tidi-
gare än de som inte gjorde det. En undersökning av det tidsmässiga samban-
det mellan arv och giftermål visade att det var vanligt att både söner och 
döttrar gifte sig i samband med att de övertog jordegendom, särskilt under 
den första delperioden 1810-1845. Ett exempel på syskonbyte i byn Kullsta 
visade hur giftermål och arvsuppgörelser mellan syskon sammanjämkades så 
att alla inblandade par kunde överta gårdar utan att pengar behövde byta 
ägare utanför familjen. 

  Giftermålsmönstret skiljde sig dock åt mellan manliga och kvinnliga 
jordarvingar. För döttrarna tycktes giftermål före eller senast i samband med 
arvet ha varit en förutsättning för att få överta jordegendomen, och detta höll 
i sig ända till undersökningsperiodens slut. Sönernas övertagande var inte 
villkorat på samma sätt: de var oftast inte gifta när övertagandet skedde även 
om en del gifte sig i samband därmed. För sönernas del försvann dessutom 
sambandet mellan gårdsövertagande och giftermål helt under den sista del- 
perioden 1886-1930. Alltfler jordärvande söner förblev ogifta livet ut, före-
trädesvis arvingar på mindre gårdar. Och de som gifte sig gjorde det utan 
tidsmässig koppling till arvet.  

Arvingarna i de 31 familjer som sålde jorden i 
samband med arvskifte 
De arvingar som hittills skildrats hade kvar jordegendomen inom familjen 
även efter avslutat arvskifte, och de bodde ofta kvar på gården även efteråt. I 
det följande undersöks hur det gick för de barn i 31 familjer som sålde jor-
den utanför familjen i samband med arvskifte efter en eller båda föräldrarna.  
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Jag har tidigare visat att detta var stora familjer, där resurserna inte medgav 
att en av arvingarna tog över och löste ut de andra – något som var obligato-
riskt för egendom som ärvts genom dödsfall. Den relativa bristen på resurser 
i ursprungsfamiljen, och det faktum gården inte fanns kvar som en fast punkt 
efter arvskiftet, hade säkert betydelse för arvingarnas livsmönster. Något 
som inte undersöks i den här studien men som vi ändå kan utgå ifrån, är till 
exempel att deras utsikter att uppnå jordägarstatus var sämre än andra bond-
barns.179  

Följande undersökning av dessa arvingar i 31 familjer fokuserar delvis på 
samma frågor som för de övriga arvingarna. Hur många och hur gamla var 
de när jorden såldes? Hur såg deras giftermålsmönster ut? En faktor som 
tillkommer är flyttningsmönstret, som visat sig vara speciellt för denna 
grupp. Tabell 6.10 visar antalet arvingar i gruppen och deras ålder vid för-
säljningen. 

Tabell 6.10. Bröstarvingar i 31 familjer. Antal och ålder vid försäljning till utomstå-
ende i samband med arvskifte. Estuna 1810-1930. 

Överlåtelseår 1810-1845 1846-1885 1886-1930 1810-1930 

Söner 20 19 16 55 
Döttrar 12 29 18 59 

Alla 32 48 34 114 

Ålder 18,2 (16) 19,6 (21) 24,4 (23) 21,3 (20,5) 
Källor: se tabell 3.1. 
 
Arvingarna var 114 stycken under hela undersökningsperioden 1810-1930. 
Det rör sig därmed om relativt få individer inom varje delperiod, och ännu 
färre då de delas upp efter kön. En anmärkningsvärd skillnad är den mellan 
antalet söner (19) respektive döttrar (29) under mittenperioden 1846-1885. 
Vad beror denna snedfördelning på? I tabell 6.1 på sidan 157 framgick att 
det rådde en motsvarande snedfördelning under samma delperiod bland arv- 
ingarna i de övriga familjerna. Där var det dock döttrarna som var färre än 
sönerna. Förklaringen torde vara att familjer med många döttrar – som de i 
tabell 6.10 ovan – oftare än andra valde lösningen att sälja jorden i samband 
med arv. Det verkar alltså som om införandet av lika arvsrätt år 1846 – för-
utom de konsekvenser som diskuterats tidigare i studien – också fick till 
följd att fler egendomar såldes utanför familjen. 

 Barnen var relativt unga när jorden såldes, kring 20 år under de båda för-
sta delperioderna och kring 25 under den sista. Spridningen var dock stor, 
alltifrån spädbarn till sedan länge gifta 40-50-åringar med egna familjer. 

                               
179 I Winbergs undersökning av Dala pastorat i Västergötland var det dessa arvingar – till-
sammans med de vars föräldrar sålde jorden redan i livstiden – som hade de sämsta framtids-
utsikterna av alla bondbarnen. C. Winberg 1981, s. 303 ff. 
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Detta försvårar naturligtvis analysen, eftersom man kan anta att det innebar 
en skillnad för individen huruvida försäljningen av familjeegendomen skett 
tidigt eller sent i livet. I allmänhet var de dock unga eller halvvuxna och 
ännu inte utflugna. 

Giftermål 
I tabell 6.3 i detta kapitel framgick att 15 % av samtliga arvingar i de famil-
jer som behöll jorden förblev ogifta. Andelen var dock mindre under den 
första delperioden, 1810-1845, än under de båda senare. Hur såg motsvaran-
de siffror ut för de arvingar som sålde jorden utanför familjen? I tabell 6.11 
nedan redovisas alla arvingar tillsammans eftersom de är för få för att dela 
upp på kön. 

Tabell 6.11. Gifta och ogifta bröstarvingar i 31 familjer. Estuna 1810-1930. 
Överlåtelseår 1810-1845 1846-1885 1886-1930 1810-1930 
Födelseår 1791-1838 1805-1877 1860-1910 1791-1910 
Antal arvingar 32 48  34  114 
Bortfall/oklara –10 –7 –5 –22 
någonsin gifta 19 34 24 77 (84 %) 
ogifta 3 7 5 15 (16 %) 

Källor: se tabell 3.1. Dessutom: flyttningslängder, vigsellängder och husförhörslängder för 
församlingar belägna i Stockholms län, samt databaserna Folkräkningen 1890, Folkräkningen 
1900, Rotemansarkivet och Sveriges Dödbok 1947-2003. SSA. 
 
Det visar sig att proportionerna mellan gifta och ogifta arvingar i tabell 6.11 
är väldigt lik den i tabell 6.3. Det gäller även utvecklingen över tid, med en 
lägre siffra under den första delperioden. Ungefär 16 % under hela under-
sökningsperioden 1810-1930 förblev ogifta livet ut medan 84 % gifte sig. 
Vid vilken ålder skedde giftermålen?  

Tabell 6.12. Genomsnittsålder vid första giftermålet hos bröstarvingar i 31 familjer. 
Estuna 1810-1930 (1791-1934). Medianvärden inom parentes. 
Överlåtelseår 1810-1845 1846-1885 1886-1930 1810-1930 
Födelseår 1791-1838 1805-1877 1860-1910 1791-1910 
Vigselår 1825-1883 1840-1901 1887-1934 1825-1934 
Söner 28,3 (24) 32,3 (32) 26,3 (27) 29,3 (28) 
Döttrar 26,8 (25) 26,0 (25) 25,6 (25) 26,1 (25) 

Källor: se tabell 3.1. Dessutom: flyttningslängder, vigsellängder och husförhörslängder för 
församlingar belägna i Stockholms län, samt databaserna Folkräkningen 1890, Folkräkningen 
1900, Rotemansarkivet och Sveriges Dödbok 1947-2003. SSA. 

 
Det rör sig om ett litet underlag, men vi kan konstatera att även giftermålsål-
dern, och dess förändring över tid, liknar de övriga bondbarnens. Det gäller 
särskilt de utlösta arvingarna som ju gifte sig senare än sina jordärvande 
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bröder och systrar (tabell 6.8). Sammanfattningsvis var giftermålsmönstret 
hos de här arvingarna påfallande likt det hos de övriga arvingarna i studien.  

Något som däremot skilde dem från övriga arvingar var den stora andel av 
dem som inte kunde följas upp. Om vi går tillbaka till tabell 6.11 ser vi att 
den innehåller inte mindre än 22 oklara fall, det vill säga drygt 19 % av 
samtliga. Detta ska jämföras med 5 % av de övriga arvingarna i tabell 6.4. 
De arvingar som sålde jorden i samband med arvskifte var alltså betydligt 
svårare att spåra än de som hade kvar jorden – om än i ett syskons ägo – 
inom familjen. Det beror i sin tur på att de var mycket mer flyttningsbenäg-
na. Det lilla antalet individer och det stora bortfallet gör dock att enbart 
kvantitativa analyser inte blir särskilt fruktbara. Flyttningsbenägenheten 
väljer jag därför att illustrera med hjälp av fallbeskrivningar och kvalitativa 
analyser, kompletterade med siffror i efterhand. 

Flyttning och emigrering 
På samma sätt som de utlösta arvingarna var rörligare än sin jordärvande 
bröder och systrar, så var gruppen arvingar som deltagit i en försäljning till 
utomstående rörligare än alla andra arvingar i studien. De flyttade oftare och 
de flyttade längre, och det gällde – till skillnad från i de andra familjerna – 
även döttrarna. Många gav sig av till Stockholm, särskilt under den mellersta 
delperioden: 

Systrarna Charlotta Kristina, Maria Lovisa och Selma Karolina är 26, 18 res- 
pektive 16 år gamla när deras far Jan Matsson dör vid 55 års ålder år 1876. I 
boet finns ¾ mantal i byn Hårnacka, taxerat till 5300 kronor, och lösöre vär-
derat till 1471,60 kronor. Skulderna uppgår till 4550,24 kronor. Vid arvskiftet 
1878 delas egendomen ideellt mellan systrarna och deras mor Maria Charlot-
ta Svedberg, som äger hälften enligt ett lagfartsbevis från 1849. Jordbruket 
har arrenderas ut sedan 1877, men familjen bor kvar på gården. I januari år 
1880 flyttar Charlotta Kristinas blivande man Anders Petter Lindblom till 
Hårnacka från Skederid socken, och hon och maken övertar omgående arren-
det. I husförhörlängden omnämns de som separatister, vilket betyder att de 
var med i något av de frikyrkliga samfund som växte fram under denna tid. 
Om deras son Efraim som föds i mars 1881 står det i en ovanligt utförlig 
kommentar att han är ”det första barn i Estuna som genom föräldrars nekande 
ej blivit döpt”. 

Redan ett par veckor före barnets födelse har emellertid Charlotta Kristina, 
hennes mor och två systrar sålt gården på auktion för 6600 kronor. Enligt be-
räkning bör det för var och en av systrarna ha återstått 646 kronor efter att 
hemmanets skulder betalats. Charlotta Kristina flyttar med maken och sonen 
till Norrtälje i augusti samma år. Modern, som har ett undantagskontrakt hos 
de nya ägarna stannar däremot kvar i Hårnacka. Där bor hon ännu vid 77 års 
ålder 1895, och då bor dessutom Charlotta Kristina hos henne igen. Hon har 
flyttat dit från Söderby-Karls socken år 1890, efter att ha blivit änka tre år ti-
digare. Den nioårige sonen Efraim är då ännu odöpt, men ett år senare tycks 
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Charlotta Kristina ha vikt sig för trycket från prästen och kanske även från 
modern. Sonen döps med tillnamnet Johannes, och prästen stryker över den 
första bokstaven i anteckningen ”odöpt” i husförhörslängden med ett tjockt 
streck. 

De båda yngre systrarna, Maria Lovisa och Selma Karolina, bor till att börja 
med också kvar efter försäljningen. I slutet av 1883 ger sig den yngsta systern 
Selma Karolina av till Stockholm, där hon arbetar som piga. År 1888, då hon 
är 29 år gammal, gifter hon sig i Adolf Fredriks församling. Maken är en 
rörarbetare vid namn Karl Alfred Sjögren, också han född på landsbygden 
men sedan länge boende i Stockholm. Mellansystern Maria Lovisa flyttar 
också till Stockholm, första gången i januari 1884 då hon är 27 år gammal. 
Året därpå återkommer hon till modern i Hårnacka men ger sig åter av 1886. 
År 1898 återfinns hon som ogift piga i Klararoten i Stockholm, varifrån hon 
flyttar till Roslagsroten samma år. Hon är då 41 år gammal. Därefter har hon 
inte kunnat spåras i tillgängliga källor.180 

 
I den här familjen flyttade alla tre arvingarna från Estuna, två till Stockholm 
och en till Norrtälje. I det sista fallet kan man misstänka att flytten hade att 
göra med Charlotta Kristinas och hennes makes religiösa övertygelse, och de 
svårigheter den förde med sig. Flytten till Norrtälje tycks ju också ha varit 
tillfällig eftersom hon bodde i Söderby-Karls socken senare.  

Det var heller inte så många arvingar i gruppen som flyttade till Norrtälje 
under den här perioden, bara tre utöver Charlotta Kristina. Norrtäljeflyttarna 
blev desto fler under den sista delperioden, 1886-1930, då tio av sammanlagt 
34 arvingar flyttade dit utan att återvända. Till Stockholm var det däremot 
flest som flyttade under mittenperioden 1846-1885, precis som Maria Lovisa 
och Selma Karolina. Tio av de 48 arvingar som deltog i en dödsboförsäljning 
under denna period begav sig till Stockholm före 30 års ålder. Det motsvarar 
21 % vilket är en betydligt större andel än hos de arvingar där jorden inte 
såldes, även om deras flyttningsmönster inte har systematiserats på samma 
sätt. 

Av de arvingar som sålde jorden i samband med arvskiftet var det dessut-
om minst åtta som emigrerade till Amerika. Det ska jämföras med fem emi-
granter i den andra, åtskilligt många gånger större gruppen arvingar som 
tidigare undersökts. De åtta emigranterna bestod av arvingar från två olika 
familjer i vilka flera av barnen reste. Den första familjen emigrerade redan 
på 1830-talet. Den äldste sonen hade rest dit före faderns död, och sedan 
denne avlidit 1837 sålde modern och de tre andra barnen jorden på auktion 
och reste efter.181 I den andra familjen reste barnen inte i direkt samband med 
försäljningen utan i omgångar efter varandra: 

                               
180 Lagfarter: 1881 VT §7-10 samt §24-26. Småprotokoll, Lha, SSA. Personuppgifterna har 
förutom ur kyrkobokföringen hämtats från databaserna Folkräkningen 1890, Folkräkning-
en 1900 och Rotemansarkivet. SSA. 
181 Förutom barnen som reste till Amerika fanns också två vuxna döttrar från faderns tidigare 
gifte som stannade kvar. Lagfart 1838 VT §31 (Haggård). Småprotokoll, Lha, SSA.  
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Anders Trygg i Finngarne avlider år 1917 och efterlämnar änkan Emma Erika 
Andersson och sju barn: Lotar Elam (f. 1900), Blenda Maria (f. 1901), Erik 
Valdemar (f. 1903), Karl Sigfrid (f. 1904), Anders Emrik (f. 1906), Ellen 
Augusta (f. 1908), och Helge Napoleon (f. 1910). I boet finns minimala 
15/256 mantal som är det som återstår av en hemmansdel om ¼ mantal som 
en gång i tiden ärvdes av Emma Erikas far. Troligen är dock värdet på be-
byggelsen stor, för ett år efter arvskiftet säljer änkan och barnen en mindre 
del av fastigheten till en köpare för 3600 kronor, och året därpå, 1919, den 
resterande delen till en annan köpare för 10500 kronor. Det innebär att änkan 
får drygt 7000 och barnen drygt 1000 kronor vardera, vilket är nästan dubbelt 
så mycket som taxeringsvärdet.  

Vid den andra försäljningen har modern och sex av barnen redan flyttat till 
grannsocknen Malsta. Det sjunde barnet och nummer två i syskonskaran, dot-
tern Blenda Maria, har inte bott med familjen sedan 1907 då hon flyttat till 
Norrtälje, troligen som fosterbarn. Där återfinns hon i alla fall som fosterdot-
ter i en familj så sent som 1925. Samma år flyttar hon till Knutby socken som 
småskollärarinna, och 1934, vid 33 års ålder, gifter hon sig med en man från 
Frötuna socken. Tre år senare flyttar modern från Malsta till Norrtälje och där 
återfinns också – till och från fram till hennes död 1924 – flera av barnen. Det 
äldsta barnet, sonen Lotar Elam, blir sjöman och återfinns 1932 i Stockholm, 
där han dör 1943, fortfarande ogift. Nästa son i syskonskaran, Erik Valdemar, 
har flyttat från Malsta till Bro socken redan som sextonåring 1919. Vid 22 års 
ålder gifter han sig med en kvinna därifrån och flyttar till Norrtälje. 

De övriga fyra barnen emigrerar så småningom till Nordamerika. Den förste 
av dem är Karl Sigfrid. Han flyttar år 1920 från Malsta till Norrtälje, där han 
går lärling som svarvare. Därifrån emigrerar han 1923, 20 år gammal. Nästa 
som emigrerar är dottern Ellen Augusta, som reser vid 17 års ålder år 1925. 
Också hon bor i Norrtälje vid avresan. Därefter dröjer det några år till nästa 
avresa. Det är Helge Napoleon 1928, som lämnar sitt jobb som verkstadsar-
betare i Norrtälje och flyttar efter sina äldre syskon. Han är då 18 år gammal. 
Året därefter reser Anders Emrik till New York. Det är oklart varifrån resan 
har startat, men han avseglar från Göteborg 1929. Han återkommer till Sveri-
ge men reser tillbaka år 1936. Varken han eller hans emigrerade syskon åter-
finns mer i de svenska källorna.182 

 
Den här syskonskaran – som för övrigt var barnbarn till bondsonen Jan An-
dersson i studiens inledande fallbeskrivning – är inte på något sätt typisk.183  

                               
182 Lagfarter: 1917 HT §5-12; 1918 HT §50; 1919 HT §40. Renoverade småprotokoll, 
NMRD, SHA, RA. Enheten i fråga var inte taxerad som jordbruksfastighet i taxeringslängden. 
Personuppgifter har förutom ur kyrkobokföringen hämtats från databaserna Folkräkningen 
1890, Folkräkningen 1900, Rotemansarkivet, Emigranten och Sveriges Dödbok 1947-2003. 
SSA. Uppgiften om Lotar Elams död hittades i inflyttningslängden för Stockholm Högalids 
församling år 1932. Blenda Marias och Erik Valdemars giftermål har rekonstruerats utifrån 
uppgifter i databasen Sveriges Dödbok 1947-2003 som anger civilstånd och datum för 
maka/makes död. 
183 Jan Andersson ärvde ¼ mantal i Finngarne år 1866 men återsålde det till föräldrarna år 
1868. Vid moderns död 1884 övertogs hemmansdelen av Jans bror Karl. Karl dog barnlös år 
1897 och hade då testamenterat den till en annan bror, Gustaf. Gustaf sålde 49/256 mantal till 
en utomstående år 1900. Vid Gustafs död år 1902 sålde hans änka och döttrar återstående 
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Det var inte särskilt många arvingar över huvud taget som emigrerade, var-
ken bland dem i de 235 familjer som behöll jorden eller i de 31 som sålde 
den efter arvskiftet. Säkert spelade det stor roll i just det här fallet att modern 
Emma Erika faktiskt hade varit i Amerika en gång i sin ungdom och att hen-
nes två syskon blivit kvar där.  

Men syskonen Trygg illustrerar – precis som systrarna i Hårnacka i det 
föregående exemplet – hur flyttningsbenägna just dessa bondbarn var. Det är 
talande att åtta av sammanlagt tretton emigranter i hela undersökningsmate-
rialet återfinns i den här mycket lilla gruppen arvingar. Och det är kanske 
inte så märkligt. Med en eller båda föräldrarna döda och barndomsgården 
såld på auktion hade de inga starka band kvar till hembygden. Till skillnad 
från många andra av landsbygdens unga hade de dock ett litet kapital från 
försäljningen att investera i resa, uppehälle och etablering i det nya landet.  

Delsammanfattning: de som sålde jorden 
De arvingar som sålde jorden i samband med arvskifte var för få för att dela 
upp på kategorier och delperioder på det sätt som gjordes med de övriga 
arvingarna. Varken andelen gifta eller giftermålsåldern verkade dock skilja 
sig nämnvärt från de andras. Giftermålsåldern liknade för övrigt den hos de 
utlösta arvingarna, som gifte sig senare än de som övertog en gård. Den stora 
skillnaden låg istället i flyttningsbenägenheten. Dessa arvingar, som inte 
hade kvar jordegendomen inom familjen, flyttade både oftare och längre än 
andra. I gruppen återfanns åtta av studiens 13 emigranter, och en stor del av 
dem som flyttade till städerna. Bland dem som deltog i en dödsboförsäljning 
under perioden mittenperioden 1846-1885 flyttade en stor grupp till Stock-
holm, och under den sista delperioden, 1886-1930, till det näraliggande 
Norrtälje.  

                                                                                                                             
15/256 mantal till deras farbror, Jan Andersson. Jan Andersson kom i och detta köp i besitt-
ning av en del av den egendom han ärvt nästan 40 år tidigare. Jan hade i sin tur fem döttrar, 
och en av dem var Emma Erika, modern i den aktuella skildringen. Hennes make Anders 
Trygg köpte först delar av egendomen direkt av sin svärfar Jan. Sedan denne dött löste han 
(och hustrun Emma Erika) in de återstående delarna av hennes medarvingar. Skildringen 
bygger på lagfartsmaterial samt personuppgifter ur husförhörslängderna. Lagfarter 
1866 VT §40 samt 1868 VT §29 (Jan köper respektive säljer åter till föräldrarna); 
1887 HT §30 samt 1900 ST §26 (Karl ärver ¼ mantal och säljer 49/256 mantal). Småproto-
koll, Lha, SSA. Lagfarter 1901 VT §22 (Gustaf ärver enligt broderns muntliga testamente); 
1903 HT §104, 1904 HT §4 samt 1905 VT §23 (arvet efter Gustaf samt arvingarnas försälj-
ning till Jan Andersson); 1904 HT §5 samt 1905 VT §117 (Jan Anderssons försäljningar till 
Anders Trygg); 1910 HT §4-5 (arvet efter Jan Andersson och Anders Tryggs inlösen). Reno-
verade småprotokoll, NMRD, SHA, RA.   
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Sammanfattning och slutsatser 
I kapitlet har jag undersökt arvets koppling till, och betydelse för, barnens 
giftermål och familjebildning. Denna koppling visade sig vara stark under 
studiens två första delperioder – fram till 1885. Arvet spelade då en stor roll, 
dels för huruvida man alls gifte sig och dels för vilken ålder man i så fall 
gjorde det vid. Under den sista delperioden – 1886-1930 – hade sambandet 
mellan arv och giftermål däremot försvagats. 

Arv och giftermål 1810-1885 
Under den första och mellersta delperioden var de arvingar som fick ut sitt 
arv i form av jord betydligt mer giftermålsbenägna än andra arvingar. Hos 
sönerna var giftermålstalet betydligt högre bland dem som övertog en jord-
egendom än bland dem som blev utlösta. Särskilt svårt med familjebildning-
en tycks de jordlösa sönerna ha haft det under mittenperioden 1846-1885: 
bara 70 % av dessa gifte sig under sin livstid. 

 Andelen ogifta arvingar steg generellt under hela undersökningsperioden 
1810-1930, vilket betyder att giftermålstalen i studien föll väl in i de för 
Sverige generella. Det var dock olika grupper av arvingar som förblev ogifta. 
Under den första och mellersta delperioden bestod de av en förhållandevis 
hög andel handikappade och tidigt avlidna. De friska och arbetsföra arvingar 
som förblev ogifta under denna tid var sådana som inte fått jord, och de kom 
från familjer med många barn och lite jord i förhållande till antalet arvingar. 
Påfallande ofta var det de yngre i dessa syskonskaror som inte gifte sig. Jag 
har tolkat situationen som att yngre, jordlösa arvingar – uttalat eller outtalat 
– fick avstå från att bilda egna familjer när resurserna inte räckte till alla 
barn.  

 Giftermålsåldern steg avsevärt både för män och kvinnor mellan den för-
sta och den andra delperioden. Men de som ärvde jord gifte sig två till tre år 
tidigare än de som inte gjorde det. På samma sätt som jordarvet gjorde ett 
giftermål mer sannolikt över huvud taget, så gjorde det alltså att man gifte 
sig betydligt tidigare än jordlösa syskon. Detta mönster förblev intakt för 
döttrarna under hela undersökningsperioden 1810-1930 men för sönerna 
bara fram till 1885.  

Skillnaden mellan söner och döttrar visade sig också vid en undersökning 
av det tidsmässiga sambandet mellan arv och giftermål för de söner och dött-
rar som övertog en gård. De jordärvande döttrarna gifte sig under alla studi-
ens tre delperioder före eller allra senast i samband med övertagandet vilket 
visar att giftermål närmast var en förutsättning för att döttrar skulle få ärva 
jord. De jordärvande sönerna gifte sig däremot i samband med eller efter 
övertagandet, vilket visar att sönernas jordarv inte var villkorat på samma 
sätt som döttrarnas. Mönstret var dock inte lika tydligt för sönerna som för 
döttrarna, och sambandet försvann dessutom helt efter 1885. 
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Den kvalitativa kopplingen mellan arv och giftermål i det förindustriella 
bondesamhället exemplifierades med en fallbeskrivning från 1810-talet där 
fyra syskon i byn Kullsta gifte sig med två syskonpar. Här bildade arvsupp-
görelser, lösentransaktioner och giftermål ett intrikat nätverk av relationer 
och som underlättade egendomskonsolideringen och hushållsbildningen för 
alla inblandade. 

Arv och giftermål 1886-1930 
Under studiens sista delperiod hade sambandet mellan arv och giftermål 
förändrats på många sätt. Andelen arvingar som aldrig gifte sig var nu på 
22 % och därmed högre än någonsin tidigare. Men det var inte samma kate-
gorier som tidigare som förblev ogifta. För det första bestod gruppen uteslu-
tande av friska och arbetsföra personer. För det andra utgjordes den inte 
längre av jordlösa arvingar. 

Förhållandet mellan jordarvingar och jordlösa hade nämligen kastats om. 
Bland sönerna hade nu jordarvingarna betydligt lägre giftermålstal än de 
jordlösa. Och bland de jordärvande söner som gifte sig var giftermålsåldern 
till skillnad från tidigare lika hög som bland de icke-jordärvande – cirka 28 
år. 

De söner som förblev ogifta var framför allt sådana som övertagit små 
egendomar. Detta mönster har jag kopplat till den allmänna flykten av unga 
kvinnor från landsbygden som pågick under delperioden. Särskilt småbru-
karhustruns lott ansågs av samtida bedömare vara orimligt tung, vilket kan 
förklara att just manliga arvingar till småbruk hade en låg status på äkten-
skapsmarknaden. För dem kan jordarvet – som under studiens två första 
delperioder var en tillgång på äktenskapsmarknaden – tvärtom ha försvårat 
den egna familjebildningen. 

Hos döttrarna tycks det under den sista delperioden inte ha spelat någon 
roll alls för giftermålsbenägenheten huruvida de ärvde jord eller inte. Inte 
heller tycks storleken på ett eventuellt jordarv ha haft någon betydelse. Där-
emot gifte sig de jordärvande döttrarna – om de gifte sig – fortfarande tidiga-
re än sina jordlösa systrar, och de gjorde det fortfarande före eller senast i 
samband med arvsöverlåtelsen.  

De som sålde jorden till utomstående vid arvskiftet  
Den grupp arvingar som sålde jorden i samband med arvskifte undersöktes 
och jämfördes med övriga arvingar på en rad punkter. Giftermålstal och  
giftermålsålder var ungefär likadana hos dessa som hos de arvingar som 
blivit utlösta av ett syskon. Skillnaden var att de hade en betydligt högre 
mobilitet.  

Precis som utlösta arvingar var rörligare än sina jordärvande syskon, så 
var arvingar i familjer där egendomen såldes till utomstående rörligare än de 
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som hade den kvar inom familjen. Under den första delperioden, 1810-1845, 
var stadsflyttarna inte särskilt många. Under den mellersta perioden, 
1846-1885, var det en stor grupp som flyttade till Stockholm. Under den 
sista delperioden, 1886-1930, var det Norrtälje strax utanför sockengränsen 
som föredrogs. I gruppen återfanns också den största delen av emigranterna i 
studien. 

Arvingarna i Estuna 1810-1930 
Under hela undersökningsperioden 1810-1930 blev arvingarna allt äldre 
innan de fick motta sitt arv. Det gällde både söner och döttrar, och det gällde 
både jordarvingar och utlösta arvingar. Under den första delperioden låg 
genomsnittsåldern för alla kategorier mellan 21 och 26 år, och för de flesta 
fanns ett både tidsmässigt och innehållsmässigt samband mellan deras arv 
och deras giftermål. Under den sista delperioden hann arvingarna bli mellan 
29 och 34 år innan de fick ut något arv. De flesta hade då hunnit gifta sig och 
bilda egna hushåll, ofta utanför Estuna, utan hjälp av något arv.  

Det är tydligt att arvets koppling till försörjning och familjebildning hade 
avtagit. Den stora förändringen inträffade mellan studiens andra och tredje 
delperiod, det vill säga kring 1885. Då skedde ett ”brott” i utvecklingen på 
flera sätt. Det gäller olika grupper av arvingar och deras giftermålsmönster, 
det gäller vilka som förblev ogifta, och det gäller sambandet i tid mellan arv 
och giftermål.  

Den första och den mellersta delperiodens arvingar var i hög grad beroen-
de av familjen och jorden för att kunna försörja sig, och av arvet för att kun-
na gifta sig. Så var det inte för den sista delperiodens arvingar. Då fanns 
andra möjligheter. Det kunde handla om att ta ett arbete i grannsocknen, i 
Norrtälje eller i Stockholm. Det kunde till och med handla om att emigrera 
till Amerika. Dessa nya möjligheter att försörja sig och bilda familj utanför 
det hushållsbaserade jordbruket innebar att arvet, för det stora flertalet bond-
barn, inte hade samma betydelse som tidigare.  
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7. Arv, jord och familjestrategier i ett 
långtidsperspektiv 

Jag har i denna studie kartlagt och analyserat 266 arvsöverlåtelser av jord-
egendom, genomförda mellan år 1810 och 1930 i Estuna socken i Uppland. 
Utgångspunkten var familjen och dess sociala reproduktion under övergång-
en från agrarsamhälle till industrisamhälle, och fokus i analysen har legat på 
de strategier man använde för att trygga denna.  

Under de 120 år som studien omfattar förvandlades Sverige från ett agrar-
samhälle i Europas periferi till en av dess ledande industrinationer.  Utveck-
lingen på landsbygden fram till 1870 präglades av en ökande produktivitet i 
jordbruket, men också av folkökning och social differentiering. På det insti-
tutionella planet skedde genomgripande förändringar i bland annat egen-
domsrätten, som liberaliserades och individualiserades. Som ett led i detta 
erhöll kvinnor nya rättigheter, däribland lika arvsrätt år 1846. Efter det att 
industrialiseringen tagit fart efter 1870 började de egendomslösa grupperna 
att lämna landsbygden och jordbruket för de framväxande städerna. 

Den generella omvandlingen från agrarsamhälle till industrisamhälle har 
tagit sig olika uttryck i olika länder och olika regioner i Europa. Gemensamt 
för dem alla är dock att industrialiseringen innebar djupgående förändringar 
av samhällets mest grundläggande institution: hushållet. I och med industri-
samhällets framväxt flyttades arbete och produktion ut från hushållet till 
fabriker och andra arbetsplatser. Hushållet förlorade sin centrala roll samhäl-
let, och därmed försvagades husfaderns auktoritet över dess medlemmar. 
Max Weber menade att deras inre lojalitet och ekonomiska solidaritet mins-
kade i och med att det blev lättare för individen att bryta sig loss och agera 
på egen hand.184 Att produktionen flyttades ut från hushållet fick också kon-
sekvenser för genusrelationerna, eftersom det innebar att hushållets könsar-
betsdelning omformulerades och dess hierarkier återskapades utanför hushål-
let, på lönearbetsmarknaden.185 

I min studie är det familjen som står i fokus. Hushåll och familj är inte all-
tid samma sak, eftersom det kunde finnas medlemmar i hushållet som inte 
var familjemedlemmar. Hushållets stomme var dock i stort sett alltid en 
kärnfamilj, och alla de förändringar jag beskrivit gäller i högsta grad för 

                               
184 M. Weber 1983 (1914), s. 266-271. 
185 Se kapitel 1, sidan 18-20. 
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denna. Men familjens funktioner var fler än bara den gemensamma produk-
tionen, och dess medlemmar knöts samman av fler band än dem som gällde 
för det vidare hushållet. Familjer som i likhet med dem i studien ägde jord, 
ingick i en egendomsgemenskap som – genom arvsrätten – var förbehållen 
medlemmar av kärnfamiljen.  

Familjen knöts också länge samman genom sitt gemensamma ansvar för 
den sociala reproduktionen. Denna innefattade enligt en definition av social-
antropologen A. F. Robertson dels uppfostran, utbildning och överföring av 
resurser till den yngre generationen, och dels omsorgen om gamla, sjuka och 
andra icke-produktiva familjemedlemmar. Familjens sociala reproduktion 
handlade i korthet om att genom överföring av resurser möjliggöra den yngre 
generationens egen familjebildning och reproduktion, samtidigt som den 
äldre generationens försörjning tryggades. Men precis som när det gäller 
produktionen, sker många delar av den sociala reproduktionen idag utanför 
familjen. Skolor, sjukhus pensionssystem och banker är exempel på sam-
hällsinstitutioner som nu fyller de reproduktiva funktioner som tidigare var 
familjens ansvar.186  

Jag har undersökt jordägande familjers arvsstrategier under en tid då sam-
hället omvandlades i grunden, och då även familjens och hushållets funktio-
ner förändrades på ett genomgripande sätt. Vi ska nu granska undersöknings-
resultaten och de handlingsmönster som framträtt, i ljuset av dessa föränd-
ringar. 

Periodisering 
För att kunna relatera studiens resultat till historisk förändring gjorde jag en 
periodisering av undersökningsperioden som använts konsekvent i avhand-
lingens olika delundersökningar. Underlaget för periodiseringen utgjordes av 
den för Sverige generella institutionella och socioekonomiska utvecklingen, 
och av en empirisk undersökning av den sociala strukturen i Estuna och dess 
förändringar. Tiden 1810-1930 delades upp på tre delperioder som repeteras 
nedan i korthet. 
 
5. Delperioden 1810-1845: Det agrara samhället var under förändring, men 

den sociala skiktningen och utslagningen i undersökningsområdet var 
inte tillnärmelsevis så stor som den senare skulle bli. Arvsrätten var fort-
farande den medeltida: 2/3 för män och 1/3 för kvinnor, vilket underlät-
tade överföringen av jordegendom till söner vid arv.  

6. Delperioden 1846-1885: Kännetecknades av stora, för lokalbefolkningen 
påtagliga, sociala förändringar med snabbt växande klyftor mellan olika 
grupper. Antalet bönder hade minskat sedan föregående delperiod och 

                               
186 A. F. Robertson 1991, s. 2-5, 51 f. 



193  

den sociala utslagningen var omfattande. Eftersom samhället fortfarande 
var övervägande agrart fanns det dock få försörjningsmöjligheter utanför 
jordbruket. En faktor som starkt berörde studiens aktörer under denna 
period var införandet av lika arvsrätt mellan män och kvinnor från och 
med år 1846.  

7. Delperioden 1886-1930: En tid då det agrara samhället och dess olika 
livsformer var på tillbakagående. Perioden präglades av utflyttning, be-
folkningsminskning och jordens minskande betydelse som försörjnings-
källa.  

 
I studien har arvsöverlåtelserna analyserats på flera nivåer, från den övergri-
pande och generella, till den individuella och specifika. I det följande lyfts 
de viktigaste resultaten fram och diskuteras. 

Jordmarknaden, släktgården och arvets betydelse 
En delstudie rörde arvets relation till andra typer av egendomsöverföring, 
samt konsekvenserna av denna. Det visade sig att kommersiella försäljningar 
var vanligare än arvsöverlåtelser redan vid undersökningsperiodens början, 
och att skillnaden blev större med tiden. Relativt få av ägoenheterna i Estuna 
(14 %) förblev inom samma släkt under hela undersökningsperioden men 
många hann gå i arv i flera generationer innan de såldes.  

En närstudie gjordes av byn Sylta, där två av gårdarna förblev inom sam-
ma släkt under hela undersökningsperioden, det vill säga under minst fyra 
respektive fem generationer. Närstudien visade att den viktigaste enskilda 
faktorn för gårdens bevarande inom släkt var en kontinuerlig tillförsel av 
resurser utifrån. Denna skedde företrädesvis genom strategiska giftermål. De 
resurser som den äkta maken eller makan förde med sig in i boet – jord eller 
pengar som kunde bytas mot jord – gjorde att flera barn i nästa generations-
skifte kunde förses med egna egendomar, utan att ursprungsgården behövde 
delas eller belastas med skulder. Hur viktigt var det då att jorden förblev 
inom släkten? 

Släktgården och 1800-talets kommersialisering 
Frågan om jordens bevarande inom släkten diskuterades redan av Nils Woh-
lin (1910) som menade att denna utgjorde den allt överordnade principen i 
det äldre samhället, understödd av såväl lagstiftning som folklynne. Wohlins 
utsagor präglade länge uppfattningen om det förindustriella bondesamhället, 
men har åtminstone när det gäller 1800-talet vederlagts av nyare forskning, 
däribland Christer Winberg och Ulla Rosén.187  
                               
187 N. Wohlin 1910, s. 31-55; C. Winberg 1981; U. Rosén 1994, s. 234-237. 
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Även i Estuna tycks det ha rått ett annat förhållande till jorden än det som 
Wohlin förutsatte. Den livliga kommersiella jordmarknaden och det begrän-
sade antalet gårdar som förblev inom samma släkt mer än några generatio-
ner, tyder på att bevarandet av släktjorden – i form av en specifik jordegen-
dom – inte var någon överordnad princip.  

Här kan man invända att det jag studerar inte är det ”traditionella” bonde-
samhället utan ett samhälle i omvandling. Jordbrukets marknadsinriktning 
under 1800-talet kan med Christer Winbergs ord ha medfört en ”kommersi-
ell, icke-patriarkalisk syn på innehavet av jord”.188 När det gäller mitt under-
sökningsområde Estuna vill jag, förutom dess karaktär av bördig jordbruks-
bygd med goda förutsättningar för avsaluproduktion, också framhålla dess 
närhet till flera städer, en faktor som ytterligare kan ha påverkat synen på 
jorden och gårdarna. 

Frågan är dock om bevarandet av ”släktgården” – i bemärkelsen den en-
skilda jordegendomen – någonsin varit av överordnad betydelse i det svens-
ka samhället. Visserligen bör enskilda egendomar per automatik ha förblivit 
inom samma släkt under fler generationer i ett äldre samhälle, där jordmark-
naden var mindre rörlig. Men det betyder inte att det ansågs principiellt vik-
tigt att så skedde. Det viktiga bör – då liksom längre fram – ha varit att ha 
jord i tillräcklig omfattning för att kunna försörja sig, inte vilken jord det 
handlade om.  

Synsättet att tillgången till jord är viktigare än enskilda jordegendomar 
framskymtar faktiskt redan i den medeltida arvejordslagstiftningen. Släk-
tingarnas rättigheter till jorden behövde nämligen inte nödvändigtvis avse 
samma jordegendom som den nuvarande ägaren innehade. Bördsrätten – 
släktingarnas rätt att återlösa jord – trädde bara i kraft när ägaren avyttrade 
sin arvejord, det vill säga då han sålde eller gav bort jorden utan att få annan 
jord igen. Om ägaren bytte sin arvejord mot annan, motsvarande jord hände 
ingenting, utan bördsrätten överflyttades helt enkelt till den nya egendomen. 
Nyförvärvet kom alltså att räknas som arvejord trots att det inte rörde sig om 
samma egendom.189 Ett pragmatiskt synsätt med andra ord, där fokus låg på 
släktingarnas rätt till en viss mängd jord, och inte i på enskilda egendomar 
som funnits inom släkten i generationer.  

Vad hände då med bindningen till den enskilda jordegendomen i 
1800-talets samhälle, där jordbruket kommersialiserades och grupper av 
bönder började producera ett överskott? En öppen fråga är om den inte bör 
ha förstärkts snarare än försvagats – det vill säga bland dem som tillhörde 
den sociala strukturomvandlingens ”vinnare”. Jag har visat att den enskilt 

                               
188 C. Winberg 1981, s. 309. 
189 Se C. Winberg 1985, s. 117 f, för en diskussion kring detta fenomen. Byten av jord tycks 
ha varit relativt vanliga i det äldre samhället, både i Sverige och på andra håll i Europa. De 
minskade dock i antal i takt med jordmarknadens kommersialisering. M. Ågren 1992, s. 79; 
U. Rosén 1994, s. 168; D. Sabean 1990, s. 356. I Estuna förekom 21 byten, varav 17 mellan 
icke-släktingar, under perioden 1810-1845. Därefter försvann bytet helt som överlåtelseform.   
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viktigaste förutsättningen för att en gård skulle kunna förbli inom samma 
släkt i odelat skick under lång tid var att det befintliga jordinnehavet kunde 
utvidgas i varje generation – genom köp av jord på den öppna marknaden. 
Det innebär att släktgårdarna fanns företrädesvis i de mer välbärgade bonde-
skikten – de vars tillvaro inte behövde kretsa kring den materiella överlevna-
den i första hand.  

Jag finner det troligt att idéer kring släktjordens okränkbarhet frodades 
bättre i denna typ av miljö än i det förkapitalistiska bondesamhället. I detta 
sammanhang ska vi heller inte glömma 1800-talets stora jordreformer – skif-
tena – som samlade gårdens ägor geografiskt och minskade beroendet av 
andra jordägare. Ofta flyttades också hus och andra byggnader, som förmod-
ligen var föremål för nog så starka bindningar som marken, ut på de nya 
ägorna. Dessa omflyttningar kan ytterligare ha stärkt familjens upplevda 
koppling till den specifika gården. 

Arvets betydelse 
Jag vill med ovanstående diskussion inte på något sätt utesluta att släktgårdar 
fanns – min undersökning visar tvärtom att de existerade i praktiken, om än i 
begränsad omfattning. Jag föreställer mig att man både i Estuna och i andra 
förindustriella bondesamhällen gärna överförde arvejorden i en obruten linje, 
om det var möjligt och förenligt med andra syften. Men jag tror också att 
incitamentet att överföra gården till nästa generation var starkt hos de enskil-
da familjerna oavsett hur länge den funnits inom släkten. Det aktuella gene-
rationsskiftet och dess genomförande var med andra ord viktigare än de 
långa tidsperspektiven. 

Den livliga jordmarknaden, och det relativt lilla antalet gårdar som för-
blev inom samma släkt i Estuna, kan heller inte tas till intäkt för att arvet i 
sig minskat i betydelse. 1800-talets rörliga jordmarknad var en del i en pågå-
ende social skiktningsprocess, där vissa bönder utökade sitt jordinnehav och 
andra förlorade det. Tvärtemot att minska i betydelse, bör arvet ha blivit 
ännu viktigare – för individen – just till följd av dessa förhållanden.  

Detta tror jag för Estunas del gällde särskilt under den mellersta delperio-
den, 1846-1885, då den sociala utslagningen var som störst på det lokala 
planet, men då samhället fortfarande var utpräglat agrart. Eftersom försörj-
ningsmöjligheterna utanför jordbruket ännu var begränsade var det betydel-
sefullt att själv äga jord för att inte hamna i en utsatt position i beroende av 
andra jordägare. Det gällde föräldrarna, vars försörjning på ålderdomen fort-
farande reglerades genom undantagskontrakt, och det gällde barnen, vars 
enda möjlighet att bilda egna försörjningsdugliga hushåll gick genom famil-
jen och dess resurser.  

En undersökning av arvingarnas giftermålsmönster visade att arv och gif-
termål var starkt sammanhängande under denna tid, och att familjens resur-
ser och arvets utformning påverkade barnens giftermålsbenägenhet. Arvet – i 
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form av jord eller i form av resurser som kunde bytas mot jord – utgjorde för 
bondbarnen fortfarande skillnaden mellan ett liv i relativ trygghet och en 
utsatt tillvaro i någon av agrarsamhällets undergrupper. Först senare, under 
studiens sista delperiod, kan man tala om att arvets betydelse minskar. Hur 
avspeglade sig dessa förhållanden i familjernas arvsstrategier? 

Arvsstrategier: vems och vilka? 
Strategibegreppet har använts mer explicit i två av avhandlingens delstudier. 
Den första behandlade arvsöverlåtelsernas utfall och den andra deras genom-
förande. Dessa båda speglar olika aspekter av familjernas strategiska age-
rande och utgör tillsammans en helhet. I avhandlingens inledningskapitel 
fördes en diskussion kring begreppet strategier och jag ska nu återknyta till 
och utveckla denna. Enligt den definition jag utarbetat och använt mig av 
utgör strategier medel för att nå mål. Målen är delvis betingade av underför-
stådda principer och kan därmed vara svåra att särskilja från dessa.  

I den delundersökning som behandlar arvsöverlåtelsernas utfall relatera-
des fördelningen av jorden mellan barnen till familjernas totala jordinnehav. 
Syftet var att genom olika resursstarka familjers agerande utkristallisera 
vilka målsättningar som fanns, vilka principer som låg bakom dessa, och sist 
men inte minst hur de förändrades över tid. Det visade sig att det skedde ett 
tydligt ”brott” i överlåtelsemönstret kring år 1885, som utgjorde gränsen 
mellan den mellersta och den sista delperioden. Detta tar jag fasta på och 
diskuterar i det följande först tiden fram till 1885, och sedan tiden därefter. 

Strategier i agrarsamhället 1810-1885 
Under denna tid, då samhället trots omfattande förändringar ännu var över-
vägande agrart, var önskemålet bland bondfamiljerna i studien att förse så 
många barn som möjligt med jord, utan att dela egendomarna under bär-
kraftsnivå. För det flertal familjer vars resurser var begränsade var den kon-
kreta målsättningen att överföra egendomen i bärkraftigt skick till en av arv- 
ingarna. Försäljning utanför familjen i samband med arvskifte tillgreps bara 
då arvingarna var för många i förhållande till resurserna.  

Prioriteringen mellan barnen styrdes av principen om manlig förtur till 
jorden: söner hade förtur framför döttrar, och äldre söner framför yngre. Att 
manliga jordarvingar föredrogs är något som också tidigare forskning visat 
mycket tydligt.190 I Estuna var den manliga förturen till jorden lika stark både 
före och efter införandet av lika arvsrätt, vilket alltså inte medförde någon 
som helst skillnad i detta avseende.  

                               
190 Se bland andra C. Winberg 1981; E. Zernell Durhàn 1990: U. Rosén 1994; I. Flygare 
1999; R. Fiebranz 2002. 
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Samtidigt fanns det hos familjerna i studien en hög grad av flexibilitet i för-
hållande till de praktiska omständigheterna: även om jordarvingen helst skul-
le vara en son kunde principen frångås om denne var mindre lämpad eller 
hade mindre behov av jorden. Det kunde röra sig om att sonen redan fått jord 
från en annan släkting, att han var för ung då föräldrarna ville överlåta, eller 
som i ett fall att dottern fött ett utomäktenskapligt barn och behövde gården 
för att kunna gifta sig.  

Även om överlåtelsemönstret präglades mycket starkt av principer, styr-
des det alltså ytterst av att jorden var en resurs för familjens försörjning och 
sociala reproduktion. Detta gäller inte minst överlåtarna själva vilkas framti-
da försörjning, ofta reglerad i undantagskontraktet, skulle tillhandahållas av 
jordarvingen. En hållbar överföring av resurserna, som innebar att jorden 
även fortsättningsvis kunde behållas inom familjen, var därmed viktigare än 
att de fördelades rättvist. Men den var också viktigare än att principer om 
övertagarens kön och ålder upprätthölls.  

Det blev dock svårare för många familjer att uppnå ens detta primära mål. 
Barnaskarorna blev större – från 2,9 per familj under den första delperioden 
till 3,6 under den mellersta – och därmed det antal arvingar som skulle ha sin 
del av kakan. De sociala klyftorna i socknen växte snabbt, många bönder 
förlorade jorden och blev obesuttna. Det blev också svårare för familjerna att 
upprätthålla principen om manlig förtur vid arv: år 1846 infördes lika arvs-
rätt mellan män och kvinnor. Likadelningen av arvet innebar emellertid inte 
bara att prioriteringen av söner framför döttrar försvårades. Den försvårade 
överföringen av egendomen i bärkraftigt skick till någon av arvingarna över 
huvud taget, eftersom en jordarvinge nu skulle bli tvungen att utbetala större 
belopp för att få överta gården om det fanns döttrar i familjen. 

Hur hanterade man dessa förändringar? De medel som stod till buds be-
gränsades av det formaliserade äganderättssystem som var etablerat i under-
sökningsområdet redan före undersökningsperiodens början. Lyhundra hä-
radsrätt, som Estuna lydde under, implementerade omgående och nitiskt nya 
påbud från statsmakten om registrering av åtkomst och rättigheter till egen-
dom.191 Resultatet av detta förhållande var att arvssystemet i Estuna år 1810 
var helt formaliserat och integrerat med rättsapparaten. Lagfart söktes i stort 
sett alltid i samband med arv, och man använde sig av det rättsliga systemet 
för att trygga föräldrars undantagskontrakt, utlösta arvingars löseskilling, 
och hustrurs äganderätt inom äktenskapet. Inlemmandet i den rättsliga sfären 
uppställde fasta ramar för överlåtelsernas genomförande. Om lagfart skulle 
beviljas – vilket var nödvändigt för den enskilde jordägaren – måste överlå-
telsen genomföras på ett sätt som godkändes av häradsrätten.  
                               
191 Att så skedde kan ha med Estunas närhet till huvudstaden att göra. Det är troligt att hä-
radshövdingarna i Stockholms län rekryterades just från Stockholm, där beslut om nya påbud 
förbereddes och fattades. Vi vet i alla fall att implementeringen av äganderättsliga förändring-
ar nådde mer avlägsna regioner betydligt senare. Se till exempel A. Eriksson Trenter 2002 om 
egendomsregistrering och konflikt kring egendom i mellersta Norrlands inland. 
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Direktarv, gåva eller försäljning 
Föräldrar kunde överlåta jordegendom till nästa generation på tre olika sätt: 
direktarv (efter dödsfall), gåva eller försäljning. Jag har hävdat att överlåtel-
sens form avgjorde hur stor insyn häradsrätten fick i överlåtelseprocessen, 
och därmed hur stor kontroll föräldern kunde ha över jordens fördelning och 
över ersättningen till de arvingar som inte fick jord.  

Lägst grad av kontroll hade man över egendom som överläts genom di-
rektarv, dels därför att man av naturliga skäl inte kunde vara med och påver-
ka jordens fördelning och ersättningen till de barn som blev utan, och dels 
därför att egendom som ärvts till följd av dödsfall måste delas strikt enligt 
gällande lagstiftning. Jordarvingen fick därefter lösa ut sina medarvingar, 
vilkas rättigheter bevakades av en nitisk häradsrätt.  

Högst grad av kontroll hade man över jord som överläts genom försälj-
ning till ett av barnen, eftersom sådana skenbart kommersiella överlåtelser 
inte föranledde frågor från rättens sida. Jag menar att valet av överlåtelse-
form var mycket medvetet från aktörernas sida, och att det gjordes i syfte att 
åstadkomma en hållbar överlåtelse. Om målet för dessa aktörers strategier 
var att genomföra en överföring av egendomen i bärkraftigt skick till åtmin-
stone ett av barnen enligt principen att söner gick före döttrar, så utgjorde 
valet av överlåtelseform det medel man använde sig av för att uppnå detta. 

Det visade sig att de arvsöverlåtelser som gjordes före 1846 skedde nästan 
uteslutande genom direktarv och gåva. Gällande arvslag om 2/3 för söner 
och 1/3 för döttrar följdes alltid i dessa fall, och transaktionerna mellan sys-
konen med arvslotterna redovisades för häradsrätten. En beräkning av lösen-
prisernas förhållande till marknadsvärdet gjordes, enligt en metod där både 
dessa och de kommersiella försäljningspriserna relaterades till fastighetstax-
eringsvärden. Beräkningen visade att lösenpriserna under den här perioden 
utgjorde 75 % av marknadsvärdet, vilket inte är påfallande lågt med tanke på 
att det rörde sig om lotter som inte kunde brytas ut.  

Jag har tolkat detta som att arvslagstiftningen före 1846 harmonierade 
med den allmänna rättsuppfattningen, och att det lokala socioekonomiska 
systemet åtminstone ur jordägargruppens synvinkel ännu höll samman. De 
flesta familjer sökte inte på något sätt undvika de påfrestningar på ekonomin 
som en lagenlig delning av jordegendomen kunde innebära: tvärtom utnytt-
jades det formella registreringsförfarandet för att skapa säkerhet i arvstrans-
aktionernas alla led. Bara enstaka överlåtelser skedde genom försäljning till 
en bröstarvinge: det var alltså få familjer som använde sig av detta medel för 
att minska rättens insyn och öka den egna kontrollen över arvets resultat. 

Efter 1845, då lika arvsrätt införts, blev andelen arvsöverlåtelser som 
skedde genom försäljning däremot mycket stor: nästan hälften av egendo-
marna överläts till någon del genom försäljning till bröstarvinge, och mer än 
en fjärdedel helt och hållet på detta sätt. Den här förändringen utgjorde ett 
direkt svar på den nya arvslagen, och man skulle kunna hänföra den till att 
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en likadelning mellan söner och döttrar inte överensstämde med de bönder-
nas egna principer. Bilden är dock mer komplicerad än så, eftersom det var 
långt ifrån alla familjer som bytte strategi till följd av den nya lagen.  

De som gjorde det var uteslutande familjer med begränsade resurser och 
många barn. Dessa familjer hade redan tidigare svårigheter att fördela till-
gångarna mellan barnen, och samtidigt åstadkomma en hållbar överföring av 
jorden till ett av dem. I detta läge kom döttrarnas större arvsrätt att utgöra ett 
hot mot gårdens fortbestånd över huvud taget. De familjer som inte lyckades 
genomföra en överföring av gården, utan som sålde den utanför familjen i 
samband med arvskifte, hade mycket riktigt betydligt fler döttrar än andra 
familjer.  

När mindre resursstarka familjer efter införandet av lika arvsrätt utforma-
de överlåtelsen som en försäljning till den utvalda jordarvingen för att för-
hindra att döttrarna – och kanske även de söner som inte fick jord – fick en 
lagenlig ersättning för sitt arv, handlade det alltså inte i första hand om prin-
cipiella invändningar mot döttrarnas lika arvsrätt. Agerandet var istället di-
rekt relaterat till målsättningen att alls kunna överföra jordegendomen i bär-
kraftigt skick – till en lämplig son om någon sådan fanns, annars till en dot-
ter. 

Denna bild förstärks av det faktum att mer välbärgade familjer fortsatte 
att göra öppet redovisade arvsöverlåtelser även efter 1845, genom gåvor 
respektive direktarv. Och här fick döttrarna inte bara lika stora ideella ande-
lar av egendomen som sönerna: de fick dessutom relativt bra betalt – inte 
mindre än 88 % av marknadsvärdet – när de sålde dessa andelar till den bror 
som skulle överta gården.  

Så länge den nya arvslagen inte hotade familjernas primära målsättning – 
att överföra jordegendomen i bärkraftigt skick till ett av barnen enligt princi-
pen om manlig förtur – tycks det alltså inte ha funnits några invändningar 
mot en likadelning mellan söner och döttrar. Man kan alltså säga att lika 
arvsrätt till en början bara gynnade kvinnor inom de privilegierade bonde-
skikten. Andra bonddöttrar förlorade snarare på reformen, eftersom deras del 
av arvet nu fördelades informellt och utan rättsliga garantier. 

Estuna var vid införandet av lika arvsrätt fortfarande ett utpräglat agrart 
samhälle – precis som riket i dess helhet. Jorden utgjorde fortfarande basen 
för allas försörjning och några alternativa utkomstmöjligheter till jordbruk 
med binäringar fanns inte. Men det var också ett samhälle som var utsatt för 
oerhört starka påfrestningar. I Estuna var 1800-talets mitt en tid då de sociala 
klyftorna växte oerhört snabbt. De obesuttna grupperna blev allt större och 
allt mer ekonomiskt utsatta, och bland dem fanns många före detta bönder 
och bondbarn.  

För bondfamiljen utgjorde arvet en kritisk punkt när det gällde att behålla 
den sociala och ekonomiska positionen i lokalsamhället. Då skulle resurser-
na delas mellan flera barn samtidigt som jordegendomen skulle överföras 
odelad. Detta löstes ofta genom att gården belånades i samband med överfö-



200  

ringen, något som var riskabelt. Alltför betungande åtaganden för jordarv- 
ingen kunde äventyra egendomens bärkraft och riskera den framtida försörj-
ningen för alla de familjemedlemmar – gårdsövertagaren, föräldrar och ogif-
ta syskon – som levde av dess avkastning. För de familjer som hade ett be-
gränsat jordinnehav i förhållande till antalet arvingar var det med andra ord 
mycket viktigt att de lösenpriser jordarvingen måste betala till sina syskon 
inte blev för höga. Den nya arvslagen kom med andra ord i ett läge där gene-
rationsskiftet redan utgjorde ett riskmoment för många familjer, och den kan 
mycket väl ha accelererat utstötningen av mindre resursstarka jordägargrup-
per. 

Familjestrategier: förutsättningar och konsekvenser 
Det överlåtelsemönster som framträdde under perioden 1810-1885 var en-
hetligt såtillvida att sättet att överföra egendomen var relaterat till det man 
ville åstadkomma. Jag har visat att de övergripande målsättningarna förblev 
i stort sett oförändrade. De förändringar som skedde i sättet att genomföra 
överlåtelserna var inte uttryck för några nya prioriteringar: tvärtom utgjorde 
de medel man tog till för att kunna fortsätta uppnå sina mål, trots att både 
den rättsliga och den ekonomiska utvecklingen lade hinder i vägen.  

Vems mål och vems medel handlar detta om? Jag har i studien valt att 
tolka de handlingsmönster som framträtt under denna tid som familjestrate-
gier. Jag menar att i detta utpräglat agrara samhälle hade familjens målsätt-
ningar företräde framför de enskilda familjemedlemmarnas. Dessa hade gi-
vetvis önskningar, förhoppningar och mål precis som senare tiders individer. 
Men möjligheterna för individen att agera i enlighet med dessa var än så 
länge begränsade.  

Socialantropologen Laurel L. Cornell menar att en för familjen gemensam 
strategi förutsätter att familjen har mekanismer för att hantera de individuella 
yttringar som hotar hushållets sammanhållning och fortlevnad. Dessa meka-
nismer blir särskilt viktiga i samband med generationsväxlingar, då resurser 
överförs och det fattas beslut om vem som ska stanna och vem som ska läm-
na hushållet. För att detta ska fungera måste hushållen i det samhälle som 
studeras ge individen antingen tillgång till betydande resurser, eller skydd 
mot betydande risker.192  

De familjer som genomförde arvsöverlåtelser i Estuna mellan år 1810 och 
1885 tillhandahöll sina medlemmar både skydd och resurser. Här spelar det 
en stor roll att det handlar om familjer som ägde jord. Jorden var ännu den 
främsta källan till försörjning, makt och status. Möjligheterna för individen 
att försörja och reproducera sig utanför det hushållsbaserade jordbrukets 
ramar var fortfarande liten. I takt med att jordpriserna steg under 1800-talets 
lopp, blev jorden dessutom en alltmer svåråtkomlig resurs. Alternativet för 
de flesta bondbarn till att leva under faderns auktoritet, av den jord som vis-
                               
192 L. Cornell 1987.  
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serligen förvaltades av honom men som de själva hade latenta anspråk på, 
var därmed att leva i beroende av andra hushåll som ägde jord, som statare, 
torpare, eller i någon annan av det agrara samhällets undergrupper.  

Den sociala reproduktionen skedde också fortfarande till alla delar inom 
familjen. För det första var familjen och dess resurser helt avgörande för den 
yngre generationens möjlighet att själv bilda familj och reproducera sig. Min 
undersökning av arvingarnas giftermålsmönster visade att individens eget 
giftermål och hushållsbildning var nära sammankopplade med arvets ut-
formning och tidpunkt. De arvingar som fick jord hade högre giftermålstal 
än sina jordlösa syskon. Sämst giftermålsutsikter hade jordlösa arvingar i 
familjer med ett begränsat jordinnehav och många barn.  

För det andra var den äldre generationen beroende både av sin egendom 
och sina barn för att trygga försörjningen under ålderdomen. Den vård och 
omsorg som vi idag förknippar med samhälleliga institutioner organiserades 
och utfördes tidigare inom familjen, i regel av kvinnorna. Den som miste sin 
arbetsförmåga på grund av skador, sjukdom eller ålderdom blev helt beroen-
de av sin familj.  

Men familjens omsorg om sina svaga medlemmar var också den baserad 
på tillgången till materiella resurser. I Estuna liksom i övriga Sverige regle-
rades äldreomsorgen vanligtvis genom att föräldrarna överlät jord – om de 
hade någon – till den yngre generationen i utbyte mot undantagsförmåner, 
vård och skötsel på ålderdomen, under 1800-talet ofta specificerat i särskilda 
kontrakt. De äldre som inte hade någon jord att överlåta, och som därmed 
inte kunde skapa materiella möjligheter för sina efterkommande att försörja 
dem, var hänvisade till den bristfälliga och socialt stigmatiserande allmänna 
fattigvården.193  

 Det var alltså förenat med betydande risker både för föräldrar och barn att 
ställas eller ställa sig utanför familjens intressegemenskap. För barnen var 
proletariseringsrisken hög, och om en social deklassering verkligen ägde 
rum blev anknytningen till den jordägande ursprungsfamiljen förmodligen 
ännu viktigare.  

Föräldrarna i studien löpte visserligen inte risken att ställas utan försörj-
ning när de väl tecknat ett undantagskontrakt. Det var ett privilegium de 
hade om de lyckats hålla egendomen över bärkraftsnivå fram till dess att de 
pensionerade sig. Men systemet innebar likafullt ett beroende av barnen, 
deras välvilja och ekonomiska soliditet. En påtaglig risk, om föräldern avytt-
rat och förbrukat alltför stora delar av egendomen, eller om jordarvingen 
blev tvungen att betala för höga lösenpriser till syskonen, var att jordarving-
en inte lyckades behålla egendomen utan måste sälja den. Då hade föräldrar-
na visserligen rätt till boende, vård och omsorg av den nya ägaren i enlighet 

                               
193 För en översikt och diskussion kring det familjebaserade omsorgssystemet se U. Rosén 
2004, s. 9-34. 



202  

med sitt undantagskontrakt, men man kan anta att de flesta inte gärna ham-
nade i ett sådant beroende av främmande människor. 

 De handlingsmönster som framträtt hittills har alltså analyserats som fa-
miljestrategier i bemärkelsen strategier som var gemensamma, därför att 
juridiska, ekonomiska och sociala krafter tvinnade samman de enskilda med-
lemmarnas intressen med familjens. Det ska dock inte tolkas som att strate-
gierna tillvaratog alla familjemedlemmars intresse på ett jämlikt sätt: tvärtom 
har vi sett att både döttrar och icke-jordärvande söner marginaliserades till 
förmån för jordarvingen och för egendomens förblivande inom familjen.  

Det ska heller inte tolkas som att de enskilda individerna inte hade strate-
gier: de gick bara inte att urskilja i överlåtelsemönstret. Och kanske var det 
just detta som var individens strategi: att inordna sig och agera för det ge-
mensamma bästa därför att det trots allt – än så länge – var det bästa alterna-
tivet.  

Strategier i industrialiseringens kölvatten 1886-1930 
Efter 1885 förändrades överlåtelsemönstret i Estuna radikalt på flera sätt. 
Målsättningarna framstod som mera splittrade. Å ena sidan tycktes det inte 
finnas något önskemål hos resursstarka jordägare att förse flera barn med 
jord eftersom de allra flesta egendomar, även de allra största, nu överläts 
odelade. En förklaring till detta är att stordriftsfördelarna ökat till följd av 
den tekniska utvecklingen. På grund av de investeringar som maskiner kräv-
de var det mer rationellt att använda dem på stora arealer. En annan förklar-
ing är att det inte fanns samma incitament som tidigare att förse fler än en 
arvinge med jord eftersom det fanns andra utbildnings- och karriärvägar, 
både inom och utanför jordbruket, för de övriga barnen.  

Å andra sidan delades ett antal egendomar upp i mycket små, icke-
bärkraftiga enheter som arvingarna antingen sålde med förtjänst eller behöll 
som deltidsjordbruk.194 De jordegendomar som splittrades upp på detta sätt 
var inte mindre än genomsnittet, men familjerna hade många arvingar och 
splittringen föregicks i samtliga fall av att åtminstone en av föräldrarna dött 
och efterlämnat sin del av egendomen i arv till dem.  

Att arvingarna var många i förhållande till resurserna i dessa familjer in-
nebär att de liknar den grupp som sålde hela jordegendomen till utomstående 
i samband med arvskiftet. Att splittra upp egendomen mellan arvingarna – 
vilket nu var lagligt – framstår alltså som ett alternativ för mindre resurs-
starka familjer till att sälja den vid arvskiftet och fördela pengarna.  

Under denna delperiod kunde sättet att genomföra överlåtelserna heller 
inte lika självklart som tidigare kopplas till en för familjen gemensam mål-
sättning. Föräldrarna överlät mycket sent i livscykeln och då genom att sälja 
egendomen till ett av barnen för ett lågt pris. Om de överlät alls under sin 
                               
194 Ett par av dess överlåtelser inleddes före 1886. 
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livstid vill säga: de allra flesta behöll egendomen till sin död då den övergick 
till barnen genom direktarv. Dessa var i regel gifta och utflugna sedan många 
år när arvet skedde, och jordarvingens övertagande hade ofta föregåtts av en 
långvarig arrendering av jordbruket. 

Undersökningen av arvingarnas giftermål visade att detta inte längre hade 
något tidsmässigt samband med arvet. Giftermålet var heller inte längre av-
hängigt av att få tillgång till jord. Bland sönerna hade de jordlösa tvärtom 
högre giftermålstal än de som övertagit föräldragården, särskilt de som satt 
på mindre gårdar. Att ärva jord var med andra ord inte längre en självklar 
fördel på äktenskapsmarknaden.  

Det enda mönster som förblev intakt under den sista delperioden var den 
manliga förturen till jorden: om jorden överläts odelad, och det fanns en son, 
blev det denne som övertog gården. Principen om manlig förtur överlevde 
införandet av lika arvsrätt 1846 och förblev intakt genom agrarsamhällets 
omvandling och avfolkning fram till undersökningsperiodens slut 1930. Och 
den finns kvar än idag. Det är fortfarande oftast söner – om sådana finns – 
som tar över gården efter föräldrarna.  

Manlighet och arbetsdelning i familjejordbruket 
Varför har den manliga normen fortlevt så länge och så starkt inom jordbru-
ket? Jag skulle som en aspekt vilja lyfta familjejordbruket och dess kontinui-
tet, som särskilt gäller arbetsdelningen. De flesta jordbruk drivs än idag som 
familjejordbruk i den meningen att de ägs, drivs och förvaltas av en familj 
som också bor på gården. Många av de genomgripande förändringar som 
industrisamhällets framväxt förde med sig kom aldrig att gälla familjejord-
bruket. Arbete och produktion flyttades aldrig utanför hushållet utan sker 
fortfarande i och nära hemmet, tillsammans med den skötsel av barn och 
hushåll som traditionellt ålegat kvinnor.  

Jag väljer att kalla de arbetsuppgifter som rör hem, hushåll och barn för 
reproduktiva. Här kan återknytas till Robertsons resonemang kring familjens 
sociala reproduktion, innefattande bland annat äldreomsorg, resursöverföring 
och fostran och utbildning av kommande generationer. Flera av dessa funk-
tioner ligger idag på samhälleliga institutioner, däribland sjukvård och äldre-
omsorg där de utförs som lönearbete. Andra reproduktiva arbetsuppgifter 
utförs däremot fortfarande ofrånkomligen i hemmet. 

Den forskning som bedrivits kring arbetsdelningen i det äldre bondesam-
hället visar att sysslorna, oavsett vilken region det rör sig om, var starkt 
könskodade. Hästar, stall, plöjning och sådd tillhörde den manliga sfären 
medan kor, lagård och mjölkning tillhörde den kvinnliga. På kvinnorna låg 
dessutom merparten av ständigt återkommande, reproduktiva sysslor som 
matberedning, städning, barnavård med mera. Kvinnors arbete var mer flex-
ibelt än mäns och de kunde utföra manligt kodade arbetsuppgifter när män-
nen var frånvarande. Män utförde däremot sällan och ytterst motvilligt 
kvinnligt kodat arbete, eftersom detta ansågs skamligt och löjeväckande. När 



204  

män och kvinnor arbetade tillsammans i jordbruket hade kvinnorna en un-
derordnad och assisterande roll i förhållande till männen.195 

Denna struktur tycks på de flesta håll inte ha förändrats nämnvärt under 
min undersökningsperiod. Till exempel har Gunilla Bjerén för den värm-
ländska skogsbygdens del visat att genusarbetsdelningen förblev sig tämli-
gen lik åtminstone fram till 1950-talet. Vidare Ann-Catrin Östman har i en 
studie av genusarbetsdelningen i ett österbottniskt jordbrukssamhälle 
1870-1930 visat att denna behöll samma hierarkiska struktur trots att det 
konkreta innehållet i arbetet delvis förändrades. De reproduktiva hushålls-
sysslorna förblev kvinnornas ansvar, och de hade även fortsättningsvis en 
underordnad roll i det gemensamma jordbruksarbetet.196 

Grunddragen i detta mönster finns kvar även i dagens familjejordbruk. 
Iréne Flygare har i flera studier visat att kvinnornas viktigaste arbetsuppgif-
ter på familjejordbruket än i dag rör sig kring hem, hus, barn och djur, det 
vill säga repetitiva och reproduktiva sysslor. Ibland lönearbetar de utanför 
jordbruket för att dra in pengar till hushållet när gården inte ger tillräckliga 
inkomster. När de deltar direkt i jordbruksproduktionen är det sällan i ar-
betsmoment som anses statusfyllda och prestigeladdade – som sådd och 
skörd – och om de gör det så är det tillfälligt och i en assisterande roll i för-
hållande till männen.197  

Det finns alltså en könsordning inom jordbruket som förblivit orubbad 
genom seklen trots stora förändringar i samhället i övrigt. Denna ordning 
strukturerar sig kring produktion respektive reproduktion. Reproduktivt ar-
bete tenderar överallt att definieras som kvinnligt. Det gäller i hela samhäl-
let, oavsett om det utförs inom hemmet – av kvinnor som utöver detta också 
lönearbetar – eller om det utförs mot lön inom den offentliga sektorn. I båda 
fallen är det arbetsuppgifter som har lägre status än manligt definierat arbete 
i produktionen. Detta är fullt synligt och problematiseras ofta i samhällsde-
batten.  

Arbetsdelningen inom familjejordbruket är inte synlig på samma sätt ef-
tersom allt arbete – både produktivt och reproduktivt – fortfarande sker i och 
för familjen. Men den finns, och den består oförändrat i att kvinnor ansvarar 
för det reproduktiva arbetet och mindre statusfyllda delar av produktionen, 
medan mannen, ibland assisterad av kvinnan, står för de arbetsmoment i 
produktionen som förknippas med driftsansvaret. Denna hierarki förs vidare 
genom att det i första hand är söner som skolas in i dessa centrala och för 
jordbruket representativa arbetsuppgifter, och den blir fullt synlig när gården 
ska överföras till nästa generation.198 Att söner efterträder fäder även på da-
gens familjejordbruk är en logisk följd av männens ställning i arbetet med 

                               
195 G. Bjerén 1987; R. Fiebranz 2002, s. 118-161; A-C. Östman 2000, s. 307-320. 
196 G. Bjerén 1987; A-C. Östman 2000, s. 307-320. 
197 I. Flygare 1999, s.279-332; I. Flygare & M. Isacson 2003, s. 150-155. 
198 I. Flygare & M. Isacson 2003, s. 59. 
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produktionen, den som gör att vi fortfarande ett självklart sätt associerar 
ordet ”bonde” med ”man”. 

Individens strategier: förutsättningar och konsekvenser 
Det var alltså fortfarande söner som övertog gårdarna i Estuna under del- 
perioden 1886-1930. Denna princip frångicks mycket sällan. Däremot rörde 
det sig nu oftare om en yngre son, och inte som tidigare den äldste. Och det 
var framför allt småbruken som övertogs av yngre söner.  

Detta fenomen överensstämmer med ett mönster som ekonomhistorikern 
Liam Kennedy fann på 1960-talets Irland. Han menar att det berodde på att 
mindre gårdar inte var attraktiva nog att förmå den äldste sonen att stanna 
hemma och arbeta på gården under en lång tid i väntan på att fadern avsade 
sig hushållsföreståndarskapet. Hur ska vi förklara dessa förändrade hand-
lingsmönster. Vad är de egentligen ett uttryck för? 

 Kennedy prövade flera hypoteser baserade på detta synsätt mot irländska 
arvsförhållanden under 1910-talet respektive 1960-talet och fann att de flesta 
stämde under den senare tidsperioden men inte under den förra.199 Förmodli-
gen beror detta på att det på 1910-talets Irland ännu inte rådde sådana eko-
nomiska och sociala förhållanden att de enskilda familjemedlemmarna hade 
möjlighet att agera på utbytesbasis – i alla fall på ett sätt som sätter avtryck i 
de historiska källorna. Individbaserade utbytesstrategier förutsätter ju att 
familjemedlemmarna har ett handlingsutrymme som inbegriper andra alter-
nativ än att förlita sig på familjens välvilja, omsorg och försörjningsförmåga. 
Detta finns inte så länge individens alla möjligheter att etablera och försörja 
sig ligger inom ramarna för det hushållsbaserade jordbruket. Däremot skapas 
de i och med industrialismens framväxt. På Irland kom industrialiseringen 
inte igång förrän efter andra världskriget, vilket förklarar de individuella 
strategiernas ”osynlighet” i Kennedys 1910-talsundersökning.  

I Sverige var situationen annorlunda under samma tid. Här började indust-
rialiseringen ta fart under 1870-talet, och i ett tätortsnära agrarsamhälle som 
Estuna bör det ha fått konsekvenser för befolkningen relativt omgående. För 
att förstå de handlingsmönster som framträder under studiens sista delperiod 
1886-1930 är alltså ett synsätt som betonar individens val och överväganden 
mer fruktbart än en analys av familjen som en enhet med gemensamma stra-
tegier. Jag har i enlighet med detta tolkat det mer splittrade överlåtelsemöns-
ter som framträder efter 1885 i studien som uttryck för familjemedlemmar-
nas individuella strategier. Och dessa var inte alltid förenliga med varandra.  

Studiens giftermålsundersökning visade att arvingarna under denna del- 
period inte längre var lika beroende som tidigare av arvet för sin egen för-
sörjning och familjebildning. Detta kan ha minskat benägenheten hos dem 
att avstå från sina rättigheter och inordna sig i en gemensam strategi för fa-
miljens och egendomens fortlevnad. En del egendomar såldes fortfarande i 
                               
199 L. Kennedy 1991. 
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förtid till ett av barnen till ett lågt pris, men det bör ha blivit svårare att 
genomföra arvet på detta sätt utan konflikter med de arvingar som var mer 
betjänta av att få ut sitt rättmätiga arv än av att gården förblev odelad inom 
familjen. För barnen, särskilt de barn som inte skulle få överta någon gård, 
var arvets värde i många fall större om det realiserades. Detta kunde ske 
genom uppstyckning i delar som de själva kunde sälja med förtjänst, eller 
genom försäljning i klump i samband med arvskiftet efter en avliden föräl-
der. Detta utgör bara exempel på hur bondbarn kunde investera sitt arv i den 
egna framtiden istället för att låta sig lösas ut av ett jordärvande syskon till 
underpris. 

Denna individens frigörelse gällde dock i första hand den yngre genera-
tionen, som var arbetsför och kunde dra nytta av det växande utbud av ar-
betstillfällen utanför jordbruket som industrialiseringen medfört. Den äldre 
generationen, som hade sin arbetsföra tid bakom sig, förblev i högre grad 
beroende både av sin jord och av att någon i den yngre generationen övertog 
den och drev gården vidare.  

Jag har tolkat den allt högre överlåtelseåldern och den allt större andelen 
föräldrar som överlät först i och med sin död, som att det fanns en potentiell 
konflikt mellan den äldre och den yngre generationen när det gällde gårdens 
framtid. Att behålla äganderätten till egendomen i det längsta betraktar jag 
som en defensiv strategi från föräldrarnas sida, i ett läge där en förtida över-
låtelse riskerade att skapa konflikter inom familjen eller leda till att gården 
måste säljas. Om egendomen behölls i föräldrarnas ägo, sköts avgörandet 
åtminstone upp till efter deras död.  

Man kan naturligtvis hävda att det rörde sig om strategier från föräldrar-
nas sida att behålla makten över egendomen och därmed över de framtida 
arvingarna. Men det motsäger inte den tolkning som jag gjort: samhällsut-
vecklingen hade medfört en maktförskjutning till förmån för den yngre gene-
rationen som gjorde det nödvändigt för den äldre generationen att bruka det 
medel som stod till buds – äganderätten till jorden – för att kunna uppnå sina 
målsättningar. Det hade inte varit nödvändigt tidigare.  

Här finns åter anledning att ta upp Robertsons resonemang kring famil-
jens sociala reproduktion. Vid den här tiden skedde produktionen i allt större 
utsträckning utanför familjen och hushållet, och dessutom utanför jordbruks-
sektorn. Det gjorde också delar av den sociala reproduktionen i den bemär-
kelsen att tillgången till hushållets resurser inte längre utgjorde barnens enda 
möjlighet att etablera sig, gifta sig och bilda familj. Men det gällde inte den 
del av den sociala reproduktionen som omfattade den äldre generationen och 
dess behov. Det gällde över huvud taget inte de individer som inte var ar-
betsföra och förmådde sörja för sitt eget uppehälle. Visserligen infördes en 
allmän pensionsförsäkring 1913, men denna var länge mycket blygsam och 
täckte inte på långa vägar de behov som fanns.200 De samhällsfunktioner som 
                               
200 U. Rosén 2004, s. 30 f. 
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skulle komma att trygga den äldre generationens försörjning och omvårdnad: 
äldrevård, pensionssystem, sjukhus och andra vårdinrättningar, fanns bara i 
rudimentär form under den tid som studerats här. Industrisamhället hade 
etablerats och familjens förmåga eller intresse av att axla sina reproduktiva 
bördor hade försvagats. Men välfärdssamhället och dess fostrande och vår-
dande institutioner hade ännu inte vuxit fram. 

Familj, individ och rationalitet 
Hur möter människor förändring? Det är en av de övergripande frågor som 
min studie handlar om. Det finns många tänkbara handlingsmönster, alltifrån 
att hålla fast vid gamla beprövade principer och tillvägagångssätt, till att 
snabbt anpassa dem till nya förutsättningar. Bönder, den grupp människor 
som studerats här, har ofta antagits bete sig på det förra sättet. Senare forsk-
ning har dock alltmer kommit att betona rationaliteten i bondesamhällets 
olika strukturer, till exempel när det gäller olika produktionstekniker.201  

  Min studie av arvsöverlåtelser i en jordbruksbygd under 120 års tid har 
visat att böndernas förhållande till den sociala reproduktionen präglades av 
rationalitet. Olika resursstarka familjer agerade rationellt utifrån givna förut-
sättningar, och de förändrade sitt agerande när förutsättningarna förändrades. 
Då situationen krävde det trotsade man gällande lagstiftning genom kringgå-
ende manövrar.  

Rationaliteten förhöll sig i första hand till familjens praktiska omständig-
heter och syftade till familjeegendomens överföring till nästa generation i 
bärkraftigt skick. Det handlar med andra ord om ett agerande inriktat mot 
specifika målsättningar av praktisk natur. Men agerandet styrdes också av 
värderingar, eftersom de bland annat tillämpades med syftet att upprätthålla 
den manliga förturen till jorden. Här kan man tänka sig en latent motsättning 
mellan värderingar och ideal å den ena sidan, och praktisk och ekonomisk 
verklighet å den andra. I händelse av konflikt var det dock den senare fak-
torn som ytterst avgjorde utfallet.  

Från familj till individ 
I studiens inledningskapitel jämförde jag två sinsemellan mycket olika syn-
sätt på arvets inre dynamik. Pierre Bourdieu menar i en studie av arv- och 
giftermålsstrategier i sekelskiftets Frankrike att dynamiken står att finna i 
habitus – en uppsättning underförstådda och av alla familjemedlemmar om-

                               
201 Se till exempel C-J. Gadd 1983, s. 196-241 samt 2000, s. 142-151 om odlingssystemens 
och redskapsanvändningens anpassning till olika naturgeografiska förhållanden. Se även 
Patrick Svensson som i sin studie av agrara entreprenörer under 1800-talet utgår från bonden 
som ekonomiskt rationell aktör. P. Svensson 2001, s. 2. 
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fattade principer. De viktigaste av dessa kollektiva principer bland bönderna 
i Béarns i södra Frankrike var egendomens vidarebefordran inom släkten, 
manlig överhöghet, och prioritering av äldre framför yngre söner. Ekonom-
historikern Liam Kennedy representerar ett annat synsätt. Han utgår i sin 
analys av arvsförhållanden på 1900-talets Irland från de enskilda familje-
medlemmarnas rationella utbytesstrategier. Individerna investerade arbete 
och tid mot förväntad utdelning på sikt i form av ekonomiska, sociala och 
psykiska vinster, och det var detta som styrde arvets utformning och resul-
tat.202  

 Jag har i min studie av arvsöverlåtelser i en svensk jordbruksbygd funnit 
fog för båda dessa synsätt. Under de 120 år som undersökningen omfattar 
samexisterade och avlöste olika typer av handlingsmönster varandra: kollek-
tiva respektive individuella, målrelaterade respektive värderelaterade. Kol-
lektiva implicita principer – habitus med Bourdieus termer – formade arvs-
strategierna i en avgörande bemärkelse: jordarvingen skulle helst vara en 
man. Detta var det mest bestående av alla de mönster som präglade arvsöver-
låtelserna i studien. Det har dessutom förblivit orubbat in i vår tid, inte bara i 
Estuna utan på de flesta håll där det bedrivs jordbruk.  

Den manliga förturen till jorden var ett faktum även i 1900-talets Irland, 
för vilket Kennedy formulerar och testar sina hypoteser. Även där var det 
söner – inte döttrar – som efterträdde fäder – inte mödrar – på gårdarna. Det-
ta problematiserar Kennedy över huvud taget inte i sin framställning. Där-
med bortser han från att det fanns kollektiva normer och principer – uttalade 
eller outtalade – som påverkade arvssystemet i långt högre grad än indivi-
dernas rationella utbytesstrategier. Man kan också säga att Kennedys teori-
bygge enbart avser manliga individers utbytesstrategier, vilka mödrar, syst-
rar och döttrar varken kan påverka eller själva använda sig av.203  

 Trots detta ger även Kennedys angreppssätt – i den bemärkelsen att det 
betonar de individuella familjemedlemmarnas rationalitet – viktiga perspek-
tiv på arvsöverlåtelserna i min studie. För även i Estuna hade individerna – 
fäder, mödrar, söner och döttrar – strategier. Och de individuella strategierna 
fanns hela tiden, under hela undersökningsperioden 1810-1930. Länge ut-
trycktes de som inordning i det kollektiva, men så småningom, under den 
sista delperioden, alltmer som utbrytning. Först då, när ett individbaserat 
agerande blivit möjligt och fördelaktigt, tog sig de enskilda familjemedlem-
marnas strategier uttryck som blivit synliga för eftervärlden. 

Hur individens strategier uttrycks är dock inte bara en fråga om tidsperiod 
utan även om plats och klasstillhörighet. Margareta Matovic har i en studie 
av samlevnadsmönster i 1800-talets Stockholm visat att familjebildningen 
                               
202 P. Bourdieu 1976; L. Kennedy 1991. 
203 Att döttrar sällan utsågs till att överta gården förklarar Kennedy med att mågens arbetskraft 
för det första inte kom föräldrarna till godo förrän sent i livscykeln och för det andra inte 
kunde mäta sig med den egna sonens. Dottern själv och hennes arbete nämns över huvud taget 
inte i sammanhanget. L. Kennedy 1991, s. 495. 
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där i hög grad styrdes av rationellt utbyte. Detta innebar att olika sociala 
skikt hade olika samlevnadsmönster. Olegaliserad samlevnad – som innebar 
en utbrytning från etablerade normer – var vanligast bland de egendomslösa. 
För dem tedde sig det legaliserade äktenskapet ofta inte funktionellt. Det gav 
få vinster eftersom det inte fanns någon egendom att förvalta och föra vidare 
till eventuella barn, samtidigt som det medförde ekonomiska kostnader och 
andra nackdelar.204   

 På samma sätt som individens handlingsmönster varierade mellan olika 
sociala grupper i huvudstaden, varierade det mellan olika grupper på lands-
bygden, och – som min studie har visat – inom samma grupp över tid. De 
familjer jag har studerat var jordägare och tillhörde därmed lokalsamhällets 
övre skikt. För de enskilda familjemedlemmarna innebar detta att fördelarna 
med att inordna sig, och agera i enlighet med familjens gemensamma intres-
sen och normer, länge var betydande. När jordägandet inte längre var lika 
betydelsefullt, och när hembygden inte längre var den enda möjliga världen 
att leva i, blev det mer fördelaktigt för en del familjemedlemmar att bryta sig 
ut, med eller utan tillgång till ett arv.  

I båda fallen är individens agerandet rationellt. Det som förändras är alltså 
inte individens rationalitet utan vad som är rationellt för individen, i den tid 
och det sammanhang hon befinner sig. Att möta förändringar på ett adekvat 
sätt kan innebära att möta dem kollektivt, vilket bondbarnen i Estuna gjorde 
så länge de gemensamma strategierna erbjöd skydd och möjligheter som inte 
stod till buds utanför familjens hägn. Men det innebär också att ändra för-
hållningssätt när samhällsutvecklingen erbjuder nya möjligheter. Och det var 
det som alltfler av arvingarna gjorde efter 1885, under studiens sista del- 
period. Då formulerade och iscensatte de egna, individuella strategier som 
kom att förändra arvets utformning och genomförande på många sätt.  

En grundläggande ordning rubbades dock inte, och det var den mellan 
manliga och kvinnliga arvingar. Den norm som gav söner företräde till går-
den vilade på föreställningar som var så djupt rotade att de bara undantagsvis 
påverkades av rationella överväganden. 

                               
204 M. Matovic 1984. 
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Bilaga 1. Institutionella förändringar i 
kronologisk ordning 

1798 Lagfart krävs för att inteckning ska beviljas i fast egendom 
1800 Böter stadgas för försummad uppbudsskyldighet 
1805 Åtkomsthandlingar krävs för att lagfart ska beviljas 
1810 Ofrälse får oinskränkt rätt att äga frälsejord 
1827 Stadga om laga skifte 
1845 Lika arvs- och giftorätt införs, dock med rätt för broder att lösa in 

systers lott 
1857 Testaments- och gåvorätten utvidgas 
1858 Ogift kvinna kan bli myndig vid 25 års ålder om hon söker domstols 

tillstånd 
1863 Ogift kvinna blir automatiskt myndig vid 25 års ålder 
1863 Bördsrätten avskaffas 
1875 Uppbudsförfarandet avskaffas, och lagfart föreskrivs även för arv och 

giftorätt.  
1881 Hemmansklyvning, och avsöndring upp till 1/5 av stamhemmanets 

areal, tillåts 
1884 Ogift kvinna blir myndig vid 21 års ålder – samma som mannen 
1890 Broders rätt att lösa in systers lott vid arv upphör 
1896 Lag om hemmansklyvning, ägostyckning och jordavsöndring innehål-

lande bland  annat bestämmelserna i 1881 års förordning   
1920 Ny giftermålsbalk:  

– gift kvinna blir myndig  
– makars arvejord blir del av giftorättsgodset  

1950 Båda föräldrar blir förmyndare över barnen i äktenskapet 
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Bilaga 2. Mynt  

Det förekommer fyra olika myntsorter i källmaterialet under undersöknings-
perioden.205 

 
• Riksdaler banco respektive riksdaler riksgälds fram till 1855. Båda dela-

des i 48 skilling vilka i sin tur utgjorde 12 runstycken vardera. Andra 
myntsorter fanns under perioden men förekom inte i källmaterialet.  

• Riksdaler riksmynt 1855-1873. 1 riksdaler riksmynt = 100 öre. Fick 
samma värde som tidigare riksdaler riksgälds. 

• Kronor från 1873. 1 krona = 100 öre. Fick samma värde som tidigare 
riksdalern. 

 
En riksdaler banco utgjorde 1,5 riksgälds. Eftersom riksdaler riksgälds utgör 
grunden för de senare myntsorterna har jag konsekvent räknat om alla sum-
mor angivna i banco till riksgäldssedlar. Detta gäller även då summor nämns 
i text och noter: oavsett vad som stått i källmaterialet så anges de i riksdaler 
riksgälds. Som exempel kan nämnas taxeringsvärdena. De anges i banco i 
längderna fram till 1855, men de värden som används i studien har först 
räknats upp till riksdaler riksgälds. 

                               
205 För en översikt över olika myntsorter se K. Andersson & P. Clemensson 1990, s. 307. 
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Bilaga 3. Mantal och taxeringsvärden 

Det innebär alltid vissa svårigheter att bedöma olika egendomars storlek i 
förhållande till varandra. Det mått som finns tillgängligt för äldre tid är man-
talet. Detta utgjorde ursprungligen ett bärkraftsmått men låg med smärre 
justeringar fast från 1600-talet och framåt, utan hänsyn till nyodling och 
andra förbättringar på hemmanen.206   

Från år 1810 och framåt finns även fastighetstaxeringarna. Dessa upprät-
tades årligen i hela riket och värdena angavs i riksdaler banco (vilket i studi-
en konsekvent omräknats till riksdaler riksgäldssedlar, se bilaga 2). Värde-
ringen av fastigheterna gjordes av lokala förtroendemän och representanter 
från bondeståndet. Jordebokshemmanen (vanligtvis bestående av ett mantal 
vardera) delades in i fyra olika godhetsklasser beroende på jordens beskaf-
fenhet, och varje ägoenhet taxerades därefter i enlighet med sin andel i 
hemmanet. Efter 1810-talet kom taxeringsvärdena överallt att ligga ganska 
orörliga fram till 1862, då en generell uppskrivning gjordes. Därefter skedde 
revideringar ungefär vart tionde år. Fastighetstaxeringens tillförlitlighet har 
ifrågasatts, bland annat då det gäller taxeringens relation till försäljningsvär-
det, men de flesta forskare anser ändå att dess källvärde är bättre än jorde-
böckernas mantalsvärdering.207 

Hur tillförlitliga är då taxeringsvärdena i Estuna? Den första fastighets-
taxeringen i Estuna framstår som noggrant genomförd. Till exempel framgår 
det på flera ställen i 1810 års längd att taxeringskommittén inte accepterat 
bevillningsberedningens förslag. Omprövningar har då gjorts och resulterat i 
upp- eller nedgraderingar av hemmanets godhetsklass, med åtföljande juster-
ingar av de ingående enheternas taxeringsvärden. De disproportioner som 
finns år 1810 mellan vissa specifika enheter med samma mantalsvärde, är 
ofta desamma även 1870 trots den allmänna revidering och upptaxering som 
skedde år 1862. Ett exempel: År 1810 taxerades Söder Malma 1 mantal till 
4 800 och Guvsta 1 mantal till 3 000 riksdaler. Guvstas taxeringsvärde var 
alltså 62,5 % av Söder Malmas. År 1870 var proportionen mellan de båda 
hemmanens taxeringsvärde liknande: 20 000 riksdaler för Söder Malma och 
14 000 eller 70 % för Guvsta.  

                               
206 För en utförlig diskussion kring mantals- och taxeringsvärden se C. Persson 1992, 
s. 146-175. 
207 R. Adamson 1966; C. Persson 1992, s. 146-175. 
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Eftersom taxeringsvärdenas tillförlitlighet framstår som förhållandevis god, 
används dessa som mått på jordinnehav där så är möjligt i studien. Det gäller 
till exempel undersökningar där ägostrukturen fixeras vid enskilda nedslags-
år, och där lösenpriser vid arv jämförs med försäljningspriser. I de flesta fall 
är det dock inte möjligt att använda taxeringsvärdena, helt enkelt därför att 
deras rörlighet över tid omöjliggör jämförelser mellan olika tidpunkter. Då 
används istället mantalet. Hur ska då mantalets tillförlitlighet värderas?  

Ett sätt att pröva detta är att undersöka hur mycket mantalsvärdena avvek 
från taxeringsvärdena. I Estuna kunde skillnaderna mellan mantalsvärde och 
taxeringsvärde vara stora i det enskilda fallet. Exempelvis låg taxeringsvär-
dena för ½ mantal år 1810 ägoenheter mellan 750 och 2400 riksdaler riks-
gäldssedlar, beroende på vilken beskaffenhet värderingsmännen ansåg att 
mantalet hade.  

Generellt sett avvek dock inte mantalsvärdena särskilt mycket från taxe-
ringsvärdena. Sambandet mellan enheternas mantalsvärden och deras taxe-
ringsvärden testades vid tre olika nedslagstillfällen: 1810, 1870, respektive 
1930. Jag använde mig då av sambandsmåttet rxy där talet 1 visar ett perfekt 
linjärt samband. Korrelationen mellan mantalsvärden och taxeringsvärden i 
Estuna låg mellan 0,94 och 0,95 vid samtliga tre nedslagstillfällena, vilket 
får anses vara ett mycket starkt samband. Detta kan ha att göra med att upp-
odlingen i detta område var stor redan på ett tidigt stadium. Nyodlingen blev 
inte så omfattande, och mantalsvärdena kan därmed ha fortsatt att spegla 
verkliga förhållanden i högre grad än på andra håll, där det länge fanns od-
lingsbar jord kvar att ta i anspråk.208 

Mantalsvärdena och taxeringsvärdena utgör de möjliga källorna för att 
fastställa och jämföra olika gruppers jordinnehav. Trots att de inte är idealis-
ka ger de en tillfredsställande information om dessa förhållanden. För Estu-
nas del visade sig de båda måtten vara relativt utbytbara med varandra efter-
som sambandet mellan dem var stort. I studien använder mig av båda källor-
na för olika undersökningar beroende på deras tillämpbarhet. Utifrån vad 
som framkommit här finns det ingen anledning att tro att detta påverkar un-
dersökningarnas resultat på något avgörande sätt. 

Användningen av taxeringsvärden i studien 
Taxeringsvärdena används bland annat i en större delundersökning i kapi-
tel 5 där arvingarnas lösenpriser jämförs med försäljningspriserna. För denna 
och andra undersökningar har jag excerperat taxeringsvärdena för samtliga 

                               
208 Östsveriges slättbygder, till vilka Estuna räknas, hade en lägre nyodlingstakt än övriga 
Sverige, eftersom en stor del av den odlingsbara marken redan var uppodlad kring 1700. En 
stor del av arealen var dessutom inte möjlig att odla på grund av naturlandskapets utseende. 
C-J. Gadd 2000, s. 232. 
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jordegendomar i Estuna vart 5:e år 1810-1930. Då försäljningspriser och 
lösenpriser för en fastighet jämförs med dess taxeringsvärde använder jag 
mig genomgående av det excerperade taxeringsår som ligger närmast före 
transaktionsåret. För transaktioner gjorda 1811-1815 refereras alltså till 1810 
års taxering, för transaktioner gjorda 1816-1820 till 1815 års taxering, och så 
vidare. Jag har gjort så för att undvika de upptaxeringar av enskilda hem-
mansdelar som kunde ske just till följd av transaktioner med höga priser. Det 
vore ju inte meningsfullt att jämföra ett försäljningspris med taxeringsvärdet 
för samma hemmansdel, om det senare redan hunnit justerats för att stämma 
överens med försäljningspriset. Undersökningsmetoder utöver vad som be-
skrivits ovan redovisas i anslutning till respektive undersökning. 
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Summary 

To Have and to Keep: Land, Inheritance, and Family 
Strategies in Rural Sweden: Estuna Parish, County of 
Stockholm, 1810-1930. 
This thesis investigates inheritance strategies among landowning families. 
The scene is Estuna parish, an agricultural district close to Stockholm and to 
several other towns in east-central Sweden. The period is 1810-1930, when 
rural society went through vast changes, preceding and following the indus-
trial revolution. 

Chapter One. Introduction 
The bases of the study are the profound and rapid social and demographic 
changes of Swedish rural society taking place during the period of investiga-
tion. The period up until around 1870 was marked by population growth and 
social stratification of the peasantry. The period after that, from the begin-
ning of the industrial revolution in the 1870’s, was marked by depopulation 
of the countryside, as more and more people moved towards the developing 
industrial towns. 

The transition from rural to industrial society profoundly influenced the 
family and its functions. In pre-industrial society, work, production and re-
production took place within  the family. The male head of the household 
had wide powers over the lives of its members and their property. This is 
especially valid for female family members, who throughout their lives had 
the legal status of minors. This, however, was about to change. First, indus-
trialization involved a transferral of domestic work and production to indus-
trial institutions outside of the household. Second, institutional changes dur-
ing the 19th century liberated the position of women. One of the most fun-
damental institutional changes accomplished concerned inheritance law. 
Since medieval times, daughters had inherited 1/3 and sons 2/3 of the paren-
tal property. In 1846, however, equal rights of inheritance were inaugurated. 
During the second half of the 19th century, additional reforms were put into 
practice that strengthened the position of women. Other institutional reforms 
were implemented to individualize property rights, strengthening the rights 
of the individual owner at the expense of family and kin.  
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The study examines inheritance of landed property. The analysis focuses on 
strategies used by the families and its members in transferring the estates 
over generations. The strategy analysis is based on a distinction between 
objectives and principles on the one hand, and means to reach these objec-
tives and uphold these principles on the other. In chapter four and five, such 
strategy elements observed in the patterns of behaviour of the peasantry, are 
distinguished and analyzed. 

The investigation material consists of legally registered assignments of 
landed property in Estuna parish between 1810 and 1930. I have collected all 
land transactions, and parish register information on the persons and families 
involved, in a database. Transactions between parents and children (and the 
sometimes consecutive transactions between siblings) have been recorded as 
inheritance transfers in the database, irrespective of whether they were being 
realized through sales, gifts, or through the death of a parent. Transactions 
between non-related people have been recorded as commercial sales, and are 
used as basis for comparison in several of the investigations. The compre-
hensive questions of the study are: 

 
• Inheritance versus commercial land market. How long did the estates stay 

within a family? Were family estates considered to be important? What 
was the influence of the commercial land market on these matters?  

• Strategies. What aims did the families have, and what values lay behind 
them? How did they act to achieve their goals? Can families have a com-
mon strategy at all, and in that case, under what circumstances? 

• Heirs, inheritance and marriage. What did the inheritance mean to the 
individual family members? How was it related to their own marriage and 
reproduction? Did this change, and, in that case, how? 

Chapter Two: The Parish of Estuna 1810-1930 
The examined area is situated in central-eastern Sweden, about 80 kilometres 
north of Stockholm and close to the country town of Norrtälje. This was a 
typical, agricultural, district with few sidelines. The population was involved 
in market relations at a relatively early stage, and commercial land transac-
tions were common throughout the period. Holdings were quite large in 
comparison to other areas, but most of the owners were peasant proprietors.  

The population of the parish was between 1000 and 1500 during the 
whole investigation period. Most of the population increase of the 19th cen-
tury took place between 1800 and 1865, when population rose by 30 %. This 
was near the average of this part of Sweden, where population growth was 
less than in other Swedish districts.  

 In this chapter, the social structure of Estuna parish was investigated. 
Sections of the households in 1810, 1870, respective 1930, showed that there 
was a significant social stratification at the beginning of the investigated 
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period, since around 30 % of the 1810 households were unpropertied. How-
ever, almost half of the households during this time consisted of peasant 
proprietors. In the 1870 section, these figures had changed dramatically. 
Then the peasant proprietors constituted only 22 % of the households of the 
parish, while 56 % were unpropertied. The unpropertied stratum included a 
large group of destitute households with no regular supply at all. In 1930, 
finally, this impoverished group was reduced. Instead, a group of households 
had emerged that maintained themselves by working outside the agricultural 
sector. 

The propertied households were internally stratified too. Despite them be-
ing fewer – and wealthier – over time, all three sections showed a marked 
relative difference between wealthy landowners and smallholders.  

The increase of unpropertied households, together with the contemporary 
diminishment of peasant proprietors between 1810 and 1870, suggests that 
large parts of the landless households of this period consisted of former 
peasant proprietors and/or their children. For smallholders, especially during 
the middle of the investigated period, the proletarization risk must have been 
palpable.  

Based on social changes and institutional development, the 1810-1930 pe-
riod has been divided up into three parts to be used consistently in the study. 
The three periods are: 

 
• The first period: 1810-1845. Agrarian society was changing, but the so-

cial stratification and the impoverishment was only beginning to take hold 
over the investigated area. Inheritance law was still the same as in medie-
val times: men inherited 2/3 and women 1/3. This made it easy for parents 
to transfer the valuable landed property to a son and to compensate 
daughters with other assets.  

• The middle period: 1846-1885. Society was still agrarian, but now chang-
ing rapidly. Population was growing, and on the local level a social strati-
fication took place that was so fast and profound its effects must have 
been obvious even within one generation. Proprietors became fewer and 
fewer and the landless stratum grew. Since the industrialization had not 
properly begun, and towns yet were small and underdeveloped, agricul-
ture was still the means of support for most people, weather or not they 
had land of their own to cultivate. In 1846, equal rights of inheritance 
were inaugurated, making it more difficult to continue the tradition of 
handing over the landed property to sons. 

• The last period: 1886-1930. The period was marked by a depopulation of 
the countryside and a drift into towns. Apart from the landowning fami-
lies, more and more of the households still living in the parish supported 
themselves by occupations outside the agrarian sector. Agrarian society 
and its way of life was diminishing.  
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Chapter Three: Property Assignments Within and Outside 
Family. 
During the investigated period, 266 inheritance conveyances and 401 com-
mercial sales in all were realized. This means that land transactions between 
non-related people were more common than inheritance transfers. The dif-
ference was small during the first period, 1810-1845, but increased over 
time. During the last period, between 1885 and 1930, there were nearly twice 
as many commercial sales as inheritance conveyances.  

However, the estates assigned within a family were larger than the ones 
sold outside, especially during the last period. This was due to a new phe-
nomenon: after some liberation in the property law in the 1880’s, divisions 
of estates had created a large number of small plots. There was an increasing 
demand for these plots, and they commanded high prices in the land market. 
The buyers were workers, using the plots for part time farming. 

 Only a small number of the properties were genuine family estates. Out 
of 106 units in 1810, only 15 were handed down within the same family until 
1930. However, many of them were passed on through several generations 
before they were sold. In order to find out what circumstances furthered the 
keeping of an estate within a family, one of the villages of the parish was 
studied more closely.  

The most important condition proved to be a supply of new land in every 
generation, besides the original estate. With this additional land, every next 
change of generations on the estate could be realized without encumbering 
or dividing the original estate between the heirs. The supply of land was 
secured through successful marriage strategies. The inheritors of the original 
estates married spouses who brought considerable resources, either in the 
form of hereditary estates of their own, or in the form of money that could be 
used to buy landed property.  

 Considering the few family estates in the parish, and the increasing num-
ber of commercial sales of landed property during the investigated period, I 
am arguing that keeping the estate within family was not a very important 
issue for the actors involved. For most of them, except for the wealthiest 
ones, more urgent considerations were connected to inheritance than long-
term generational ones. 

 However, inheritance itself was important. As long as agriculture was the 
only way to earn one’s living, inheritance remained a decisive moment in the 
life of the individual. For the heirs in the study, inheritance of land – or of 
money, when being bought out of the estate – made the difference between a 
relatively wealthy and secure life, and a life in the growing stratum of land-
less people. Only when the industrial society was established, during the last 
period of investigation of this study (1886-1930), is it reasonable to assume 
that inheritance was loosing its significance. 
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Chapter Four: The Outcome of Inheritance: New Generations 
on the Estates. 
This chapter analyzes the outcome of the property transfers. What became of 
the estate, and how did this relate to the size of the families and their hold-
ings? From this, what can be said of the goals and principles that guided 
family decisions? 

 Not surprising, the estate inheritor was most often a son. Elder sons were 
preferred during the first and the middle period, and younger sons during the 
last period. A not insignificant number of daughters got landed property, but 
this was mainly restricted to those cases when there were no sons in the fam-
ily, or when there were several estates to be distributed among the children. 
In some cases, however, daughters got the estate despite having landless 
brothers. This occurred when the brothers had already got land through mar-
riage or inheritance from more distant relatives, or if they were unfit to take 
over the estate because of e.g. low age. 

There were some families where none of the heirs took over the estate. In-
stead, in connection with the distribution the land was sold outside the fam-
ily, giving each heir a corresponding part of the sum obtained from the sale. 
These sales were most common during the middle period, and the families 
realizing them were ones with smallholdings and many children. The me-
dium size of the families rose between the first and the middle period, which 
means that the families of 1846-1885 had more heirs to provide with re-
sources. Selling the landed property outside the family was clearly an emer-
gency solution, used when resources were not sufficient for letting one heir 
take over the estate and buy out the others. 

 Inheritance strategies differed markedly between the periods before and 
the period after 1885. During the first and middle period of the study, that is 
between 1810 and 1885, there was a wish among parents to supply as many 
as possible of their children with economically sound estates. During this 
time, wealthy families with large estates distributed separate holdings be-
tween several heirs. However the estates were never divided below certain 
minimum limits, since the new units had to be able to support a household. 

For the majority of families of this time that could not provide more than 
one child with landed property, a more realistic aim was to see to that at least 
one of them took over the farm under sustainable conditions. Here, the prin-
ciple was that sons had priority over daughters, and elder sons over younger.  

However, these principles were not undeniable but rather flexible. If prac-
tical needs required it, a daughter could precede a son, or a younger son an 
elder. Primarily, the farm was the livelihood of the family and its members, 
and therefore it had to be transferred to the next generation in a sustainable 
way. Parents depended on this for their future support, as did the unmarried 
brothers and sisters of the inheritor. Principles of the inheritor’s sex and age 
had to come second hand.  
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The common interest in keeping the estate within the family meant that the 
inheritance strategies of this time were family strategies. The interests of the 
individual family members indeed existed, but were subordinated to the 
common good of the family. Individual strategies, therefore, were not visible 
in the patterns of behaviour distinguished so far. 

After 1885, the line of action changed in many ways. During the last pe-
riod of the study, 1886-1885, most estates, including the largest ones, were 
handed over to one child. Much fewer families than before divided their 
estates, and the ones who did were no longer among the wealthiest of the 
parish. Instead, they had middle-sized holdings and large numbers of child- 
ren who all got a plot of land. These plots they either kept for part-time 
farming, or sold to outsiders at a profit. Breaking up the land into small hold-
ings distributed among the heirs seems to have been an alternative to selling 
it outside the family and share the money, which was still done by some 
families with scarce resources. 

 Among the families handing over the estate to one heir after 1885, sons 
were still the preferred inheritors. But the land inheritor was more often a 
younger than an elder son. However, there was a marked difference in size 
between the holdings taken over by elder respective younger sons. The latter 
ones were considerably smaller. This phenomenon has been observed in an 
earlier study, by the Irish economic historian Liam Kennedy, and his reading 
is that the elder sons of smallholders were not willing to stay home waiting 
for the parents to assign the holding. I find this explanation plausible. During 
this last period of the study, 1886-1930, industrialization had gathered mo-
mentum, creating openings outside of the agrarian sector. Leaving home for 
a job in a town might have been an attractive alternative to becoming a petty 
farmer. The elder sons made the choices: they decided weather to stay or 
leave. When the younger ones had grown up, the parents would be old and 
the alternative successors established elsewhere. 

Whose strategies were the ones used in this late period? I am arguing that 
the leaving of small holdings to be inherited by younger brothers, and the 
splitting up of estates in plots to be sold at a profit by the heirs, were expres-
sions of individual strategies. Institutional, economical and social change 
had made it possible for the individual heirs to act on their own. Landed 
property – previously the main source for support, power and status – was 
loosing importance. Since there now existed opportunities for support other 
than domestic farming, and jobs outside the agrarian sector, the individual’s 
dependence on the inheritance –and thus on family itself – had diminished. 
This counted as true at least for the younger generations; the heirs who were 
in their working age and able to benefit from the new opportunities. For their 
parents, the development might have caused problems instead. 
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Chapter Five: The Realization of Inheritance 
This chapter deals with the various ways of conveying estates to the next 
generation. In the investigated area, property matters were handled in a thor-
oughly formalized way. Written documents were used for all transactions 
concerning landed property, and all purchases of land were registered in the 
local court records. The court required this if the owner was to take a mort-
gage loan – which was indeed common – or if he was to sell the property off 
to someone else who wanted a title registration. I argue that this early for-
malization process was due to the increasingly commercial relations within 
the community. Since Estuna was a fertile area situated close to several 
towns, the population was involved in market relations at an early stage. 
Commercial land transactions were common from the beginning of the in-
vestigation period, and even transactions within family contained a commer-
cial element since money – sometimes acquired through mortgage loans – 
was used to buy out joint-heirs from the estates.  

The involvement of inheritance matters in the formal judicial sphere lim-
ited the scope of action of the families when it came to the accomplishment 
of the transfers. There were three ways in which parents could dispose of 
their estate: through their own demise, through gifts, and through sales. Most 
family transactions were scrutinized by the court to make sure they were 
realized in accordance with inheritance law and in favour of minor heirs. 
Since the different disposal modes involved various degrees of interest from 
the part of the court, the form of conveyance determined what control the 
parents would have over the outcome of the inheritance.  

The least amount of control was obtained when the assignment was due to 
the death of the parents. This was not only because they were not present and 
able to take an active part in the distribution. The crucial point was that es-
tates assigned in this way were automatically distributed between the heirs, 
in strict accordance with inheritance law. In other words, there had to be a 
fictive division of the estate, followed by an action where one of the heirs 
bought out the others. The rural court zealously inspected this process in 
order to assure that any minor heirs were not economically disfavoured.  

The necessity of a fictive division of the estate counted for gifts as well. 
But here, parents were alive and able to guide the course, stipulating and 
lowering the buying-out-prices if needed.  

The highest degree of control was obtained over property sold directly to 
the chosen heir. The court accepted these quasi-commercial transactions, and 
the inheritor could have his title registration without any previous fictive 
division or buying-out transactions.  

 The forms of conveyance changed considerably over time. During the 
first period, 1810-1845, most transfers were realized through the demise of 
parents, or as gifts. This meant that inheritance law – still 2/3 for sons and 
1/3 for daughters – had to be followed. Furthermore, the sums paid to 
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bought-out heirs were not considerably low: according to my investigation 
around 75 % of the market value.  

Very few of the families conveying during this period tried to avoid the 
court’s observations and requirements by shaping the inheritance transfer as 
a sale. On the contrary, most families actually used the judicial system, not 
only to safeguard the ownership of the estate inheritor, but to secure the 
property rights of the bought-out heirs as well. When the bought-out heirs 
got married, their money was brought in to the estates of their spouses 
through legally registered transactions. My reading is that the inheritance 
law in force during this time was in correspondence with the local customs. 
Moreover, social and economical conditions were not yet as oppressive as 
they would be for many families later on. Consequently, parents were rela-
tively sure that their aims would be fulfilled even with a lower degree of 
control over the transferring process. 

 During the middle period, 1846-1885, many estates were sold directly to 
the chosen heir, without previous divisions or buying-out transactions. How-
ever, this change of strategy was made only by a certain group of families, 
namely the ones with limited resources and many children. When equal 
rights of inheritance were inaugurated in 1846, that obstructed the transfers 
of estates to male inheritors, especially among the not so wealthy families.  

But this is only part of the explanation. In fact, for these families the new 
law could involve difficulties in realizing the change of generations as such, 
regardless of the sex of the inheritor. This was a time when the local inheri-
tance system was under severe strain. The number of heirs within each fam-
ily had increased, the social gaps were widening and many proprietors were 
socially degraded. Many estates were too small, or to burdened with debts, to 
be able to bear an equal division between a large number of heirs. By shap-
ing the inheritance transfer as a sale, parents could stipulate the conditions of 
the takeover themselves. We do not know how – or even if – the sums ob-
tained were distributed among the landless children. What we do know is 
that they were very low in comparison with the market value of the estates 
(62 %). 

Selling the estate to a son during the middle period was thus not primarily 
a strategy to uphold any principles that a larger share should fall to sons. 
Rather, it was means towards the still present primary objective of all fami-
lies: keeping the landed property within the family and thereby safeguard the 
support of its members. This is evident e.g. from the fact that the parish’s 
more wealthy families, whose estates could easily bear an equal division 
between the heirs, continued to realize their transfers in the same way as 
before: either as gifts, or through the death of parents. Daughters in these 
families got the same fictive shares as sons, and the sums paid to the bought-
out heirs were very near the market value (88 %). 

During the last period, 1886-1930, the typical conveyance was realized 
through the demise of parents. A common combination of events looks like 
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this: one parent died at a relatively old age, thereby leaving his/her part of 
the estate to all the children. The other parent then sold his/her part to the 
chosen inheritor, who by that time often had leased the estate for a number 
of years already. Since estates were not handed over until at least one of the 
parents had died, and since parents lived much longer now than during the 
previous periods, the inheritor often had to wait a very long time for the for-
mal takeover.  

Having seen the force of the strategies of the individual family members 
during this last period, I argue that the drawn out transferring process was 
due to a potential conflict between the generations. The development of in-
dustrial society, together with the institutional changes liberating the indi-
vidual (not least the women) from paternal power, meant that the individual 
members of the family were not as dependent of the family as before. The 
individualization process may have lead to an increased reluctance among 
heirs to accept being economically disfavoured. Contemporary official re-
ports suggest that this was a problem in some Swedish districts.  

Industrialization, however, favoured the younger generation more than the 
older one. The latter had their working age behind them, and could not bene-
fit from the openings created by the industrial development. They had in-
vested a lifetime’s work in the farm, and handing it over to one of their  
children in an economically sound state was crucial for their remaining there 
in their old age. In other words, the interest in keeping the estate within the 
family must have been greater among parents than among children.  

This counts especially for those children who were not chosen to take 
over the estate, but who nevertheless had legal claims on its value. These 
claims could be realized in many ways, not least by selling it outside the 
family: the estate as a whole by all the heirs, or in plots, by each one of 
them. Not all families during this time had a strong enough solidarity to bear 
the trial of a low-price-sale of the whole estate to one of the children at the 
expense of the others. From the part of the parents, not assigning the estate 
during their lifetime was probably a defensive strategy, aimed to keep con-
trol over it as long as possible. 

Chapter Six: Heirs, Inheritance, and Marriages 
Here, the marriage patterns of the heirs are investigated and related to the 
inheritance. The connection between inheritance and marriage proved to be 
generally strong during the first and the middle periods of the study, that is 
before 1885. After that, however, the situation changed. 

 During the first and middle periods, 1810-1885, marriage rates were con-
siderably higher among those children who got their inheritance in the form 
of landed property, than they were among the landless ones. The difference 
was apparent among all heirs but especially among sons. During the middle 
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period, the difficulties in getting established were particularly evident among 
the landless sons: only 70 % of them ever got married.  

 Markedly often, younger siblings from large families with smallholdings 
remained unmarried. As dealt with in Chapter five, those families were the 
ones realizing the inheritance by selling the estate directly to a son without 
any economic settlement between the children. My reading is that within 
these families, younger, landless siblings had to abstain from marriage be-
cause there was not enough resources for them to set up households of their 
own.  

 Just as the rate of marriage differed between inheritors of landed property 
and landless heirs, so did the age at which people were married. The marry-
ing age rose in general over time, but estate inheritors always married 
younger than their landless counterparts. Among daughters, this pattern re-
mained the same throughout the whole period of investigation, that is up to 
1930, while among sons, it changed after 1885. 

 An investigation of the connection in time between inheritance and mar-
riage showed that inheritance and marriage were very often synchronized. 
This was most common during the first period, that is 1810-1845, but con-
tinued occurring throughout the investigation period. Besides, there was a 
marked difference between male and female estate inheritors. Daughters 
married before, or in connection with, the takeover, while sons married in 
connection with, or after, the takeover. A daughter’s takeover obviously 
required her getting married at the latest by the time of inheritance, and this 
remained unchanged throughout the whole period of investigation. For male 
estate inheritors, there were no such conditions. If anything, for them mar-
riage implied a settlement of the inheritance rather than the opposite. How-
ever, the pattern was not as obvious among male inheritors as among female 
ones, and it did not persist after 1885. 

 During the last period of the study, 1886-1885, the connection between 
inheritance and marriage diminished. The average estate inheritor was far 
more than thirty years old at the takeover, and the siblings even older. This 
meant that most of the heirs were already married by the time of the convey-
ance, with some of them having left home decades ago. 

Quite many of the heirs (22 %) never got married. However, the never 
married ones were more often estate inheritors. Marriage rates were now 
considerably lower among those than among landless siblings, at least 
among sons. Furthermore, there was no longer any difference between estate 
inheritors and landless siblings regarding their age at marriage: the average 
marriage-age of both landless sons and estate inheritors would be around 28 
years of age.  

Among the inheritors, those who remained unmarried were mainly the 
ones taking over smallholdings. This, I relate to the general flight of young 
females from the Swedish countryside during this time. Contemporary offi-
cial reports characterize the situation of the petty farmer’s wife as particu-
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larly problematic. Because they could not afford to reduce the female tasks 
by mechanizing the production, women on smallholdings wore them selves 
out working in the fields as well as in the household. This might explain why 
male inheritors of smallholdings in Estuna were not considered attractive as 
marriage partners. For them, their inheritance even worked as an impediment 
to marriage and reproduction. 

 Among daughters during this time, the only influence of inheritance on 
marriage patterns was that female estate inheritors – if they got married – 
still did so at the latest by the time of the takeover, and then often at a 
younger age than their landless sisters. However, female marriage patterns in 
general do not seem to have depended on the inheritance at all. Landless and 
estate-inheriting daughters had the same marriage rates, and for the inheri-
tors it made no difference if the holding taken over was large or small. 

 To sum up, the significance of the inheritance for the future of the heirs 
was diminishing during the last period of the study. Before 1885, there was a 
connection between inheritance, rates of marriage and the marrying age. 
There was also a connection in time between marrying and taking over an 
estate. After 1885, these connections no longer existed. The growing possi-
bilities for individuals to reproduce and to support themselves outside of 
agriculture; outside of the home district, had loosened the tie between inheri-
tance and marriage. Most of the heirs during the last period of the study were 
already married and established long before the inheritance. Staying home, 
waiting to take over the parental estate was no longer an obvious winning 
ticket if you aimed at getting married and raise a family of your own. For 
some inheritors doing so, it even proved to be an obstacle.  

Chapter Seven: Land, Inheritance and Family Strategies in a 
Long-Term Perspective  
In this final chapter the main results of the study are summarized and prob-
lemized. The first issue discussed is the existence of, and the significance of 
family estates. Swedish property law before 1863 strongly protected the 
rights of the relatives of a landowner. By virtue of kinship, they had the 
”right of birth”, which among other things included the right to buy back 
land that was sold out side family. 

Older research on Swedish agrarian history has claimed that lineal succes-
sion was crucial for the peasantry, and that the keeping of the estates within 
kin was a structuring principle of inheritance transfers. This is contradicted 
by later research, including the results of my own study. Genuine family 
estates indeed existed in Estuna, but the commercial land market was so 
active that the long-term keeping of the individual estates within family can-
not have been a general striving.  
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Mine and other studies of the land market mainly concern the 19th century, 
when agriculture was being commercialized and the land market became 
more active. Before this, long-term family estates might indeed have been 
more commonly existing. However, I question if this was ever a fundamen-
tally important issue. To the individual peasant proprietors, having enough 
land to support the family was important – then as well as later on. Holding 
on to an individual holding or estate, because it had run in the family for 
generations, was probably considered less important. My investigations of 
inheritance transfers in Estuna have shown that keeping the estate within the 
present family was important of practical reasons, because it was their 
means of support. Possible long-term lineal principles were subordinated to 
this primary need. 

 As a matter of fact, even the old property law, which granted family and 
relatives extensive rights over landed property, focused on the holding of 
land in general, rather than on the holding of individual pieces of land. The 
”right of birth” asserted by kin, came into force only when the landowner 
disposed of his estate. If he exchanged it against another one, the ”right of 
birth” of the relatives was simply transferred onto the new estate, which had 
evidently not run in the family at all before. A pragmatic approach, in other 
words, that focuses on the right to land as a means of support rather than as 
an object with emotional ties.  

This kind of relation to the individual property, I claim, probably became 
stronger after the commercialization process of the 19th century. Then, a 
number of proprietors began to produce a surplus for sale, and eventually 
some of them were able to expand their possessions. Among those families, 
whose existence no longer revolved around mere subsistence, emotional ties 
to the individual estate were more likely to evolve. 

 As for the strategy analysis of the study, it is summarized here with focus 
on the ”break” around 1885. The periods before the break, 1810-1885, was a 
time of collective family strategies: yet neither possibilities nor benefits en-
ticed the individual family members to act on their own. The objectives and 
the principles guiding the inheritance transfers remained the same, but the 
means of reaching them changed after 1845. Then, at the same time as an 
increasing amount of families found themselves in an economically vulner-
able position, equal rights of inheritance was inaugurated. As a response to 
that, the forms of conveyance were changed in order to avoid dividing the 
estates equally between children. 

 After 1885, few collective goals or principles could be uncovered among 
the patterns of action. The only remaining pattern, by the way unaltered even 
in our days, was that sons were still preferred as estate inheritors. This, I 
argue, is due to the traditional division of labour within family farming, 
which is structured basically along the same lines today as in pre-industrial 
agrarian society.  
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Apart from this, the strategies of the individual family members became 
visible during this period. This was due to the industrialization process. The 
openings and possibilities created diminished the individual's dependence on 
family and family resources. This, however, was more true for the younger, 
working generation, than it was for the older one.  

 The way I see it, the strategies of the individual were equally rational be-
fore and after 1885. Change does not concern the individual's ability of ra-
tional action, only what actions were rational during different periods and in 
different kinds of societies. In 19th century Estuna, facing change collec-
tively – subordinated to family interests – was rational, because the family 
offered protection and resources that were not available without it. In 20th 
century Estuna, when resources were no longer exclusive to the family, ra-
tional strategies were individual ones. 
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