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Abstract 

 

This genderlegal survey intends examine the practical power and status of women in the 

Swedish agricultural society. It will be accomplished through a qualitative survey of how 

justice was unfolded in the 1730s. Particular interest is aimed at disputes of owning in Vendel 

parish 1736–1737, and how this may be an expression of women’s status, power or lack of 

power in the age of freedom in Sweden. The scientific issue in the present survey is 

constructed with anchoring in the notion of Alice Harris Kessler; Economic citizenship. 

Economic citizenship comprises the right to use soil, the right to represent yourself in court 

and the right to inherit. It also includes the premise that gainful employment is arduous to 

combine with carework. This is basically a prolongation of an analysis of the civil citizenship, 

with origin from the sociologist TH Marshall. The reason why Kessler’s notion has been 

selected in this survey is because of its gender specific tendency. 

The methods in this survey is partly the qualitative method, partly the abductive method and 

partly the hermeneutic circle. 

The main results are basically that widows did have a greater amount of Economic 

Citizenship, than non-widows had. The results in the present survey has also shown that 

gainful employment is hard to combine with carework, which is shown through ploughmen 

and maids. The results have also shown that a lot of widows choose to engage again, once 

their previous husband has died. It is also clear that widows seem not only to have the 

privilege of being of age according to the law from 1734, but this privilege seems also to have 

been their practical living. But these phenomena are rather complex. The analysis of the 

empiricism has given origin to lots of new scientific issues which has been published in the 

chapter of analysis in the present survey. Those issues I do leave to someone else to answer in 

the future.  
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Förord 
 

Nu var det här relativt korta, men ändå tidskrävande projektet färdigt. Jag sitter här och 

formulerar några ord som tack och inser snabbt att det bara är en kandidatuppsats som jag 

genomfört, inte en avhandling. Men för mig har det här projektet inneburit stora utmaningar, 

men jag har samlat på mig extremt mycket kunskap i och med detta. Det hade jag aldrig 

kunnat göra på egen hand utan hjälp från de som verkligen kan detta med historia. 

Jag vill först och främst tacka professor Martin Åberg för att ha varit en viktig roll i 

inledningen av mitt arbete. Martin agerade som ett värdefullt bollplank i begynnelsen av 

arbetet, där vi diskuterade olika tänkbara ingångar i problemet och så vidare. Han var absolut 

en viktig roll för att jag över huvud taget skulle kunna skriva den här uppsatsen. Utöver detta 

vill jag tacka professor Lars Magnusson vid Uppsala Universitet som även han har agerat 

bollplank längs med arbetets gång. Lars har alltid stått ödmjuk inför förfrågan om att 

diskutera min uppsats över en kaffe på hans arbetsrum i Ekonomikum. Lars har öppnat upp 

för nya tänkbara tolkningar för mig och nya sätt att se på gamla problem. Detta är jag extremt 

tacksam för. 

Utöver detta har jag fått stor hjälp vid Uppsala Landsarkiv av docent Linda Oja. Linda har 

inte bara varit hjälpsam i hanteringen av källmaterial, utan har även varit med och diskuterat 

forskningen kring detta, samt hjälpt mig i hur man faktiskt forskar på ett arkiv. Den viktigaste 

personen i mitt arbete har varit min handledare Hanna Enefalk. Hanna har alltid ställt upp och 

träffats för att diskutera uppsatsen. Ibland har vi lyckats ta oss till samma café i Uppsala, och 

andra gånger har vi lyckats ta oss till olika caféer med samma namn. Utöver detta har hon 

kontinuerligt lämnat ovärderliga kommentarer som har hjälpt mig i mitt arbete. Utöver mina 

tackord till Hanna vill jag åter igen gratulera henne till den nypublicerade boken Svenskarna 

och deras kyrkor, som för övrigt ligger på mitt nattduksbord där hemma. 

Tack allihopa för allt! 

 

Chris Arnoldsson 

Bålsta den 22 december 2017  
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1. Inledning 
 

”På så gott som allt land vilar en mångfald skyldigheter av skiftande natur.”1 Så inleder 

historikern Christer Winberg sin avhandling från 1986. Det Winberg menar med detta är att 

jordägande är av komplex natur. Under medeltiden råder den feodala skalan, som utgör 

grunden för hela dess samhällsstruktur. Den feodala skalan består bland annat av ett grenverk 

som breder ut sig mer än bara det hierarkiska förhållandet i lodrätt riktning; exempelvis 

godsherre- bonde. Den består även av en horisontell linje av bland annat bysamfälligheten och 

de olika herrarnas släkt. I motsats till detta feodala system kan den moderna, eller ”borgliga” 

jordäganderätten karaktäriseras som individuell och enhetlig.2 Äganderättsförhållandena 

avspeglar produktionsförhållandenas själva väsen. Av den anledningen är äganderättens 

karaktär en av historikerns stora frågor.3 Denna uppsats intresserar sig för äganderätten under 

1730-talet, rent materiellt sett, men även rent juridiskt, i form av rättigheten att få deltaga i 

domstol utan målsman. 

   För att förstå varför uppsatsens ämne är intressant i sammanhanget bör man förstå att 

Sverige var ett i första hand agrart samhälle fram till 1800-talet slut.4 Detta innebär att 

rättssamhället var uppbyggt på jordinnehav och egendom. Det kom att dröja fram till 1870-

talet innan vi kan se ett genombrott för en centraliserad storindustri i Sverige.5 I det samhälle 

som rådde fram till 1870-talet så var jorden det viktigaste produktionsmedlet.6 Dock kan vi se 

av forskningen i denna uppsats att kvinnan spelade en roll i det tidigmoderna kreditväsendet i 

Sverige. Detta ger en antydan om kvinnans roll i det ekonomiska livet, långt före 

industrialismens ankomst till Sverige. Den huvudsakliga tidigare forskningen av Christer 

Winberg är synnerligen gedigen vad gäller jordägande och dess komplexa nätverk. Vad 

Winberg dock inte talar om är den könsspecifika problematiken kring detta. Winberg 

beskriver jordägandet och dess kontext som ett komplext grenverk. Vad han dock utelämnar 

helt i sin studie är genusperspektivet i detta. Föreliggande uppsats ämnar att ytterligare lyfta 

diskussionen om det komplexa jordägandet och se detta utifrån ett genusperspektiv, för att 

ytterligare kontextualisera forskningen.  

                                                           
1 Winberg. (1986) s. 1 
2 Ibid. 
3 Ibid. s. 3 
4 Ibid. 
5 Magnusson. (2014) s. 219 
6 Winberg. (1984) s. 3 
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1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka kvinnornas praktiska makt och ställning i 

det agrara samhället, som delvis syftar till rätten att utöva kompetenser. Detta kommer att 

genomföras genom en kvalitativ studie av hur 1730-talets rättsskipningar på landsbygden i 

Uppland tedde sig. Särskilt intresse riktas mot ägotvister som utspelade sig i Vendels Socken 

åren 1736–1737 och hur detta är ett uttryck för kvinnors ställning, makt eller brist på makt i 

frihetstidens Sverige. 

   Genom analyser och studie av domböcker ämnar denna uppsats utreda frågan om kvinnors 

praktiska makt och ställning i det agrara samhället. 

   Frågeställningarna kommer att ta sin utgångspunkt hos Alice Kessler Harris begrepp 

Economic Citizenship (ekonomisk medborgarskap) som syftar till individens rätt till 

självbestämmande, rätt till jord samt rätt till att skriva kontrakt och att äga.7 

Frågeställningen i föreliggande uppsats lyder följande: 

 

- Hur såg kvinnornas ekonomiska medborgarskap ut i Vendels tingslag åren 1736–

1737, såsom det framträder i domböckerna för Vendels tingslag? 

  

                                                           
7 Marshall. (1964) s. 72  
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1.2. Källor och problematik kring materialet 

 

 

Det källmaterial som ligger till grund för denna uppsats är ”Vendels socken domböcker 1736–

1737”. Materialet består av en tryckt utgåva av originaldokumenten, utgiven år 1956 av Det 

Kung. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala, genom jur. dr Nils Edling och 

arkivarien Walter Ljusterdal. Boken innehåller förutom rättsprotokoll från den tiden, som för 

övrigt står skrivet med originallingvistik; inledning, förklaringar och register som utgivits i 

samarbete med Längmanska kulturfonden, humanistiska fonden samt Uppsala läns landsting. 

Boken ingår i en serie av uppländska domböcker. Valet av just Vendels sockens domböcker 

finner man koncist beskrivit i Edlings och Ljusterdals inledning-”Att härvid valts protokoll 

just från Vendels socken (tingslag) har sin förklaring i att den enda mera sammanhängande 

häradsrättsdombok, som förut ingått i serien, härrör från denna socken […]”8 

Originaldomböckerna för avsedd period finns förvarade på landsarkivet i Uppsala, som 

innehar det formella namnet Domböcker för Örbyhus härad: Vendels tingslag 1680–1741 

Vendel A I:6. 9 

   Originaldokumenten som är otryckta har även använts i föreliggande uppsats. Dessa finns 

att ta del av på Uppsala Landsarkiv. 

   Det andra källmaterialet som har använts i denna uppsats är den tryck version av 1734 års 

lag från 1740.  

   Den problematik kring källmaterialet som existerar bör synliggöras i sammanhanget. 

Domböckernas uppgift är att redogöra för hur rättsprocesserna ser ut, som i sin tur skall 

återspegla de direkta förhållandena vid tiden som rättsprocesserna uppstod. Dessa skall tala 

om för eftervärlden vad man exempelvis kunde bli dömd för; som i sin tur kokar ner till 

normer och värderingar vid tiden. Dessa talar alltså inte om direkt vad personerna i fråga 

faktiskt begick för brott eller vad de gjorde; utan snarare bara vad de blev dömda för. 

För att inleda diskussionen med detta så tas utgångspunkt i Torsten Thuréns bok Källkritik, 

som redogör för problematik kring vittnesmål och rättegångar i specifikt syfte. 

Om vi utgår från principen att rättsprocesserna bygger på vittnesmål så bör detta 

problematiseras. Enligt Thurén är en vanlig form av beroende att vittnen pratar ihop sig och 

därmed påverkar varandra.10 Om fallet är som sådant att två vittnesmål är mycket lika 

                                                           
8 VSD. (1956) s. 5 (inledningskap.) 
9 Ibid. s. 239 (inledningskap.) 
10 Thurén. (2013) s. 34 
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varandra så kan det finnas en anledning att misstänka att vittnena har påverkat varandra. 

Likaväl finns det anledning att vara skeptisk om flera vittnen i ett långt och komplext 

händelseförlopp har valt att poängtera samma episoder. Detta har varit ett problem för 

historiker som har ägnat tid åt att jämföra dokument och spåra beroende i form av likartat 

uttryckssätt.11 

   En annan problematik som här bör tas med i ekvationen är det som Thurén kallar ”ledande 

frågor”. Detta har visat sig vara en effektiv metod i påverkningen av vittnesmål. Ett exempel 

på en ledande fråga i situationen med rättsprocesser skulle kunna vara- ”Visst var det så att 

Herr Larsson slog sin hustru hårt?”. Detta innebär att vittnesmålet blivit dirigerad in på ett 

visst mål, påverkat av domarens tendentiösa riktning. Detta kan i sin tur leda till vittnesmål 

som inte är helt sanna. Detta kan styrkas med Thuréns avslutande sida i kapitlet om 

Iakttagelser, glömska och påverkan- 

Kan man då över huvud taget sätta någon tilltro till vad människor berättar? Forskare som 

studerar vittnesmål om brott och olyckor och som gör experiment med vittnen tenderar att 

inta en pessimistisk attityd och betona minnets otillförlitlighet och påverkbarhet. […] Det 

innebär att man måste vara mycket noggrann och försiktig när man skal bedöma 

berättelser, vare sig det handlar om vittnesmål i brottmål, skildringar av historiska 

händelser eller något annat.12 

 

Vad gäller förhörsdelen menar Thurén på att det är viktigt att kalla till förhör så snart som 

möjligt efter en händelse, innan glömskan har hunnit sätta sig och vittnena blivit påverkade 

utifrån. ”Det som sägs i det första polisförhöret är i allmänhet mer trovärdigt än det som sägs i 

senare förhör”.13 Detta innebär att det vittnet säger i domstolen blir mindre tillförlitligt än det 

som sagts i det första polisförhöret. Enligt moderna rättsprocesser råder en 

”omedelbarhetsprincip” som innebär att domaren och nämndemannen endast behöver ta 

hänsyn till det som sagts under rättegången.14 Med detta sagt finns det anledning att anta att 

det som sagts i rättegången och det som tillslut leder fram till en dom, har reviderats under 

processens gång från det första förhöret. Vad som kompletterats eller raderats bort är omöjligt 

att veta för icke inblandade parter; exempelvis en forskare som skall studera dåtidens 

rättsprocesser. 

                                                           
11 Ibid. s. 35 
12 Ibid. s. 44 
13 Ibid. s. 43 
14 Ibid. 
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Avgränsningen i föreliggande uppsats grundas i flera olika orsaker. Källmaterialet är bra och 

det finns dels i originalform på Uppsala Landsarkiv, och dels i bokform, utgiven 1956. 

Frihetstiden är särskilt intressant eftersom det strax före frihetstidens intåg i svensk historia, 

skedde en viktig brytpunkt, nämligen hemmansavsöndringarna och den stora reduktionen. En 

annan anledning till att denna tid är intressant är införande av den lag som trädde i kraft år 

1734, det vill säga två år före det årtal som inleder resultatkapitlet i denna uppsats. Detta är 

intressant att lyfta i sammanhanget på grund av att det är den lag som än idag är grunden för 

vår lagstiftning, samt att det var den lag som ersatte de medeltida landslagarna och 

stadslagarna. Frågorna hade å ena sidan kunnat ställas till vilka domböcker som helst från 

denna period, men orsaken till att just Vendel valdes är på grund av att källmaterialet är 

komplett och välbevarat, samt att den finns i tryckt form i en pålitlig källutgåva. 

 

2. Metodologisk ansats 

 

Denna uppsats kommer att använda sig av ett flertal olika metoder som kommer att kopplas 

ihop i syfte att nå det önskvärda resultatet. Dessa är den hermeneutiska spiralen, en kvalitativ 

metod och en abduktiv ansats. 

 

2.1 Den hermeneutiska spiralen 

 

Grunden för samtlig kunskapsinsamling i föreliggande uppsats har utgått från den 

hermeneutiska spiralen. Det är även genom den ansatsen som denna uppsats är 

konstruerad och formad.  

   Hermeneutik handlar om att tolka, förstå och förmedla.15 Den delen av den 

hermeneutiska spiralen som kommer att användas i denna uppsats, kallas för ”allmän 

tolkningslära”, som går ut på att man ställer textdelar mot varandra och kontextualiserar 

detta med en tolkning av texten. Om delar i det empiriska materialet skulle gå emot 

helheten så är således inte tolkningen aktuell.16 Vad gäller det empiriska materialet 

inom den hermeneutiska allmänna tolkningsläran så uppstår inte dessa i tomrum utan 

                                                           
15 Westlund.  (2009) s. 62 
16 Ibid. s. 65 
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har snarare etablerats i en miljö som är av ett speciellt slag. Forskaren kommer inte i 

kontakt med författaren; vilket innebär att källmaterialet står som studieobjekt. Texten 

som undersöks är självständig men kan alltid sättas in i en helhet, en tidsanda och i en 

situation. Texten är inskriven i världen och refererar till världen där kontexten alltid 

måste beskrivas och ingå i en helhetsbild.17 Som redan nämnts finns texter alltid i en 

värld som till viss del kan förklaras. Detta kan leda till att kvantitativa data kan fördjupa 

tolkningen, samt att annan forskning kan bilda en del i den hermeneutiska helheten.18 

En viktig princip inom hermeneutiken är att forskningsfrågor inte kan formuleras på 

förhand; utan att man snarare ställer samma fråga till texten, som texten frågar till 

läsaren. Således kan man inte på förhand bombardera texten med massor av frågor. 

Detta innebär att det under arbetets gång, sker ett samspel mellan metod, syfte och 

frågeställningar, samt källmaterialet. Frågorna och därmed syftet konstrueras utifrån 

källmaterialet, baserat på den valda metoden. I realiteten innebär detta att 

frågeställningen förändras flera gånger från det att källmaterialet börjar studeras. 

   En annan viktig princip inom hermeneutiken är att det inte finns någon generell 

arbetsmodell, eftersom alla forskare har olika ingångar och förförståelse samt olika 

angreppssätt för att tolka sitt empiriska material.19 Den här processen kallas för ”Den 

hermeneutiska spiralen”.20 

   Den hermeneutiska spiralen har som uppdrag att finna och observera återkommande 

ord och fraser. En öppen tolkning av detta kan vara att återkommande ord, är ett 

mönster. Sätter man mönstret i en kontext tillsammans med forskarens öppna tolkning 

så kan detta resultera i en djupare förståelse av problemet. Dessa skall betraktas som 

pusselbitar som bidrar till att hela bilden träder fram.21 

   Den urvalsmetod som används i denna uppsats är fallstudiemetoden. Denna går ut på 

att man genom den kvalitativa metoden ämnar utveckla helhetsförståelsen och teorier.22 

Metoden syftar till att ge djupgående kunskap om det undersökta materialet.23 Fördelen 

med detta är att man kan framhäva det unika.24 En fallstudie är en undersökningsmetod 

av en specifik företeelse, exempelvis ett specifikt problem, skeende eller social grupp. 

                                                           
17 Ibid. s. 66 
18 Ibid. s. 69 
19 Ibid. s. 70 f. 
20 Ibid. s. 71 
21 Ibid. s. 75 
22 Ibid. s. 9 
23 Ibid. s. 19 
24 Ibid. s. 20 
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Fördelen med insamlingen av material enligt fallstudiemetoden är att vilken 

insamlingsmetod som helst kan användas, till exempel intervjuer, experiment eller 

surveyundersökningar.25 Kvalitativa fallstudier inriktar sig på insikt, upptäckt och 

tolkning snarare än på hypotesprövning.26 Den amerikanska utbildningspsykologiska 

forskaren Lee Cronbach har definierat fallstudiemetoden som följande- ”Interpretation 

in context”, vilket betyder ”tolkning i kontext”.27 

   Uppsatsens frågeställningar kan konstrueras enligt två olika principer; antingen i syfte 

att reda ut samtliga tänkbara variabler som spelar roll, det vill säga att man attackerar 

problemet med ingångspunkt i att testa olika förklaringsfaktorer. Detta är den enligt 

Behan McCullagh så kallade Genetic explaination.28 Man kan också välja att attackera 

problemet utifrån inställningen att finna faktorer som gör Vendels socken unik i 

förhållande till övriga socknar, det vill säga en Contrastive explaination.29 Föreliggande 

uppsats ämnar attackera problemet utifrån den genetiska modellen, av anledning att 

ingen komparation kan genomföras då inga tidigare studier likt denna finns. 

   Nackdelen med den hermeneutiska spiralen är att det tillvägagångssättet är extremt 

tidskrävande. Ett annat visst hinder kan vara att den kräver dels förkunskaper om det 

område som skall behandlas, dels krav på en öppenhet inför både empirin och resultatet. 

Med det sagt är hermeneutiken en krävande metod som både förutsätter tid och kunskap 

i och med att man ständigt pendlar mellan helhet och delen i empirin. Andra möjliga 

problem inom den holistiska hermeneutiken är att det kan finnas flera olika helhetliga 

tolkningar av empirin. Det förutsätter även att texter är sammanhängande.30 

 

2.2 Kvalitativ metod och abduktiv ansats 

 

Den andra ansatsen som kommer att användas i denna uppsats en kvalitativ metod. Denna 

kommer att kopplas ihop med den hermeneutiska spiralen. Den tredje metod som kommer att 

användas i föreliggande uppsats är den abduktiva ansatsen.31 Den kvalitativa metoden går ut 

på att man genomför en flexibel studie där kontexten är av betydelse. Med det sagt är den 

                                                           
25 Merriam. (1994) s. 24 
26 Ibid. s. 25 
27 Cronbach. (1975) s. 123 
28 McCullagh. (2004) s. 172 f. 
29 Ibid. 
30 Fürst. s. 11 
31 Svensson, P. (2015) s. 6 



 
 

12 

kvalitativa metoden en holistisk metod. Den kvalitativa metoden har till skillnad från den 

kvantitativa metoden ett stort intresse för historien och forskarens relation till källmaterialet är 

av betydelse. Den utgår även från forskarens nyfikenhet inför resultatet.32 Som tidigare nämnt 

är en grundpelare inom den hermeneutiska spiralen att forskaren måste stå inför källmaterialet 

med öppenhet och nyfikenhet. En öppen ställning till det empiriska materialet skulle logiskt 

sett kunna härledas till en öppen ställning inför resultatet. En viktig del inom den kvalitativa 

metoden är att man söker mönster och gemensamma drag.  

   Den abduktiva ansatsen är en systematisk kombination av den induktiva och den deduktiva 

ansatsen. Kombinationen sker alltså av metod, empiri samt teorier. Den induktiva ansatsen 

går ut på att man genom enskilda iakttagelser används för att skapa nya teorier, och den 

deduktiva ansatsen tester teorier och hypoteser genom logiska premisser.33 

Den amerikanska sociologen Michel Quinn Patton beskriver det kvalitativa angreppssättet 

enligt följande- 

[…] en strävan att förstå det unika i en situation utifrån det faktum att den utgör en del av 

en viss kontext och det samspel som finns i denna. Denna förståelse är ett mål i sig. Man 

försöker inte nödvändigtvis förutsäga vad som kan hända i framtiden utan snarare förstå 

arten av denna situation eller kontext- vad det innebär för deltagarna att utgöra en del av 

kontexten, hur deras liv ser ut, vad som händer med dem, hur de tolkar sin situation och 

vilken världsbild de har- och efter sin analys av ”fallet” kunna kommunicera allt detta på 

ett trovärdigt sätt till andra människor som är intresserade av denna kontext… I analysen 

eftersträvar man ett djup i förståelsen.34 

 

 

2.3 Uppsatsens praktiska metod 

 

Källmaterialet i föreliggande uppsats har behandlats utifrån ett kronologiskt perspektiv.  

Första steget i behandlingen av materialet gick ut på att skumma igenom texter i syfte 

att finna kvinnonamn eller pronomen som syftar till kvinnor, till exempel hustru, 

kvinnonamn eller dotter. Det andra steget i behandlingen gick ut på att läsa igenom 

dessa fall och börja nedteckna vad de säger. Detta innebär att bortfallen i föreliggande 

                                                           
32 Ibid. s. 8 ff. 
33 Ibid. s. 6 
34 Patton. (1986) s. 1 
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undersökning har baserats utifrån premissen att de rättsfall där kvinnor inte spelar en 

central och betydelsefull aktör, har helt och hållet sållats bort. Detta har gjorts utifrån 

premissen om att det inte är männens juridiska handlingsutrymme som undersöks. Det 

tredje steget var att, utifrån den hermeneutiska spiralen, öppet tolka de rättsfall som 

ämnades redogöras för i föreliggande uppsats. Nästa steg var att börja skriva ner fallen, 

vilket både ledde till konkret text, samt i vissa fall en djupare förståelse till fallen och 

därmed började den tidigare forskningen att processernas och anpassning 

frågeställningen och syftesavsnittet. Detta utifrån premissen inom den hermeneutiska 

spiralen att frågeställningen inte går att formulera på förhand, utan måste samspelas 

tillsammans med materialet och den tidigare forskningen. Det har alltså ständigt under 

uppsatsens arbetsgång, skett ett samspel mellan tidigare forskning, teoretisk 

ingångspunkt, frågeställning, syfte och källmaterial, detta i syfte att alla dessa delar 

skall hänga ihop och att allting i dessa avsnitt skall vara relevant. 

   När samtliga fall där kvinnor spelar en central roll har nedtecknats så började 

sållningen av dessa. Sållningen har utgått från premissen att de fall som redogörs för i 

föreliggande uppsats; behandlar fall där kvinnor antingen spelar en roll vad gäller 

arvsrätt, ägande och brukande av jord, samt de fall som tydligt visar på om kvinnan fick 

företräda sig själv i rättssammanhang, eller om hon företräddes av en målsman. Efter 

detta började dessa fall att kontrasteras mot den tidigare forskningen samt uppsatsens 

teoretiska ingång. I samspel med detta så utvecklades och prövades olika tolkningar av 

olika textdelar, som sedan komparerades mot en holistisk tolkning av empirin. På så sätt 

utvecklades dels en djupare förståelse för empirin, dels att teorin testades mot empirin. 

Det kan även vara på sin plats att redogöra kort för hur man hanterar den sortens 

källmaterial som ligger till grund för denna uppsats, det vill säga ett svårtolkat 

källmaterial med originallingvistik från 1700-talet. 

   Källmaterial från den här tiden är svårt att tolka, dels på grund av främmande 

formuleringar, meningsbyggnad och dels främmande ord. Det betyder att en stor del av 

arbetets gång har spenderats på tolkningar av texten. Hela texten, samt hela den sociala 

och juridiska verklighet där källmaterialet har kommit till, skiljer sig extremt mycket 

från dagens samhälle. Av den anledningen är hermeneutiken lämplig, och kanske till 

och med nödvändig för att kunna arbeta med den sortens material. Med detta sagt har 

extremt mycket tid spenderats åt att tolka och bearbeta källmaterialet.  
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3. Tidigare forskning 
 

Forskningsläget kommer här nedan att presenteras. Forskningsläget är väldigt bra inom det 

här området, som dels utgivits i avhandlingar, vetenskapliga böcker och antologier. Först och 

främst presenteras Christer Winberg och hans avhandling från 1986. Winberg i kombination 

med den teoretiska ingången utgör utgångspunkt i föreliggande uppsats; en kombination av 

det komplexa jordägandet i det tidigmoderna Sverige, och ett genusspecifikt begrepp att 

applicera på detta. 

 

3.1 Jordägande i det tidigmoderna Sverige 

 

Hur ser utvecklingen av köpsförordningarna ut under 1600- och 1700-talet? Varför är 

jordägandet relevant i sammanhanget? Vad säger den äldre kontra den nyare forskningen? 

Historikern Christer Winberg tar i sin avhandling från 1986, avstamp i Sverige i och med 

mötet på Adelsö år 1280 i diskussionen om jordrättsförhållandena. I landet fanns då 

samhällsstratum som man ofta möter i de västeuropeiska feodalsamhällena. Genom speciella 

privilegier hade ett kyrkligt och ett världsligt frälse frånskilts från den stora massan av 

bönder. Under högmedeltiden växte sannolikt frälsejordens andel av den totala jorden. 

Kronan försökte under 1300-talet att sätta stopp för detta; förbud mot försäljning av skattejord 

till frälset. Samtidigt blev jorden alltmer fixerad mellan det kyrkliga-, det världsliga och i 

skattejord.35 

   Inom svensk historieforskning finns en viktig tradition, som studerat jordens fördelning på 

olika ägarkategorier som har kartlagt hur jorden bytte ägare genom exempelvis reformationen 

och reduktionen. Jordägandet är intressant ur framför allt två perspektiv, dels dess betydelse 

för statsfinanserna och dels dess konsekvenser för bondeståndets ställning. Äldre forskning 

har hävdat att hemmansavsöndringarna som ägde rum under 1600-talet hotade bönderna 

genom att ränteägarna på olika sätt förvärvade skatterätten till hemmanen och därmed 

förvandlades bönderna till frälsebönder. Detta ändrades sedan genom Karl XI:s politik, och 

framför allt den stora reduktionen. Detta resulterade i förbättrad ställning för bondeståndet 

under 1700–1800-talen. De främsta orsakerna var genom förvärv av frälsejord samt 

skatteköp. 

                                                           
35 Winberg. (1986) s. 4 
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En betydande skillnad mellan Sverige och i stort sett övriga Europa var att Sverige inte var 

feodalt i avseendet vad gäller det politisk-statsrättsliga. Med andra ord var frälsets 

jordinnehav allodialt, det vill säga absolut ägarskap i förhållande till kronan.36 Under 1500-

talet kom en våg av ”feodalisering”. De gamla tidsbegränsade förläningarna upphörde och 

nya ärftliga donationsformer tillkom.37 Genom Norrköpings beslut 1604 blev detta den enda 

tillåtna donationsformen. Under 1600-talet fick donationerna en väldig omfattning som dels 

innefattade kronohemman, dels räntan av skattehemman som därmed förvandlades till 

skattefrälse.38 

   Donationernas stora omfattning ledde till en statsfinansiell kris, som i sin tur resulterade i 

Karl XI:s reduktion på 1680-talet. Detta kom att förändra de svenska 

jordegendomsförhållandena; skatten på krono- och skattehemman fixerades och den radikala 

skattehöjning som kännetecknat hela 1500–1600 talen upphörde. I praktiken hade jordens 

grundskatter blivit fasta och skattefrihet på olika slag av nyodlingar garanterades från och 

med 1700-talet.39 

   Enligt Winberg avspeglar äganderättsförhållandena, produktionsförhållandenas själva 

väsen.40 Egendomsbegreppet kan tolkas på flera olika vis. Bland annat kan man studera 

äganderätten och snarlika termer.41 Avstampet i den kronologiska uppräkning av årtal som 

följer här nedan, kommer att utgå från år 1680 med motiveringen som Winberg redogör för i 

sin avhandling- ”Tiden kring 1680 är således en viktig brytningspunkt”.42 

Utvecklingen från år 1678 fram tills efter den tiden som föreliggande uppsats behandlar är 

som följande: 

 

1678-1686- En rad förordningar, bland annat reglementet för de till krigsmakten 

och landsstaten avslagna hemmanen. 

1686- Lagkommissionen tillsätts, vars arbete till sist resulterar i 1734 års lag. 

1701- Skatteköpsförordning; dock upphävd år 1719. 

1719- Nya adelsprivilegier; bland annat ensamrätt för adeln till frälsejord, som 

sedan upphävs 1720. 

                                                           
36 Ibid. 
37 Ibid. s. 4 f. 
38 Ibid. s. 5 
39 Ibid. 
40 Winberg. (1986) s. 3 
41 Ibid. s. 4 
42 Ibid. s. 6 
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1720- Ny bördsrättsförordning, som bland annat inskränker gruppen av släktingar, 

som är berättigade att lösa in arvejord före en köpare utom släkten. 

1723- Ny skatteköpsförordning; talrika tilläggsförordningar och suspensionen 

fram till 1789- Nya adelsprivilegier som ger ofrälse ståndspersoner vissa 

möjligheter att äga frälsejord.43 

 

Jordägandets betydelse för ekonomisk utveckling kan förstås enkelt om man spaltar upp 

det i tre nivåer; 1) Rätten till jordens avkastning, 2) Rätten att bruka jorden utan annans 

inblandning och 3) Rätten att avhända sig jorden fritt. Den första nivån påverkade 

kapitalackumulationen och jordbruksbefolkningens sociala samhällsskikt. I nästa nivå 

ingick processer och förändringar så som storskiftena, delningar av allmänningar och 

rätten att anlägga nya torp. Den sistnämnda nivån hävdar att en bonde inte hade rätt att 

sälja sitt hemman till vem han ville, utan var låst till det hierarkiska systemet där 

arvingar och kronan hade förköpsrätt i förhållande till köparen.44 

   Det är vida känt att ett sådant komplext och motsägelsefullt grenverk gav upphov till 

mängder av konflikter och blev ett kontroversiellt ämne i riksdagssammanhang.  

Det finns andra tolkningar av detta, trots enigheten kring böndernas emancipation.45 En 

av dessa är Lars Herlitz som menar att förhållandena i framför allt Skaraborgs län under 

tidigt 1700-tal knappast kan tala om skattebondens rätt att äga jord.46 Herlitz menar 

vidare på att hela hemmanens merprodukt levererades i form av skatt, och följden av 

detta blev att jordpriserna var mycket låga. De flesta bönder betalade sin skatt till 

indelningshavare och förhållandet liknade relationen frälsebonde-godsägare. 

”Medelpriser bör inte identifieras med sociala normalförhållanden”, skriver Herlitz.47 

 

 

  

                                                           
43 Ibid. 
44 Winberg. (1986) s. 2 f. 
45 Ibid. s. 7 
46 Herlitz. (1974) s. 354 
47 Ibid.  
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3.2 Kvinnan som aktör i det tidigmoderna kreditsamhället 

 

 

För att förstå de fall som avgjordes i Vendels tingslag så måste något sägas om kvinnan som 

aktör i det tidigmoderna Sveriges kreditsamhälle.  

   Det tidigmoderna samhällets kreditväsende var väl utvecklat.48 Under den tiden var det 

vanligt att man vände sig till en domstol för att kräva in sina obetalda skulder. Den stora 

ökningen för detta skedde under 1500-talet, som till stor del berodde på en ökad befolkning 

och ökad konsumtion, som inte åtföljdes av löneökning. Detta ledde till att allt fler blev 

beroende av kreditnätverken som kom att bli allt mer komplexa.49 Denna komplexitet innebar 

att människors löfte att betala av sina skulder, bröts oftare än förut och det kom att bli allt 

viktigare att ta hjälp av den statliga rättsapparaten.50 Under 1600-talet kom det att bli allt mer 

vanligt att man lånade ut pengar mot skrivna obligationer, som innebar ökad säkerhet för 

långivarna. I Sverige börjar de ekonomiska tvisternas andel av domstolarnas verksamhet öka 

under slutet av 1600-talet, för att under det nästkommande seklet bli den dominerande typen 

av ärende. 

   I och med legaliseringen av ränta kunde även långivarna om än i mindre grad processa, mot 

sina gäldenärer om de inte kunde betala hela skuldsumman på utsatt tid.51 

Under 1600-talets slut präglades Sverige av en strävan mot en ökad formalisering men även 

en ökad omsorg om fordringsägarna. Denna borgenärsvänliga utveckling befästs formellt i 

1734 års lag.52 Historikern Maria Ågren hävdar att hon ser ett klart samband mellan 

kreditlagstiftningen såsom den formades under 1600-talets slut, och den sociala polarisering 

som sker inom bondebefolkningen kring sekelskiftet 1800, och som resulterar i att jorden 

koncentrerades till vissa ägargrupper.53 Ågren hävdar även att den nya lagstiftningens syfte 

var att komma åt adeln, men det reella konsekvenserna blev att många fattiga bönder 

drabbades negativt.54 

   Att kvinnorna kunde agera på kreditmarknaden under den tidigmoderna tiden var ingen 

självklarhet, med tanke på att kvinnan formellt sett var omyndig.55 Forskaren Inger Dübeck 

har studerat förvärvs- och myndighetsrätt, och menar på att den konstruktion av ”kvinnor som 

                                                           
48 Fagerlund. (2003) s. 142 
49 Ibid. s. 143 
50 Ibid. s. 143 f. 
51 Ibid. s. 144 
52 Ibid.  
53 Ågren. (1992) s. 263 f. 
54 Ibid. s. 61 f 
55 Fagerlund. (2003) s. 145  
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lika omyndiga som barn”, är en 1800-tals konstruktion. Istället hävdar hon att man här kan 

tala om habilitet och kompetens, respektive inhabilitet och inkompetens. Habilitet syftar här 

till förmågan att påta sig egendomsrättsliga förpliktelser. Dübeck visar på att konstruktionen 

under 1800-talet har grundats i att kvinnan var inhabil, då hon inte förstod eller förmådde att 

hantera kontraktsfrågor. Den nyare forskningen av Dübeck syftar snarare till att kvinnan i 

Norden under 1600-talet faktiskt var habil, det vill säga erkännandet av hennes förmåga att 

hantera rättsliga situationer.56 

   Flertalet forskare har utifrån diverse rättsprotokoll, hävdat att kvinnors deltagande på det 

ekonomiska planet var mer aktivt än vad lagen stadgade. Kvinnors andel i ekonomiska mål 

har uppgått till 15% på landsbygden och något högre i städerna.57 Gudrun Andersson har 

hävdat att kvinnorna var överrepresenterade i skuldmål gällande 15 daler och mindre.58 

På grund av kvinnans underordning kan det vara svårt att urskilja deras ekonomiska 

skuldtagande, från männens.59 Kvinnors roll i skuldmål vid domstolarna skiljde sig åt 

beroende på deras sociala tillhörighet och civilstånd (se fig. 1).60  

Figur 1: Fördelningen av änkor, hustrur och ogifta kvinnor som gäldenärer och fordringsägare 

vid Helsingborgs rådstuga och kämnärsrätt 1860-1709. 

 Borgenär Gäldenär Summa 

Änkor 55 46 101 

Hustrur 7 18 25 

Ogifta 3 3 6 

Summa 65 67 132 

Källa: Fagerlund. (2003) s. 153 

 

Hustrur och änkor som gäldenärer vid rätten kom vanligen ur det lägre samhällsstratat. De 

stod ofta i skuld till diverse hantverkare, och skulderna gällde oftast livsmedel.61   

                                                           
56 Dübeck (1978) s. 35 ff. 
57 Fagerlund. (2003) s. 146 
58 Andersson. (1998) s. 273 ff. 
59 Fagerlund. (2003) s. 151 
60 Ibid. s. 153 
61 Ibid. s. 155 
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3.3 Den korporativa genusordningen 

 

Här nedan följer en diskussion av Martin Wottles som avser borgarkvinnor och genus i 1700-

talets Stockholm.62 1700-talets Sverige var i första hand ett agrart samhälle. Under senare 

delen av seklet bodde cirka en tiondel i städerna. Detta resulterar i att diskussionen om jord 

under den här tiden, blir påtaglig. Dock är det viktigt att förstå att landets ekonomiska liv ofta 

centrerades till städerna, och i synnerhet Stockholm. 63 I de urbana delarna av Sverige var 

dock frågan om jord inte särskilt aktuell. Däremot aktualiserades frågan om hantverkarens 

och handelsmannens egendomsfrågor64 

   Korporationerna var naturliga fenomen av i grunden, en patriarkal samhällsstruktur. Wottle 

hävdar att de borgliga korporationernas huvuduppgift var att upprätthålla de borgliga, manliga 

privilegierna. Således innebär detta att kvinnornas position var mer jämlik i staden är på 

landsbygden (genom lika arvsrätt). Inom den borgliga världen skedde samma inskränkningar i 

kvinnornas dispositionsrätt till sin egendom. En kvinna fick förvissa ärva en fast egendom, 

men hennes generella omyndighet innebar att hon förvägrades full dispositionsrätt till den. 

Den låg snarare hos kvinnans målsman som i regel var hennes make.65 

   Länge var frågan om den faktiska arbetsdelningen inom hushållet okonventionell, men 

under ökande press som ett resultat av konflikten mellan korporationen och det enskilda 

hushållet, började även skråna beskriva arbetet i termer av kön. Detta handlade rent konkret 

om att man beskrev verkstaden som ”manlig” och hemmet som ”kvinnligt”. Detta gav upphov 

till nya spänningar mellan mästarhushållet och korporationens intresse.66 

   En kvinna vid namn Maria Charlotta Ljunggren i det borgliga Stockholm som under början 

av 1800-talet, ansökte till Ämbets- och byggningskollegiet påträffade en mängd problem. 

Ämbetet föreslog en kompromisslösning i och med att ämbetet var emot att hon som gift 

kvinna, skull bedriva näring och därmed bli en självständig kvinna. Ljunggren skulle få utöva 

sitt yrke som slaktare, men under manlig överhet. Charlotta var änka efter en ålderman och 

hon var väl etablerad i yrket. Dock betydde detta ingenting. Den ”korporativa 

genusordningen” var viktigare att upprätthålla. Änkans generella rätt att fortsätta sin mans 

rörelse innebar att denna grupp av kvinnor potentiellt kunde uppnå social och ekonomisk 

                                                           
62 Wottle. (2003) s. 195 
63 Ibid. s. 196 
64 Ibid. s. 197 
65 Ibid. s. 198 
66 Ibid. s. 201 
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position, likvärdig med männen. De ekonomiska realiteterna undergrävde dock denna 

möjlighet.67 

 

4. Teoretisk utgångspunkt: Economic Citizenship 

 

I denna uppsats kommer i huvudsak en sociologisk ingång i problemet att användas. 

Begreppet som sådant är formulerat av historikern Alice Kessler Harris utifrån en diskussion 

av sociologen TH Marshall. Anledningen till att uppsatsen ämnar använda sig av Alice 

Kessler Harris diskussion, snarare än TH Marshalls begrepp är att det är mer specificerat åt 

genus och därmed mer lämpat att använda i en uppsats som avser skriva om genus. Kesslers 

kritik mot TH Marshalls ansats har som nedan nämner, riktats mot framför allt män snarare än 

kvinnor. Hade en liknande studie genomförts, med fokus på männen så hade TH Marshall 

således varit mer aktuell. 

   Marshall skriver i sin bok Class, citizenship, and social development: essays, om de tre 

olika faserna i människans utveckling av medborgarskap. Under 1700-talet utvecklades Det 

civila medborgarskapet, vilket förutsätter individens rätt till självbestämmande, rätt att äga 

och skriva kontrakt. I den andra fasen under 1800-talet utvecklades Det politiska 

medborgarskapet, som innebar att individen har rätt till att rösta samt att bli valbar. I den 

tredje fasen under 1900-talet utvecklades Det sociala medborgarskapet, som kan likställas 

med framväxten av välfärdsstaten.68 

   Viss kritik har riktats mot Marshalls ansats. Kritiken har menar på att Marshall endast utgår 

från den västerländska mannens utveckling från 1700-talet och framåt. Samma utveckling har 

varken ägt rum överallt i världen, och heller inte för både män och kvinnor. Kritiken har 

framför allt kommit från den norska statsvetaren Helga Hernes där hon i en rapport hävdar att 

genom att peka ut de gifta kvinnornas situation som ”speciell”, visar det på att 

medborgarskapet inte endast kan tolkas som en bunt rättigheter och skyldigheter som reglerar 

relationen mellan individen och staten. Man måste skilja på genus i det här sammanhanget. 

Begreppet medborgarskap innefattar även sociala relationer mellan grupper och individer på 

olika nivåer i samhället, vilka upprätthålls genom lagstiftning och förväntad praktik.69 

Det begreppet som är centralt för denna uppsats, Economic citizenship utgår från denna 

                                                           
67 Ibid. s. 202 f. 
68 Marshall. (1964) s. 72 
69 Hernes. (1988) s. 1 
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diskussion av Marshall. Begreppet som sådant är myntat av historikern Alice Kessler Harris. 

Det som Harris menar ingår i den kritik som bland annat Hernes har riktat mot Marhalls 

diskussion, nämligen att kvinnors rättigheter generellt har uttolkats som separata från mäns, 

framför vad gäller den allmänna medborgliga rättigheten att arbeta. Detta handlar om olika 

samtiders uppfattningar om vad som är rätt och framför allt rättvist. Ser man på detta genom 

ett historiskt perspektiv så märker man att möjligheten att bli ekonomiskt oberoende främst 

har gällt män.70 Enligt Kessler Harris så har möjligheten för gifta kvinnor att uppnå 

ekonomiskt oberoende varit extra svårt då omsorgsarbete är svårt att kombinera med 

förvärvsarbete.71 Detta innebär att Kesslers begrepp om Economic Citizenship är 

könsspecifikt eftersom det framför allt utgår från premissen att omsorgsarbete inte går att 

kombinera med förvärvsarbete. 

   Kessler skriver i sin bok In pursuit of economic citizenship om detta: ”In every class and in 

every industrial state, the three-way tug among care-giving, family life and wage labour poses 

severe challanges to achieving gender equity and full citizenship”.72 

   Zara Bersbo skriver om detta i sin avhandling och tolkar det som att Kesslers definition av 

ekonomiskt medborgarskap beskriver en relation mellan mödrarna och staten, som helt 

separerad från fädernes relation. Detta har grundats i en spårbundenhet att modern har 

tillskrivits huvudansvaret för barnens omvårdnad.73 

   Anledningen till att just denna teoretiska ingång har valts är på grund av avsaknaden av 

genusperspektivet i Christer Winbergs avhandling från 1986, där han tydligt redogör för det 

komplexa jordägandet i det tidigmoderna Sverige, dock helt i frånvarande av 

genusperspektivet. Winberg beskriver det komplexa grenverket enligt följande- ”Den består 

även av en horisontell linje av bland annat bysamfälligheten och de olika herrarnas släkt”.74 

Där framgår det tydligt att Winberg inte tagit hänsyn till kvinnorna i sin undersökning, och 

deras roll i jordägandet i det tidigmoderna Sverige. Detta ämnar föreliggande uppsats att göra, 

med hjälp av Kesslers begrepp Economic Citizenship. Economic citizenship syftar till rätten 

att skriva kontrakt, rätten att företräda sig själv i rätten, rätten till arvejord samt rätten till 

självbestämmande. Detta innebär rent konkret att undersöka om kvinnor har haft en 

förmyndare i rättssammanhanget, eller om det framgår av domböckerna att kvinnorna har rätt 

till lika arvsrätt som männen. Det kan även innebära att undersöka om det framgår i materialet 

                                                           
70 Kessler. (2001) s. 11 
71 Ibid. s. 8 
72 Kessler. (2003) s. 158 
73 Bersbo. (2012) s. 15 
74 Winberg. (1986) s. 1 
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att kvinnorna har rätt att bruka och äga ett hemman, och därmed eventuellt leja arbete till 

olika bönder, pigor eller drängar. Ponera fallet att en kvinna betecknas som ”madame” och att 

det utöver detta framkommer att hon bor på ett hemman, där hon i ett rättssammanhang står 

mot en dräng som brukar på det hemman som kvinnan bor på. Detta skulle i realiteten 

innebära att kvinnan dels äger ett hemman och därmed jord, men det skulle även innebära att 

hon rent hierarkiskt står högre upp än drängen som för övrigt är man. Utöver detta innebär det 

att kvinnan företräder sig själv i rätten. 
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5. Undersökningsdel 

 

Undersökningsdelen i föreliggande uppsats kommer att disponeras i kronologisk följd, med 

start i 1736 års vinterting. Resultaten kommer sedan att presenteras i form av referat av de 

rättsfall som presenterades i domböckerna och som berörde kvinnors rätt till jordens 

avkastning, rätt till arv och rätt till självbestämmande. I slutet av fallen kommer tolkningar av 

fallen att lyftas. 

Utöver detta ämnar uppsatsen erbjuda läsaren viss tillgång till originalmaterialet genom 

bilder. 

 

5.1 Vintertinget 1736 

 

”Anno 1736 denn 26, 27, 28 och 29 januarii hölts laga winterting med allmogen och 

menige man af Wändels tingzlag, närwarande Cronones befallningzfall välbetrodde Petter 

Yckenberg tillika med länsmannen wählachtad Gabriel Wretberg och tingz lagets 

wankuge och nedanskrefne nämd […]”75 

Så inleds det vinterting som ägde rum i Vendels tingslag år 1736. Vänligen se figur 2 i 

kapitlet ”bilagor” för att ta del av första sidan på 1736 års vinterting i 

originaldokumentet.76 

   Det första fallet är det som handlar om ”Talan om utfående av arv. Talan om 

arbetslön” enligt 1734 års lag.77 

   Anders Andersson i Mälbo och hans svåger Erich Hansson i Säfwatbo förklarade att 

de inte skulle ville ge det lösöre arvet, som Anders svägerska, pigan Kierstin Hansdotter 

ärvt efter hennes avlidna far. Erich var Kerstins målsman. Dessutom har Kierstins lön 

inte utbetalats, vilket Erich vill ha full ersättning för. Ersättningen skall i så fall betalas 

ut till Anders Andersson. Den ersättning som fordrades uppsteg till 41 daler, 8 

kopparmynt, vilket motsvarade den lön som Kierstin skulle ha mottagit. Anders, som är 

Kierstins målsman även han, har som skyldighet att sedan eventuellt tilldela 

ersättningen till Kerstin. Dock går det inte att bevisa att ”arbetsgivaren” till Kierstin, har 
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utlovat henne någon lön. Detta resulterade i att Kierstins ”arbetsgivare” blev frikänd 

från åtalet.78 

   Här är det tydligt att Kierstin företräds av en målsman. Kierstin äger alltså inte 

rättigheten att själv få företräda sig själv i tinget, utan den rättigheten tillfaller en man, 

nämligen Erich. Här skulle Solveig Fagerlunds tolkning kunna vara relevant, om att 

kvinnan i stort sett var omyndig. Kierstins målsman äger även här rättigheten att 

tilldelas Kierstins arv, för att sedan utdela det till henne. I denna situation skulle jag 

snarare inta Inger Dübecks tolkning om habilitet och inhabilitet. Dübeck menar på att 

habilitet syftar till förmågan att påta sig egendomsrättsliga förpliktelser. Dübeck hävdar 

även att synen på kvinnan som inhabil grundas i en 1800-tals konstruktion, men i fallet 

med Kierstin så skulle man kunna tolka Kierstin som inhabil. Här går det även att se 

Kesslers koppling mellan förvärvsarbete och omsorgsarbete. Kierstin arbetar som piga, 

alltså förvärvsarbete. Detta resulterar rimligtvis i, enligt Kesslers tolkning, att Kierstin 

inte kommer att få några barn eftersom detta innebär omsorgsarbete. Om man här kan 

tala om självbestämmande eller ej är svårt att hävda. Rent praktiskt är det eventuellt 

möjligt att hävda att Kierstin äger självbestämmanderätten till att avgöra själv om hon 

skall ha avkommor eller inte. Intar man däremot Kesslers ställning om kopplingen 

mellan omsorgsarbete och förvärvsarbete, så är det möjligt att man kan hävda att hon 

inte äger den rätten. 

 

 

5.2 Sommartinget 1736 

 
 

Det första fallet som avses behandlas i detta kapitel är fallet med Hustru Eva och Nils 

Pärsson och handlar om ”fylleri, misshandel, ärekränkning” enligt 1734 års lag.79 

Fallet är som sådant att Eva erkänner att hon hade slagit Nils med en eldtång på axlarna. 

Hon hävdar att hon gjorde det för att han var oförskämd mot henne genom att ha kallat 

henne för hora, anklagat henne för att vara fyllen. Eva hävdar att hon inte skall ha varit 

något av detta, men hon har heller inte tillfört honom någon avkomma. Länsmannen 

hävdade att han kan vittna i fallet, och menade (utan en ed lagd) på att Lars Ersson i 
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Bergby såg Nils ligga i sängen och kalla dottern på gården för Fyll-Catrina varpå Eva 

hade svarat att han även hade kallat Eva för Fyll-Eva. Eftersom de sedan länge har 

grälat och delat ut skällsord till varandra så hade Nils Pärsson hävdat att Hustru Eva var 

en hora, och att det var med soldaten Lindberg hon hade begått hor.80 

   Resultatet av detta blev att Eva hade tagit en eldtång och slagit Nils med i sömnen. 

Nils skall således ha sprungit upp ur sängen till matbordet och sett hur Hustru Eva hade 

slagit honom. Nils skall sedan ha föst henne ut ur stugan och börjat skrika. Detta skall 

Lars Ersson ha hört, som ledde till att han gick upp ur sängen och sedan frågat vad de 

håller på med, och varför de för sådant oljud. Han hade bett Nils att gå och lägga sig 

igen.81 

   Tingsrätten hävdar att detta inte kan avgöras innan Nils kommer till konfrontation 

med Hustru Eva. Detta skulle länsmannen lösa i och med att både Eva och Nils skulle 

medverka vid nästa ting.82 

 

 

5.3 Hösttinget 1736 

 

Det första fallet som redogörs för i Hösttinget 1736 är fallet med Hustru Eva och Nils, 

som redogjordes för i 1736 års sommarting. Tinget avslutades med att fallet inte kunde 

avgöras förens både Nils och Hustru Eva befann sig tillsammans vid nästa ting. 

Tingsmannen Gabriel Wretberg lät kalla drängen Nils Persson och ladugårdspigan 

Hustru Eva på Storgården i Bergby.83 Fallet handlade om de oväsen som de skapade på 

Dies Adoratis (långfredagen) den 23 april samma år.84 Fallet kunde inte bevisas mer än 

att Nils hade kallat Eva för hora, och att Eva hade slagit Nils med en eldtång över ögat. 

Det gick dock inte att bevisa att de skulle ha varit fulla, eller om det skedde före 

klockan 22 på kvällen. Nils skulle endast få straff genom böter för att ha kallat Eva vid 

skällsord. Boten blev 6 marker silvermynt, och Evas straff blev en bot på 2 daler 

silvermynt.85 Detta utifrån missgärningsbalken, kapitel 35, som säljer följande i paragraf 

två- ”Giör man mindre sår, slår annan blå eller blodig; böte för hwarje blånad eller 

                                                           
80 Ibid. s. 52 
81 Ibid. 
82 Ibid. s. 53 
83 Ibid. s. 83 
84 Släktingar. http://www.slaktingar.se/historisk-kalender/1736. (Hämtad 16/11–17) 
85 VSD. s. 83 
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blodwite twå daler.” 86 och kapitel 60 §6- 

 

Kallar någon annan oqwädins ord i wredes mode, som å heder och ära går, och thet 

antingen genast, eller in för Domaren, rättar och återkallar; böte sex marck. För andra 

ohöfwiska och förachteliga ord, eller åthäfwor, bötes en daler. Sker thet i stort samqwem, 

eller å almän gato, ther mycket folk är; ligge i tweböte. 87 

 

Det andra fallet som avses behandlas i detta avsnitt är det fallet med skräddaren Jacob 

Polack, adelsmannen Herr Christer Swinhufwud och Hustru Karin Andersdotter i Karby 

och handlar om ”köp av lös egendom (Fråga om avtal slutits). Oredlighet”, enligt 1734 

års lag.88 Polack hade köpt en oxe av Karin varpå adelsmannen Swinhufwud hade lagt 

sig i köpet och ville ”njuta fördel” av köpet. När oxen sedan var levererad från Karin till 

skräddaren Polack, ville Polack anmäla adelsmannen Swinhufwud till tinget, för att han 

hade lagt sig i hans köp samt att han ville dra fördel av det. Polack ville hindra 

adelsmannen från att ”njuta fördel” av köpet. Polack ville även ha sina utgifter ersatta 

av Christer. Hustru Karin tillstod köpet. Adelsmannen Swinhufwud nekade till att han 

hade försökt ”njuta fördel” av köpet, utan han hade kommit till tinget av en annan 

orsak.89 Något annat än det som Polack hävdade, kunde inte bevisas och på grund av 

detta ville inte Swinhufwud svara på för denna gången.90 Detta resulterar i att fallet blir 

uppskjutet till nästa ting, om det är så att Polack vill infinna sig på plats då.91 

   Fallet med skräddaren Jacob Polack, adelsmannen Christer Swinhufwud och Hustru 

Karin Andersdotter är särskilt intressant i sammanhanget, som handlar om ”köp av lös 

egendom”. Fallet är intressant då en man av ett helt samhällsstratum spelar en roll i 

fallet, nämligen adelsmannen Christer Swinhufwud. Swinhufwud försöker här ”njuta 

fördel” av köpet mellan Karin och Polack, där Karin är säljaren och Polack är köparen. 

Först och främst framkommer det inte att Karin skulle vara änka. Utöver detta så 

framkommer det tydligt att Karin är säljaren av oxen, vilket enligt Inger Dübeck skulle 

kunna tolkas som habilitet. Adelsmannen Swinhufwud nekade i tinget till att försökt 

”njuta fördel” av köpet. 

   Det tredje fallet som skall redogöras för i 1736 års höstting är fallet med adelsmannen 
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88 VSD. s. 86 
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90 Ibid. s. 86 f. 
91 Ibid. s. 87 
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Christer Swinhufwud, Erich Ersson, Hustru Karin Erichsdotter i Fastebo, samt Erich 

Mattsson och soldaten Carl Öhström som handlar om ”Åverkan. Ägotvist mellan 

Fastebo och allmänningen”.92 Swinhufwud stod närvarande å kompaniets vägnar, ville 

bevisa att ovannämnda män skall ha orsakat hygge, dock att det skulle ha skett i Fastebo 

i deras egen skog. Barsmosse och Kåhlswedzrören skall vara gränsdragningen mellan 

Vendels allmänning och Frebro i Tierp. Erich Mattsson skulle ha orsakat detta hygge 

när man arbetade som dräng hos änkan Karin Erichsdotter. Således vill inte drängen 

Mattson svara på detta utan låter änkan och hennes omyndiga barn göra det.93 Detta på 

grund av att hemmanets arvejord skall tillfalla barnen.94 Det som angår soldaten 

Öhström i detta fallet är att han förutnämnde Erich Ersson och änkan Erichdotters 

dotter, till att inte hugga ner tre lass ved och nio stycken stockar från deras skog utan 

istället för att ta en och en halv tunna landsåker i överenskommelse med rotebönderna 

Erich, Pär och Olof Erssöners i Fastebo, genom en skriftlig överenskommelse den 11 

april år 1734.95 

   Fallet fortsätter sedan med att Erich Ersson hävdar att han skall få möta en syneman i 

Tierps nämnd, eftersom han bor i den socken.96 Erich Mattson däremot hävdar att han 

inte kan utlåta sig om fallet eftersom han inte är jordägare, utan endast står i tjänst hos 

änkan Karin Erichsdotter.97 

   Tinget finner det emellertid onödigt att anse den nedhuggna veden förbjuden och 

därmed som ett underlag för eventuella straff. Däremot anser tinget att veden skall 

brukas och användas för bergsbrukens bästa. Veden kommer även att värderas och 

betalas tillbaks till hemmanet.98 

   Christer Swinhufwud återkommer i ett annat fall med Erich Ersson, Hustru änkan 

Karin Erichsdotter, Erich Mattsson och soldaten Carl Öhström. Swinhufwud stod 

närvarande å kompaniets vägnar, vilket kan betyda att adelsmannen företräder ett 

militärt kompani. Det kan även syfta till ett kommersiellt kompani. Kompaniet och 

Swinhufwud ville bevisa att de andra berörda personerna i fallet hade orsakat hygge i 

Fastebo skog. Detta ville inte drängen Mattsson svara på, utan han överlät frågan till 

änkan och hennes omyndiga barn, på grund av att hemmanets arvejord skulle tillfalla 
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barnen. Detta kan tolkas som att änkan och hennes barn verkade på ett skattehemman 

där änkan hade makten att dels bruka jorden, och dels tilldela jorden till sina barn. Det 

kan även tolkas som att hon agerar ett slags maktlöst mellanled mellan sin avlidne make 

och tills den dag att hennes avkommor är av myndig ålder och därmed legalt sett kan 

äga jorden. Det verkar även som att änkan i detta fall inte har påverkats av 1720 års 

bördsrättsförordning, som bland annat inskränkte släktingar, som är berättigade att lösa 

in arvejord före en köpare utom släkten. Antingen kan det vara så att 

bördsrättsförordningen inte drabbade skattebönder, eller så är det så att änkan och 

hennes barn inte har drabbats av det. Här går det alltså utan tvivel att tala om ett 

definitivt ekonomiskt medborgarskap för hustru änkan Karin Erichsdotter; rätten att äga 

jord, rätten att bruka jord, rätten att företräda sig själv i rätten samt rätten att tilldela jord 

till sina avkommor. Dessutom kan vi här tala om en absolut habilitet. 

 

Actum ut supra. 

På tingzrättens wägnar. 

A. Valtinsson /.99 

 

Så avslutas hösttinget 1736 i Vendels tingslag.  
 

 

5.5 Vintertinget 1737 

 
”Af Lars Mattsson på Karby-Löten was framledne häradzfogden Erich Jellers änkia madame 

Margareta Edhelia […]”100 

   Så inleds fallet med Lars Mattsson och änkan Margareta Edhelia i 1737 års vinterting, den 

14 februari som handlar om ”Jordlega”. Lars Mattsson ägde och bodde i ett hemman i Wäster-

Ekeby där han skall ha velat ha mycket mer ersättning av Margareta, eftersom han skall ha 

slagit och bärgat höet på hennes äng. Den sjuttonde april 1725 skall domaren Erich Jansson ha 

hävdat att han inte minns i hur många år som Lars Mattsson har slagit och bärgat Madame 

Edhelias. Vad han dock vet är att en av de berörda ängarna; Fjällen, ibland kastade 7, ibland 8 

och 8 och ett halvt lass, men att Storängen endast kastade 4 lass.101 Den 9 november 1728 

skall häradsskrivaren Jacob Mellenius ha författat en likvidation mellan Lars Mattsson och 

Madame Edhelias, som Edhelias till fullo erkände och rättfärdigade. Edhelias kan dock inte 

minnas i hur många år som hon infunnit sig på ängarna. Å Madames vägnar anfördes det först 
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att denna fordran, om Lars Mattsson skulle ha någon rätt till att tala måste sedan länge vara 

förtegad, och att han redan den 6 december 1728, efter likvidationen, skall ha transporterad all 

sin rätt till ersättning för sitt hö. Hans son, Lars Larsson låg i tvist med Madame Edhelias om 

hemmanets återvinnande. Lars Larsson skall ha blivit presenterad och åberopad av den 

högbemälte hovrätten som beslutade att efter den 13 december 1732 inte skall ha någon rätt 

till detta hö. Quæstio, hur länge bodde han i Wäster-Ekeby? Svaret är hans sista år var 1707. 

Han skall lagligt ifjol ha börjat stämma Madame Edhelias på grund av detta hö, som han inte 

kunde bevisa något mer än vad ovanstående likvidation nämner.102 

   Fallet i 1737 års vinterting som handlade om jordlega mellan Lars Mattsson och änkan 

Margareta Edhelia. Inte heller i det här fallet framgår det av texten att änkan Edhelia skulle ha 

representerats av en man i rätten. Fallet går ut på att Mattsson fordrar ersättning av änkan 

Edhelia, vilket innebär att hon skulle ha varit habil. En likvidation mellan de berörda parterna 

skrevs, som änkan Edhelia accepterade och rättfärdigade till fullo, även detta tyder på att hon 

skall ha varit absolut habil. Allt i det här fallet tyder även på att hemmanet där Lars Mattsson 

skall ha bott och verkat, var ett skattehemman. Det verkat även som att hemmanet i fråga, ägs 

av Madame Edhelia. Med detta sagt skall alltså Lars Mattsson ha varit en arrendator hos 

Edhelia. Det framgår även av att Lars Mattssons son låg i tvist med Edhelia om hemmanets 

återvinnande. Även detta tyder på habilitet hos änkan Edhelia. En intressant komparation kan 

här göras med övriga fall i föreliggande uppsats, där änkekvinnorna oftast betecknas som 

”Hustru änka”, men i det här fallet endast som ”änka”. Här gör jag tolkningen att Edhelia inte 

har valt att gifta om sig med en ny man. Det väcker såklart frågan efter diskussionen i denna 

uppsats; varför valde man att gifta om sig? Resultaten i föreliggande uppsats tyder på ökad 

ekonomiskt medborgarskap hos änkor, i komparation med icke änkor. Trots att detta är en 

kvantitativ uppskattning så tyder tendenserna i materialet på detta. Det som tyder på detta är 

att det framgår i materialet att änkorna aldrig var företrädda av män i rätten samt att det 

framgår att det endast var änkor som hade arrendatorer. 

   Det framgår inte i materialet att icke änkor skulle ha lejt arbete till bönder. Hur kommer det 

sig så att så många kvinnor valde att gifta om sig, och då i många fall rent juridiskt 

omyndigförklarar sig själv? Det kan handla om att kvinnan antingen inte har några 

avkommor, eller att avkommorna inte är av arbetsför ålder. Även här kan Kessler Harris ha 

rätt angående omsorgsarbete och förvärvsarbete. Ponera att kvinnan verkar på ett 

skattehemman så kan det vara så att arbetsbelastningen är för hög för en enstaka kvinna att 
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sköta om. Lösningen på detta blir att gifta om sig och utöka arbetsstyrkan med en man. I fallet 

med Madame Edhelia verkar det som att hon valde att snarare anställa en bonde, istället för 

att gifta om sig. För att besvara dessa frågor fordras en undersökning inkluderande en analys 

av kyrkoböcker och husförhörslängder.  
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5.6 Sommartinget 1737 

 
 

”1737 åhrs sommartings protokoll i Wendell. Afskrifwit till Håfrätten. Reviderat. 

Collationerat”.103 Vänligen se figur 3 för att ta del av denna sida i originaldokumenten.104 

Enligt ovan inleds 1737 års sommarting, den 5 och 6 maj som leddes av domaren Jan Ohlsson 

i Gryttby. 

   Det första fallet i sommartinget som skall redogöras för är det som i källmaterialet 

betecknas som ”Uppbud å fast egendom efter utredning om jordnaturen”, och den lyder som 

följande. Bonden Lars Larsson i Tomsarbo uppvisade ett köpebrev för rätten den 9 april 1729 

som hade underskrift av Erich Jansson i Öster-Ekeby och Anders Andersson i Tomsarbo. Lars 

syskon hade efterlämnat hans delar av arvet i Tomsarbo hemman, som han bor på och 

innehar. Arvets omfång var 3 öre 10 penningar land, efter deras avlidna fader Lars Andersson 

och broder Anders Ekman, á 80 daler kopparmynt. Halvbrodern Erich Larssons andel är 79 

daler och 2 och en halv penningar. Halvsystern Kerstin Larsdotters andel är 39 daler och 13 

och en halv penningar, som hennes målmän Anders Nielsson och Matts Ersson i Skarp-

Ekeby, givit samtycke till.105 Systern Britta Larsdotter och hennes man är Pärsson i Sätran, 

Ehrentuna socken fick sin andel på 51 daler, samt förlikning till vardera syskon 12 daler 

kopparmynt av anledning att Lars Larsson förutnämnde andelarna år 1729 den 8 maj, och 

därpå erhållit det första uppbudet.106 

   Det andra fallet som skall redogöras för i 1737 års sommartinget är fallet angående 

”Förmyndares förvaltning. Rätten utfärdar häradsbevis ang. viss förvaltningsåtgärd. 

Förteckning å den omyndiges egendom ingives” och ”Försträckning. Betalning för levererad 

vara (häst). (Invändning om motfordran hänvisas till särskild rättegång”, enligt 1734 års 

lag.107 Av adjutanten herr Petter Berg, som var förmyndare för mölnaren Pär Anderssons son i 

Bergby, gossen Adrian Pärsson, och var dessutom fullmäktig för de övriga i sterbhusets 

intressen.108 Erich Thomssons i Smedbys änka, hustru Britta Bengtsdotter tillika deras barn 

och arvingar av totalt 158 daler kopparmynt, som de skall vara skyldiga till Pär Anderssons 

sterbhus, som herr adjutanten således vill betala med sina tillgångar. Änkan hustru Britta 

Bengtsdotter och sonen Anders Ersson som bor vid hemmanet och är skattebönder. Deras 
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salige man och far har fått så mycket av mölnaren Pär Andersson, som för 21 år sedan blev 

skyldig honom 120 daler kopparmynt, samt att han för 12 år sedan fick en häst av dem för 60 

daler dito mynt.  Skulden var totalt 180 daler kopparmynt.  Pär Andersson och hans sterbhus 

har under alla närvarande år haft en äng som producerat 7 lass hö årligen som inte kan 

beräknas mindre än 2 daler kopparmynt per lass hö. Har Erich Thomsson haft fler arvingar? 

Svaret är ja, två gifta döttrar, en i Fastebo vars man heter Erich Mattsson och en i Kålbo, vars 

man heter Hans Ersson. Utöver detta 2 stycken ogifta döttrar, Britta och Kerstin. Har alla 

dessa fått sin del? Ja, och efter detta står deras sterbhus i stor gäld och skuld vid Löfsta bruk, 

över 800 daler kopparmynt och de har inte fått ärva något. Deras far hade inte velat infinna 

sig vid rätten tidigare, utan hade lämnat det till modern och brodern Anders Ersson som bor 

på hemmanet, men hade inget bevis.109 De hade givit ifrån sig denna sak till deras mor och 

bror, och de ogifta döttrarnas målsmän.110 

   Petter Berg var förmyndare åt Adrian Pärsson, samt fullmäktig för de övriga i sterbhusets 

intressen. Sterbhuset är efter Erich Thomsson. Thomssons änka, Britta Bengtsdotter och deras 

arvingar fick ett arv på 158 daler kopparmynt, som de är skyldiga till Pär Anderssons 

sterbhus. Detta ville adjutanten betala med sina egna tillgångar. Änkan Britta Bengtsdotter 

och sonen Anders Ersson bor vid hemmanet och hans far hade fått så mycket av mölnaren Pär 

Andersson; far till gossen Adrian Pärsson. Erich Thomsson har fler arvingar, nämligen två 

ogifta döttrar, som även de har fått sin del och efter detta står sterbhuset i stor gäld. Detta 

tyder även på ekonomiskt medborgarskap för de ogifta döttrarna i och med rätten att ärva. I 

källmaterialet framgår det följande- ”[…] över 800 daler kopparmynt och de har inte fått ärva 

något.”111 Sterbhus är vad vi skulle kalla för dödsbo och är alltså kvarlåtenskapen efter en 

avliden person. Trots rätten att ärva är de företrädda av målsmän i rätten, dock framgår det 

inte vilka dessa är. Vad som dock framgår är att änkan som företräder sig själv i rätten, inte är 

förmyndare åt de ogifta döttrarna.  

   Nästa fall som redogörs för i detta avsnitt är fallet som angår ”Förmyndarskap. (Avtal för 

omyndigs räkning med medarvingar om arvskifte anmäles. Tagelott.)”. Inspektör Johan 

Wallman är legalt sett förmyndare för mölnaren Pär Andersson i Bergbys son, Pär Pärsson. 

Han och hans lärlings vägnar, har kommit överens om att hans syskon och deras förmyndare 

skulle få äga och besitta skattehemmanet Bergby vid arvsskiftet. Varje arvedel skulle 

innefatta ¼, tillika en väderkvarn för 3000 daler kopparmynt, och därefter lösa ut sin bror 

                                                           
109 Ibid. s. 134 
110 Ibid. s. 135 
111 VSD. s. 134 
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Adrian Pärsson, emedan systrarna Maria och Caissa, med den förras man Pär Pärsson i 

Mänstad, och den senares förmyndare skatterusthållaren Hans Pärsson i Sundbo, efter en 

överenskommelse i Sundbo, skulle kunna inhämta arvet.112 

   Fallets kärna handlar om kvinnors arvsrätt. Källmaterialet tyder på att systrarna får ärva av 

hemmanet, men med hjälp av sina förmyndare. Detta tyder på inhabilitet eftersom inte 

systrarna själva får hantera arvet, men det tyder på viss ekonomiskt medborgarskap i och med 

rätten att ärva. 

 

 

  

                                                           
112 Ibid. s. 141 
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5.7 Hösttinget 1737 

 
”Contract emellan fadren Erich Ersson och sonen Erich Ersson i Ahlberga och Wendels 

sochen, som föllier, nembligen:”.113 Så inleds det första fallet som ämnas redogöras för i 

föreliggande avsnitt, hösttinget den 8 september år 1737.114 

   Kontraktet hävdar att fadern Erich och hans kära hustru nu på grund av sin höga ålder, 

överlåter deras skattehemman i Ahlberga till deras äldsta son Erich. Erich mottager därmed 

rätten att bruka, sköta hemmanet på bästa sätt, som han förmår, och därmed svara inför 

hemmanets alla utgifter. Så länge Gud vill att föräldrarna skall leva så skall Erich vara 

obligerad att förse föräldrarna med deras årliga uppehälle; 8 tunnor ren och god säd av korn 

och råg, och Gud skall behaga att kalla fadern Erich före hustrun. ”Så skall hon hafwa effter 

min död i fördehl åhrligen, nembligen Qwarnbakåkern emellan dijke och backen i 

Qwarnjärde”.115 

 

Detta alt som före skrifwit står länder mig, min kära hustru, min son Erich / Ersson och 

samtelige mina arfwingar till effterrättelse, som här förstärktes i underskrefne wittnens 

närwaro, som skiedde i Ahlberga den 9 martii 1733. 

Fadren Erich Ersson  Son unge Erich Ersson i Ahlberga 

[bom.]   [bom.] 

 

  Till wittne: 

Johan Olsson i Gryttby  Pär Ersson i Säfwasta 

tolfman   tolfman 

[bom.]   [bom.] 

 

Christian Ohs.116 

 

I källmaterialet framgår det att hemmanet tillhörde fadern Erich och hans hustru. 

Detta kan tolkas som att hemmanet brukades och ägdes både av fadern Erich och 

hans hustru. Detta betyder dels att hemmanet är ett skattehemman, dels att hustrun 

äger rätten att bruka sin jord. Detta tyder på ekonomiskt medborgarskap för Erich 

Erssons fru; rätten att bruka jord. I och med att hemmanet var ett skattehemman så 

                                                           
113 Ibid. s. 161 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
116 Ibid. s. 162 
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innebär det även att föräldrarna kan ha fått en viss kapitalackumulation. Således 

kan man tolka detta som att hustrun inte bara har brukat jord, utan även kan ha 

haft en inkomst av sin jord. 
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6. Slutsatser och diskussion  

 

 

Detta kapitel ämnar dels att redogöra kort för uppsatsens syfte och huvudresultat, dels en 

diskussion kring alternativa metoder och förslag till framtida forskning. 

   Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka kvinnornas praktiska makt och ställning i 

det agrara samhället, som delvis syftar till rätten att utöva kompetenser. Detta genomfördes 

genom en kvalitativ studie av hur 1730-talets rättsskipningar på landsbygden i Uppland tedde 

sig. Som jag ser det är inte bilden helt entydig om detta med ekonomiskt medborgarskap. Det 

är en komplex bild och en komplex verklighet som studeras. Dock anser jag det nödvändigt 

att lyfta de olika tendenser som visat sig i källmaterialet. Det första som framgått väldigt 

tydligt är att änkorna har ett högre ekonomiskt medborgarskap än vad icke änkorna har. Deras 

praktiska makt verkar stämma överens med den formella makt som 1734 års lag tillgav dem. 

Trots detta verkar det som att många änkor gifter om sig, vilket såklart väcker frågan kring 

varför. Vilket mervärde finns det i att gifta om sig? Handlar det om den sociala tillvaron eller 

handlar det om ekonomiska orsaker? Jag tror snarast på det sistnämnda då en man till i 

familjen innebar utökad arbetskraft och i vissa fall även ett högre humankapital. Det kan även 

ha varit kvinnans lösning på att kunna fortsätta ta hand om sina barn, om man intar Kessler 

Harris tolkning av förvärvsarbete och omsorgsarbete. Om mannen sköter förvärvsarbetet så 

sköter kvinnan omsorgsarbetet. Konstruktionen av att kvinnan är omyndig är onyanserad, om 

man tar förankring i föreliggande uppsats. 

   Alice Harris Kesslers kritik mot TH Marshall grundades i att hans ansats endast utgick från 

den västeuropeiska mannen. Min kritik mot Harris Kessler är att det inte går att klumpa ihop 

kvinnor som en enda grupp, utan måste delas in i undergrupper, så som änkor, änkor som gift 

om sig och så vidare. Denna uppsats har starkt visat på att rättigheterna, men även 

skyldigheterna varierar starkt mellan olika grupper av kvinnor. 

   Det som dock verkar gemensamt för samtliga kvinnor är rätten till arv. Trots rätten till arv 

är det tydligt att arvedelen hanteras på olika sätt; av en förmyndare eller av kvinnan själv. 

Detta beror på om kvinnan är omyndig av ålder eller om kvinnan faktiskt är myndig. Detta ter 

sig inte mycket mer annorlunda än idag. 

   Det verkar heller inte finnas någon entydighet kring kvinnans låsta position, i alla fall inte 

på landsbygden där skråväsendet inte har ett faktum. Martin Wottle har visat på en strikt och 

låst könsordning inom korporationerna, inom de urbana svenska miljöerna. Denna uppsats 

visar på att den ordning som Wottle talar om, inte var ett faktum på landsbygden. Detta kan 
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styrkas med faktumet om lika arvsrätt på landsbygden. Var det så att landsbygden var mer 

jämlik än staden? Kan man finns spårbundenhet av det än idag? 

   Fallet med skräddaren Jacob Polack, adelsmannen Christer Swinhufwud och Hustru Karin 

Andersdotter var som tidigare nämnt, särskilt intressant i sammanhanget. Fallet är intressant 

då en man av ett helt samhällsstratum spelar en roll i fallet, nämligen adelsmannen Christer 

Swinhufwud. Swinhufwud försöker här ”njuta fördel” av köpet mellan Karin och Polack, där 

Karin är säljaren och Polack är köparen. Först och främst framkommer det inte att Karin 

skulle vara änka. Utöver detta så framkommer det tydligt att Karin är säljaren av oxen, vilket 

enligt Inger Dübeck skulle kunna tolkas som habilitet. Adelsmannen Swinhufwud nekade i 

tinget till att försökt ”njuta fördel” av köpet. Detta väcker såklart frågan om ett eventuellt 

ekonomiskt privilegium, till Swinhufwuds fördel. Var det så att tingen led av en 

adelskorruption? Skulle detta kunna vara en pusselbit till förklaringen till varför kung Gustav 

III reformerade rättssystemet i Sverige under slutet av 1700-talet? Eller är det så att 

adelsmannen Swinhufwud äger ett frälsehemman där Karin Andersson verkar? En oxe är ett 

så kallat lösöre som frälsehemmanets ägare inte tillgodosåg bonden med och reglerar därmed 

inte köp av det. Vad Swinhufwud eventuellt lägger sig i är att han anser sig inte fått sin del av 

räntan av köpet, eller att han vill fordra ytterligare ränta till sin fördel? Detta väcker såklart 

frågan kring beteckningen av Karin Andersson. Hon betecknas endast som hustru och inte 

som änka, vilket väcker frågan om Karin var gift, och om hennes man verkar på hemmanet? 

Om så är fallet, hur kommer det sig att hustrun och inte mannen är rättssubjekt i det här fallet? 

Tyder det på så hög habilitet och ekonomiskt medborgarskap hos kvinnan, att de får vara 

ansvarig för ett köp, snarare än mannen? 

   Fallet med Christer Swinhufwud, änkan Karin och soldaten Carl Öhrström är särskilt 

intressant ur det perspektivet att ur texten framgår det att det inte bara är änkan Karin som 

skulle stå till svars för detta, utan även hennes omyndiga barn. Kan detta tolkas som att änkan 

agerar förmyndare och därmed företräder dem i rätten? Eller kan det tolkas som att barnen 

rent åldersmässigt är omyndiga, men att de ändå äger rätten att stå till svars utan en 

förmyndare i rätten? Detta väcker ännu en fråga med avstamp i Kesslers diskussion om 

förhållandet mellan omsorgsarbete och förvärvsarbete; var det verkligen så att dessa två inte 

fick att kombinera, eftersom det tydligt framgår att änkan hade en dräng, i källmaterialet? I 

det här fallet kan det absolut vara så att Kessler hade rätt i sin analys. Det som tyder på det är 

att Karin helt klart är moder till hennes barn, i kombination med att hon har en dräng anställd. 

Med det sagt slipper hon förvärvsarbetet och kan istället endast ägna sig åt omsorgsarbete. 

Den generella slutsatsen blir således att bilden av kvinnors ekonomiskt medborgarskap är ett 
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extremt komplext fenomen. Christer Winberg beskriver arvsrätten som ett komplext grenverk, 

jag skulle vilja hävda att verkligheten kring kvinnors vardag var en komplex dimension av 

olika lagar, regler, normer och tvister. Det verkar inte finnas någon helt entydig bild eller ett 

entydigt svar på detta. För en helt omfattande bild av detta krävs att man dels undersöker det 

formella, det vill säga tidens lagstiftning, dels hur det verkligen såg ut i praktiken och dels en 

djupanalys av de inkluderande aktörerna; vilka var de och vad spelade de för roll i sin tid? 

Således vill jag motivera den här uppsatsen som en grund till framtida forskning. Hur skulle 

man då kunna forska vidare inom detta? Man skulle dels kunna genomföra en djupanalys av 

de inkluderande aktörerna genom en kvalitativ studie av kyrkoböcker och husförhörslängder 

om vilka dessa personer verkligen är; hur såg deras vardag ut? Detta skulle dels kunna 

genomföras genom historisk forskning, men även som jag ser det; genom tvärvetenskaplig 

forskning med dels sociologer och dels antropologer. 

   Vad som är intressant i fallet med den avlidna Erich Thomssons som står i gäld till Löfsta 

bruk är att Erich verkar stå i skuld till Löfsta bruk, och trots detta har hans arvingar fått ut ett 

arv. Löfsta bruk syftar till det stora järnbruket som ligger utanför Tierp i Uppland. Vad är det 

som den avlidne har lånat av Löfsta bruk? Ponera situationen att den avlidne Erich antingen 

hade arbetat på bruket, eller att han har varit bonde och fått ta ut järn från bruket och inte 

betalat det i samband med uttaget av järn. Järnet kan antingen ha använts till någon plog, 

antingen järnplogen eller till delar av årdret där träet inte mäktade att göra jobbet med att riva 

upp jorden. Detta kan ha klassats som lösöre, och därmed inte påverkat arvet till den avlidnes 

avkommor.  

   Det rättsfall i föreliggande uppsats som presenterades om en avliden man vars sterbhus stod 

i skuld till Löfsta bruk, skulle kunna motivera viss framtida forskning. Man skulle kunna 

genomföra forskning om de gamla brukens roll i bönders skuldsättning, i det här fallet om 

Löfsta järnbruks roll i uppländska bönders skuldsättning. Min hypotes här är att detta 

förändras mycket i och med 1600-talets donationer som innefattade kronohemman, men även 

räntan av skattehemman som resulterade i en förvandling till skattefrälse. Detta ledde till den 

stora reduktionen på 1680-talet som kom att förändra jordegendomsförhållandena, samt att 

skatten på skattehemman fixerades och skattehöjningarna upphörde. Utöver detta utlovades 

skattefrihet på nyodlingar från och med 1700-talet. Således skulle en diakron analys av detta 

kunna vara av framtida forskning. Jag tror att forskning med inriktning på andra faktorer inom 

samma område skulle kunna bidra på ett produktivt vis. Denna uppsats har fokuserat på 

genusekonomiska faktorer men fokus skulle dels kunna ligga på sociala faktorer, men även 

rent av ekonomiska faktorer utan hänsyn till genus. Forskningsläget inom det här området 
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verkar vara svagt. Anledningen till det är bristen på bouppteckningar före år 1750. Eftersom 

det gav en insikt i kreditsamhället genom domböcker så motiverar jag framtida forskning 

genom att undersöka en ”icke-diskont” (skuldsättning som ej utgår från en bank) 

skuldsättning hos bönder under 1700-talet, utifrån domböcker. 

   Hur skulle man ha kunnat arbeta med den här uppsatsen på ett annat vis? Det är tänkbart att 

en komparation mellan olika domböcker skulle kunna genomföras. Dels skulle detta kunna 

innefatta domböcker från olika tidsperioder men från samma plats, dels domböcker från 

samma tidsperiod. 

   En motivering till framtida forskning tas med förankring i professor Lars Magnussons bok 

Sveriges Ekonomiska Historia där Magnusson dels redogör för Sveriges ekonomiska historia 

utifrån ett diakront perspektiv, men även med nedslag i olika regioner i Sverige för att påvisa 

eventuella regionala skillnader. Om snarlika undersökningar som denna genomförs från olika 

delar av Sverige så skulle det i förlängningen kunna leda till en bok om Sveriges ekonomiska 

medborgarskap för kvinnor. Det skulle dels innefatta den juridiska dimensionen, dels den 

ekonomiska och dels genusperspektivet. 

   Den holistiska, hermeneutiska tolkningen av helheten kan inledas med en analytisk 

observation av hur kvinnorna framställdes i uppsatsens källmaterial. Framställningen av 

kvinnorna utgick i alla fall från mannen. Detta tolkar jag som att kvinnan var av mannens 

egendom, eller så kan det vara en fråga om position. Den förstnämnda tolkningen kan handla 

om en könsmässig uppdelning i objekt och subjekt, där kvinnan agerar objekt och mannen 

agerar subjekt. Karin Hassan Jansson diskuterar begreppet position i sin dissertation om synen 

på våldtäkt under 1600–1800 talen, från 2002.117 Hon menar på att position avser både 

hierarkisk, genusmässig och korporativ ordning. Termen position kan innefatta personens 

civilstånd, arbetsuppgifter och relativa maktställning.118 Angående tolkningen om att kvinnan 

var mannens egendom så kan fallet med Madame Edhelia lyftas i sammanhanget. Bonden 

Lars Mattsson arbetar på det hemman som Edhelia äger. Det betyder alltså att Edhelia står 

högre upp i hierarkin än vad bonden, och mannen Lars Mattsson gör. Det betyder alltså att 

tolkningen om att kvinnan skulle vara mannens egendom inte är relevant. Det kan styrkas 

ytterligare med att kolla på om kvinnan här agerar subjekt eller objekt. Det är väldigt tydligt 

att Edhelia i det här fallet agerar subjekt. 

   Angående tolkningen med position som Hassan Jansson gör så tolkar jag detta ytterligare 

som att termen position är relativ, och inte heller statisk, i alla fall inte på landsbygden där 

                                                           
117 Hassan Jansson. (2002) s. 21 
118 Ibid. 
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inte skråväsendet var ett faktum. Åter igen knyter jag an till fallet med Edhelia där en kvinna 

står högre upp både rent hierarkiskt, dels för att hon äger ett hemman, och dels för att hon 

betecknas som Madame. Rent korporativt står hon högre upp eftersom hon äger hemmanet 

och lejer arbete till en man. Dock anser jag att det är svårt att konstatera ett statiskt faktum 

utifrån detta. Jag tror snarare att kvinnans position är relativ och att den skiljer sig åt kraftigt 

från fall till fall. Detta har föreliggande uppsats dels visat på. Ett annat tecken på att position 

inte är statiskt är det faktum att många änkor faktiskt gifte om sig. Detta kan tydligt ses 

genom att vissa kvinnor betecknas ”Hustru, änka”, medan andra endast betecknas som 

”änka”. Genom ett omgifte så förändras plötsligt kvinnans position. 

   Den andra tolkningen vad avser att kvinnan är mannens egendom grundas i den andra fasen 

i Alice Kessler Harris diskussion om The economic citizenship, där rätten till 

självbestämmande utvecklades under 1700-talet. Min tolkning av detta är att detta ännu inte är 

fullt utvecklat vid den här tidpunkten. Det kan styrkas med Hassan Janssons dissertation, där 

hon hävdar att synen på våldtäkt började förändras under slutet av 1700-talet119 då kvinnan 

mer och mer började betraktas som ett subjekt i rättsliga sammanhang.120 Det kan styrkas 

ytterligare med Solveig Fagerlunds diskussion, där hon hävdar att det inte var speciellt 

konstigt att inte kvinnor kunde agera på kreditmarknaden, eftersom hon i stort sett vad 

omyndig.121 Skulle man dock inta Inger Dübecks position så skulle den tolkningen inte vara 

relevant, eftersom hon hävdar att synen på kvinnan som lika omyndig som barn, är en 1800-

tals konstruktion.122 

   Som tydligt redogörs för i resultatkapitlet så görs en distinkt skillnad mellan de kvinnor som 

är änkor och de som inte är änkor. Min tolkning av änkornas roll kontra de kvinnor som inte 

är änkor, är att änkorna hade mer frihet än vad resten av kvinnorna hade. De gifta kvinnorna 

som hade sina män vid liv, samt de ogifta kvinnorna representerades ofta av målsmän vid 

rättssammanhang. Ett exempel på detta är det första fallet som redogjordes för i vintertinget 

1737, med Lars Mattsson och änkan Margareta Edhelia. Änkan Edhelia företräds här av sig 

själv och ingen målsman, då hennes man har gått ur tiden. Detta kan jämföras med det andra 

fallet i 1736 års vinterting som handlar om Anders Andersson, Erich Hansson och pigan 

Kierstin Hansdotter. Kierstin betecknas här inte som änka, vilket rimligtvis resulterade i att 

hon företräddes av en målsman; Erich Hansson. Detta kan även styrkas med hjälp av figur 1 i 

                                                           
119 Här gör jag tolkningen att slutet av 1700-talet innefattar tiden efter år 1750. Således kan årtalen som 

behandlas i denna uppsats, betraktas som början av 1700-talen. 
120 Hassan Jansson. (2002) s. 293 ff. 
121 Vänligen se kap. 2.2. 
122 Vänligen se kap. 2.2. 
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denna uppsats, som redogör för antalet änkor kontra icke änkor som är borgenärer och 

gäldenärer. Tabellen tyder på att änkor var mer aktiva i det ekonomiska livet än vad icke 

änkor var. 

   En premiss inom den hermeneutiska spiralen är att forskaren ämnar finna eventuella 

mönster hos empirin. De mönster som kan framträda i föreliggande uppsats syftar till hur 

människorna betecknades. Ett exempel på detta är beteckningen ”hustru, änkan” och ”hustru”. 

Detta kan ge en inblick i hur pass vanligt det var med änkor i rättssammanhang, och vice 

versa. Observera att detta inte är att blanda ihop med att änkor kan ha varit mer aktiva i det 

ekonomiska livet. Av de tio fall som presenteras i denna uppsats var det sju stycken där änkor 

inte var en del av fallet. Änkorna var endast tre av tio fall i denna uppsats. 

   För att runda av den här diskussionen följer här en kort redogörelse för hur den här 

uppsatsen har bidragit till forskningen. Föreliggande uppsats har visat på att genusordningen 

är minst lika komplex som Christer Winberg beskriver arvsrätten på landsbygden. Det verket 

inte finnas något entydigt svar, utan det handlar snarare om ett komplext nätverk av regler, 

normer, lagar och dimensioner. Jag har i min sökning på tidigare forskningen inte påträffat 

någon historisk uppsats som har applicerat begreppet om ekonomiskt medborgarskap på ett 

bondesamhälle i Sverige. Zara Bersbo använder sig av begreppet i sin avhandling från 2012, 

som dock fokuserar mer på de politiska reformer och det formella som sker i Sverige under 

andra hälften av 1900-talet. Föreliggande uppsats applicerar begreppet på en helt annan tid 

och verklighet. Denna uppsats har snarare valt att undersöka den praktiska makten, snarare än 

den formella makten som Zara Bersbo undersöker. 
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Figur 1: 

 Borgenär Gäldenär Summa 

Änkor 55 46 101 

Hustrur 7 18 25 

Ogifta 3 3 6 

Summa 65 67 132 

 

 

Figur 2: 
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Figur 3: 
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