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Skånska fideikommiss, II (fons. från AIC 1/2006)
Studie av de skånska fideikommissens bildande 1725-1800
Av Kenth Hansen
Civilekonom, Lund

Förlust av fideikommisset
De flesta fideikommissbreven saknade regler
för orn en innehavare kunde förlora fidei¬
kommissrättigheten, Sådana regler återfinns
endast i sju av de undersökta fideikommis¬
sen. Dessa fall kan indelas i tre kategorier
personliga skäl, begångna brott eller ofrälse
gifte.
De personliga skälen avsåg brister i egen¬
skaper som heder och dygd, gudfruktighet
samt kompetens. Fredrik Trolle stadgade att
bara »den som visar säkra prov av gudsfruk¬
tan, dygd och skicklighet»1 ägde rätt till
fideikommisset. Johan von Brehmer, Hybys
stiftare, säger att om »fideikommissariens
äldste son illa artade sig och ej förde sig upp
till faderns nöje» kan fadern i stället tilldela
fideikommisset »en av hans bröder, eller
släktingar, som uti sitt uppförande låtit spörja
gudsfruktan och dygd».2 Fideikommissbre¬
vet för Boserup hänvisar både till dygd oeh
till skicklighet:

-

därest emot all förmodan, någon vananad och till
familjens skymf sig illa uppförande, detta fideikommissum tillfölle, bliver en sådan dess rättighet därav
förlustig loch omj I...J fideikommissariens äldsta
son vore till fideikommissets förestående oskicklig
eller ock icke i stånd göra familjen den päsyftade
lyster och heder genom sill tillträde efter faderns
död, sä skall det stå fadern öppet, där han flera söner
äger, därtill utnämna den, han mest har förtroende
för, och bästa hopp om sig giver.3

I några fideikomrnissbrev förverkades rätten
till fideikommisset vid vissa typer av brott:

Om. emot förmodan, någon ibland vår avkomma
skulle falla i sådana fel som efter lag hos domaren
bliva ansedda för skäl till arvlös görande, så bör ej
heller fideikommissgodset av honom tillträdas4

står det i Övedsklosters stiftelsehandling.
Krav på rättslig prövning och fällande dom
gällde även för Näsbyholm. Där avgränsades
förlustanledningarna till om tideikommissarien genom
blodsinnighel, vårdslöshet eller andra gällande laga
orsaker, ieke kunna fideikommisset besitta eller med
säkerhet anförtros, med mindre dess förvärrning

eller deterioration evärdligen vore att befara.5

.lohan von Brehnier såg andra typer av brott
som skäl till förlust av fideikommisset, näm¬
ligen »brott, därigenom hans ära kränkes».6
Enligt Johan von Brehmer skall inte heller
den »som tjänar fäderneslandets fiender»7
äga rätt till fideikommisset.
Två fideikomrnisstiftare tyckte att den
»som träder i ofrälse gifte»* (Johan von Breh¬
mer) skulle förlora fideikommisset. Fredrik
Trolle uttrycker det klart oeh tydligt:
Skall även en sådan arvinge av man- eller kvinnokön
ej fä göra något ofrälse gifte, eftersom den dä strax
bliver av fideikommissgodset förlustig.y

Denna förverkandeklausul utgör det enda fal¬
let av alla här genomgångna klausuler som
faktiskt kom att tillämpas. Inte oväntat föran¬
ledde saken en rättslig tvist, där rättsväsendet
dels prövade om äktenskapet skulle betraktas
som ofrälse, dels om tillämpningen av en
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sådan paragraf var förenlig med ett mer mo¬
dernt samhälles (1880-talet) attityder och
normer. Domstolarna fann att paragrafen
skulle tillämpas.10

Fideikommissariers änkor

I hälften av fideikommissbreven finns stadganden till förmån för kommande fideikom¬
missariers änkor. Tidigare har beskrivits hur
änkan på Hovdala kunde kvarsitta med full
besittningsrätt till fideikommisset. Andra
stiftare har givit änkorna rättigheter som om¬
fattar allt från morgongåverätt i fideikom¬
misset till erhållandet av pension eller för¬
nödenheter.
Morgongåveinstitutet på 1700-talet inne¬
bar en nyttjanderätt av morgongåvegodset,
tidsmässigt från makens död fram till änkans
egen död.11 Grundförutsättningen i fideikom¬
missinstitutet var att innehavaren inte fick
lämna bort några rättigheter i egendomen. I
några av fideikommissbreven gavs emellertid
fideikommissarien rätt att utsätta morgongå¬
va i fideikommissegendomen. Gustaf David
Hamilton och Fredrik Trolle gav denna rät¬
tighet, men begränsade den till halva godsets
avkastning med rätt för änkan att bo kvar på
huvudgården.12 Maria Hegardt gjorde inga
sådana begränsningar avseende Svenstorp
och Stora Markie, utan full avkastning kunde

utfästas.13
I några andra fall förordnades också om
änkesätesrätt, utan att det gjordes i form av
morgongåvegods. På Wanås kunde änkan bo
kvar och njuta avkastningen så länge den till¬
trädande fideikommissarien var minderårig.
När denne blev myndig övergick änkans rät¬
tigheter till att erhålla pension av fideikom¬
misset.14 Änkan på Börringekloster fick bo
kvar på slottet under hela änketiden samt
erhöll pension och viss annan ersättning in
natura.15 Makarna Ramel på Övedskloster
utfärdade en särskild förbindelse, som gällde
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endast förste tideikommissariens hustru.
Svärdottern Amalia Lewenhaupt gavs rätt till
fideikommissegendomama som änkesäte.16 1
två fall, Skabersjö och Södra Lindved, ut¬
gjorde andra gårdar än huvudgården på
fideikommisset änkesäte.17 I samtliga ovan
refererade fall, utom de två sista, upphörde
änkans rättigheter om hon ingick nytt gifte.
I stallet för (eller - i några ovan relaterade
fall - tillsammans med) änkesäten förordna¬
des om pension och/eller annan försörjning
för änkan. Som exempel kan anföras vad som
stipulerades i Årups fideikommissbrev där
änkan skulle
årligen bekomma sextio tunnor hälften råg och hälf¬
ten korn, vilken spannmål fideikommissarien skall
vara skyldig, att för hennes räkning låta transportera
inom sex mil ifrån Ärups gård räknat, var hon åslun¬
dar. Den tionde av höns och ägg som bönderna uti
lfvetofta socken till mig utgöra, skall hon, om hon
uppehåller sig inom en och en halv mil från Årup,
ined lika rätt, som herrskapet äga rätt att uppbära. 18

Rätt till fardag, dvs. rätt för dödsbodelägare
att kvarstanna och nyttja godset viss tid efter

det att fideikommissarien avlidit, finns angi¬
vet i några urkunder. Denna rättighet tillkom

annars dödsbodelägarna enligt lagstiftning
från 18 10. 19
Slutligen kan noteras att några stiftare
uppmärksammade att mer än en änka efter
fideikommissarie kunde finnas samtidigt.
Dessa fall löstes genom att den yngre/senare
änkan fick mindre förmåner än den äldre/för¬
sta, alternativt fick avvakta dennas död.20
Förmyndarskap och uppfostran
Fideikommissbrev för en tredjedel av fidei¬
kommissen innehåller bestämmelser om för¬
myndarskap för framtida omyndig fideikom¬
missarie. Samtliga dessa ger anvisningar om
vem som skall vara förmyndare eller hur så¬
dan skall utses. Tre av fideikommissbreven
behandlar enbart förste fideikommissaries
förmyndare och dessa är utsedda, namngivna

personer.21 De övriga fem fallen ger gene¬
rella anvisningar om vem som skall utse för¬
myndare för framtida omyndiga fideikommissarier. 1 fyra av dessa fall är det hovrätten
som skall göra det, i ett fall överförmynda¬

ren.22
Två av stiftarna lämnade detaljerade an¬
visningar om hur de blivande fideikommissariema skulle uppfostras. Fredrik Trolle var
angelägen om att hans sonson, den blivande
fideikommissarien på Trollenäs Fredrik
Trolle, skulle få en gedigen skolning. Som
tidigare nämnts var hans förtroende för sonen
Arvid Trolle minimalt och därför uppdrogs
sonsonens uppfostran genom uttryckliga
stadganden åt förmyndare:
som unga herr Fredrik Trolle pá min och icke på
sin herr faders bekostnad kommer att educeras, så
fordrar billigheten och min satisfaction, att jag även
om hans station och varelse får själv eller genom
andra, som sagt är. till min sonsons gagn och bästa,
anstalt foga, utan att min kära son varken bör eller
verkligen kan därmed vara missnöjd, och än mindre
därvid hinder foga.23

Trolle hade tidigare i testamentet givit nog¬
granna anvisningar om sonsonens utbildning
och framtida karriär:
Kommer min kära sonson herr Fredrik Trolle, att
sedan han fulländat sin akademiska levnad, och där¬
med insamlat all nödig insikt uti de vetenskaper som
till hans vidt genus erfordras, att till ernående av an¬
nan vetenskap och nödig kunskap om Rikets all¬
männa författningar, såvida det med hans naturliga
böjelse någorlunda överensstämmer, söka engage¬
ment uti Cancelliet, och någon därunder lydande
expedition, under vilken tid min kära sonson, till att
bliva så mycket mera skicklig uti Rikets tjänst, mås¬
te efter upphunna tjugotre års ålder för egen person
och utan annors direktion, såframt han då äger den
stadga, att det sig göra låter, anställa resor till flera
utländska orter, varest någonting till seders och ve¬
tenskapers förbättring är att vinna och på det denna
resa icke må bliva för mycket kostsam, anslås utav
detta mitt samlade bo, till samma behov 10000 daler
silvermynt, vilka till resetiden infaller, för min son¬
son kommer att fruktbara göras av de därtill här
efteråt utnämnda och av mig utsedda förmyndare,
och som en följd av vad redan finnes förordnat, till¬
lätes min kära sonson ej att ingå något äktenskap.
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Fredrik Trolle. Trollenäs slott. Foto förf.

förrän tjugufem års ålder för honom äro fulländade:
och som jag förväntar all värdig omtänksamhet, av
min kära sonson, att göra sig publique befordran
värdig, under det tillstyrkta, helst Cancellie, eller
något annat Collegii arbete, vilketdera han bäst fin¬
nes vara fallen till, så lär min kära sonson både själv
och dess tillydande, jämte sysslomännen påarbeta,
att där tiderna och tillfället så medgiva, någon de¬
peche, såsom Legations Secretair vid något utländskt
hov, kunde med publique avlöning min kära sonson
uppdragas, sedan han därtill ålder och skicklighet

ernått.24

I Hyby fideikommissbrev återfinns stadgan¬
den som skulle gälla generellt för alla fram¬
tida fideikommissarier. I sex punkter gav
Johan von Brehmer detaljerade regler för vad
som skulle gälla. Med perspektivet att dessa
anvisningar hade en juridisk giltighet som
var tidsmässigt oändlig, är detaljeringsgra¬
den minst sagt uppseendeväckande:
1. Var och en pupill, som vill njuta fideikommisset
till godo bör därtill göra sig skicklig genom studier
och nyttiga vetenskaper och därför i sitt femtonde år.
om icke förr sändas till en inrikes Academie, samt
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där hållas till studier, och alt lära främmande språk
och adliga cxcrciticr till dess han är tjugofem år
gammal, jämväl till samma tid förses med en skick¬
lig informator eller hovmästare. Förer pupillen sig ej
upp som sig bör och till curalorernas nöje,25 skall det
stä dem fritt att förminska hans Depense, och han
skall ej få lov att göra någon resa utomlands jämväl
och sedan han blir myndig, i fem års lid ej njuta mer
än halva revenuen av det sist förvärvade nya godset
och uti tio års tid ej heller hava administrationen av
gods och medel [...] Men giver han genom gudsfruktan, flitighet och vackert uppförande god ätanka
och hopp om sig, skall han då han fyllt sina tjugotvå
år, få lov att två eller tre år studera vid en utrikes
universitet, och sedan i ett eller halvtannat år få göra
en resa i främmande länder, men förr än han fyller
sina tjugofem år bör han ej göra sådan resa.
2. Vid sin återkomst bör han söka att bli employerad
i fäderneslandets tjänst, dock blir honom ej betaget
att utomlands taga tjänst, om han med fördel därtill
lin ner lägenhet. Men ej bör han giva sig till privat
eller lantleverne, innan han genom tjänst eller eljest
förvärvat experience.
3. Då fideikommissarien genom de nya fideikom¬
missgods tillfaller mer revenue, bör till en pupills
uppfostran ifrån dess tolfte år ej användas mer år¬
ligen än 600 daler silvermynt, därifrån till det fem¬
tonde året 800 daler silvermynt, vidare till det aderlonde året I 000 daler silvermynt, sedan 1 200 daler
silvermynt, till dess han ernått sina tjugotvå år, och
som han i det tjugotredje året reser till cn utrikes
universitet, kan han det årligen använda I 600 eller
högst I 800 daler silvermynt, emedan honom varest
han är, bör hållas cn skicklig man, som hjälper
honom att med mera nytta fortsätta sina studier, och
avlägga sin resa i främmande länder.
4. [...]
5. Uppå sin resa i främmande länder får en pupill ej
lov all förtära mer, men väl mindre än det de honom
tillfallna tideikoimnissgods av sig kasta. Gör han
däremot fastän det ock skedde av hans enskilda arv.
hör han till straff uti fem års lid ej njuta mer än halva
revenuen av det sist förvärvade nya godset, och i tio
års tid skall han ej hava att befatta sig med godsens
eller medlens administration. [...]
6. 1-1*

Förmåner till släktmedlemmar
Då nästan alla fideikommissbreven har for¬
men av testamente innehåller de därmed
oftast också teslamenlariska förordnanden
om testators övriga egendom utöver fidei¬
kommissegendomen. Dessa förordnanden
4

skall inte särskilt behandlas i denna uppsats,
då de följer vanliga arvs- och testamentsrättsliga regler och överväganden. Som en gene¬
rell notering av intresse är dock att det inte
var ovanligt alt den blivande fideikommissarien inte gavs någon rätt vid detta arvsskifte
med motiveringen att han genom fideikom¬
misset med råge fått ut sin andel i dödsboet.
Två ytterligare företeelser, som egentligen
tillhör detta avsnitt, behandlas separat på
andra ställen i uppsatsen, nämligen förmåner
för fideikommissariers änkor samt tillska¬
pande av ytterligare fideikommiss för famil¬
jemedlemmar.
Här kommer således att behandlas de öv¬
riga fall där fideikommissurkunden stadgar
om förmåner, vars utbetalning eller utfående
stammar från fideikommissegendomen och/
eller innehavaren i dess egenskap av fideikommissarie. I fideikommissbreven fram¬
kommer två sådana huvudtyper av stadgan
den, nämligen dels de som enbart har bärig¬
het pä det första arvsskiftet, dels de som äger
giltighet vid alla framtida skiften efter fideikonimissarier.
Den första huvudtypen, förstagångsvarianten, löstes ofta så alt fideikommissariens
övriga syskon, vilka var den vanligaste kret¬
sen av förmånsberättigade,27 erhöll ett engångslegat från fideikommisset. Detta legat
kunde komma direkt ur fideikommissförinögenheten21! eller samlas ihop ur fideikom
missets avkastning under någon tidsperiod.29
I några fall skulle fideikommissarien med¬
räknas bland de förmånsberättigade. ibland
inte, och i vissa fall betingades fideikommissariens förmånsrätt av antalet syskon.
Ett annat vanligt tillvägagångssätt var att
utfästa ett ärligt utfallande belopp, pension
eller liknande.30 Andra särbestämmelser
förekom också. Så skulle fideikommissarien
till Näs (Trollenäs) se till att hans faster, fi¬
deikommissarien pä Eriksholm (Trolleholm),
fick de frukter och grönsaker hon behövde

därest så skulle hända au dess fm läster, min kära
dotter riksrådinnan högviilborna fru grevinnan
Wiveca Trolle, skulle efter min död bliva boende på
Eriksholm. innan den därstädes tillämnade trädgår¬
den blivit fulleligen optcrad och till nytta bragt."

Fredrik Trolle ålade också innehavaren av
Värpinge (Trolleberg) ett socialt ansvar ge¬
nom att denne årligen skulle betala ett under¬
stöd för en sjuk dotterdotter.32
Av betydligt större intresse är den andra
huvudtypen av förmånsstadganden, näm¬
ligen de som skulle åtfölja fideikommisset
och de kommande fideikommissarierna i all
framtid. Sådana förmåner utgående från
fideikommisset kan ses som ett sätt att upp¬
fylla ett av motiven för bildande av fideikom¬
miss, nämligen familjens konservation. Här
återfinns samma typer av upplägg som tidi¬
gare redovisats bland förstagångslegaten,
men nu tilldelade en ännu okänd men defi¬
nierad förmånstagarkrets. Denna krets är
nästan uteslutande angiven som den tillträ¬
dande fideikommissariens syskon.
Fideikommissbrev med engångslegat, där
legatet skulle utbetalas direkt vid arvsskiftet,
har påträffats i två fall. Det ena avser Näsbyholiri där lösenbeloppet var satt så högt som
50000 daler silvermynt. Av detta belopp
skulle tillträdaren behålla 20000 daler silver¬
mynt samt sin brorslott av den resterande
summan, såvida inte syskonskaran var för
stor.33 Denna paragraf har tillämpats under
hela fideikommissets livslängd, men troligen
med modifikationer då det i Näsbyholms
inlämnade enkätsvar till Fideikommissutredningen står:
I samband med generationsväxlingar - den senaste
år 1950 lära överenskommelser ha träffats om
belnpp utgående till fideikommissariens medarvingar.”

Även Skabersjö blev belastat med direkt utbetalbara legat, men stiftaren anvisade också
en sparplan då

Alla de, som efter oss emottaga fideikommisset
skola vara skyldiga att årligen upplägga och till för¬
räntande emot behörig inteckning i faslighet. utsätta
1 000 riksdaler i riksgäldssedlar eller gångbar mynl,
som i kronans uppbörd allmänt gälla, vilka på det
sätt användas att kapitalel, som därigenom samlas
vid varje ombyte av fideikommissarius, lagligen de¬
las emellan den tillträdande fideikommissariens sys¬
kon. [...] samlas till dess nämnda summa 16000
riksdaler emås.,s

Maria Hegardt gav den tillträdande Fideikommissarien sex år pä sig att verkställa utbetal¬
ning till sina syskon. Svenstorps ftdeikommissarie skulle betala 12000 daler silver¬
mynt, medan Stora Markies bara behövde
betala halva den summan.36 På samma sätt
fick Hovdalas nye fideikommissarie tre år på
sig att lösa ut sina syskon.37
Årligt utfallande belopp, pension eller lik¬
nande, återfinns i urkunder efter Christina
Piper och Elisabet Jennings. Del Piperska
testamentet är annorlunda än de övriga i den¬
na kategori, då det stipulerar en ärlig förmån
till stiftarens egna bröstarvingar och deras
ättlingar, i stället för till en ny syskonskara
vid varje byte av fideikommissarie. Denna
paragraf har lett till att det på 1950-talet år¬
ligen utbetaldes 5 644 kronor till »Ärkehertiginnan Alice Habsburg af Österrike
m.fl. descendenter till grevinnan Christina
Piper».3S
På Wanås utgick årligt understöd till fideikommissariens bröder tills de blev 21-25 år
samt till hans systrar tills de »genom anstän¬
digt gifte, eller på annat sätt, kommit i till¬
stånd, att ty förutan, kunna leva av egna hen¬
ne tillfallna inkomster».-39 Elisabet Jennings
ålade också fideikommissets innehavare ett
bredare socialt ansvar för familjen:

_

Skulle ock, det Gud jiådeliga avvände! så fatalt hän¬
da, att någon av fideikommissariens syskon eller
tjärmarc frändc f ]. vare till begrepp, lemmar eller
hälsa, så svag, att han ej, i tjänstevägen eller på annat
sätt, kunde sitt uppehälle, förvärva, bliver ftdeikommissarien närmast skyldig, att honom eller henne
bispringa och soignera, så att densamma icke, av
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brist eller vanskötsel må familjen till blygd och van¬
heder, råka i uselhel och allmänhetens förakt, tvivlaitdcs jag därjämte icke, att ju de övriga familjens
medlemmar, var i sin mån, elter lormåga låta sig om

en sådan olycklig blodsförvant, med huldhet och
eftersyn vårda, särdeles under den lid, slikt ej kan av
fideikommissariens ålder, stadga eller rådighet till¬
räckligen väntas.1“1

Johan von Brehmers tcstamenlariska önskan
var att skapa en fond på 20 000 daler silver¬
mynt, vars avkastning skulle »användas att
därav underhålla tvenne studerande söner uti
familjen».41 Den skulle bara utgå till den
»som förer namnet av von Brehmer» och i
första hand utgå till andra än fideikommis¬
sariens son.42 Baskapitalet i fonden skulle
tillskapas genom avkastningen på stamgod¬
set, men som de flesta av Johan von Breh¬
mers högtflygande planer kom det nog inte
till stånd. I alla fall lär det inte ha funnits på
1950-talet, då det inte nämns i enkätsvaret till
Fideikommissutredningen.
Förmåner till icke -släktmedlemmar
1 flera testamenten gjordes utfästelser om
legat i den del av stiftarens egendom som
inle avsatts för fideikommissets räkning, och
de är därför inte av intresse för fideikom¬
missbildningen. Däremot är varaktiga utfäs¬
telser, antingen baserade på fonderat kapital
eller genom utfästelser om löpande utbetal¬
ning, som kopplats till fideikommisset av in¬
tresse. Ungefär hälften av fideikommissen
har påförts sådana utfästelser av stiftaren,
riktade till förmånstagare utanför släktkret¬
sen.
Den vanligaste målgruppen var de fattiga.
Sex fall av löpande utfästelser och fyra fall av
fonderade medel har påträffats. De Trolleska
fideikominissariema ålades vardera att
årligen underhålla på varje ställe sex fattiga av vil¬
ken vardera undfår månatligen en halv skäppa råg,
en halv skäppa kom, en skäppa malt och en daler
silvermynt, vilka fattiga som av fideikommissarien
själv utnämnes.43
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Margrete Sofie Gyldenstierne på Bjersgård
bestämde att
Till Gråmanstorps sockens fattiges hugnad |. . . | skall
årligen framgent och cvärdligen. till min salige käre
mans och min ihågkommelse, var nyårsafton vid
Biersgårds gärd 20 daler silvermynt riktigt och
oavkortat utdelas, så att ingen av de rätt fattiga, där¬
vid forgätes eller forbigås, antingen av dem säng¬
liggande eller eljest förhindrade sig själva att in¬
ställa.44

_

Fideikommissarien på Barsebäck skulle ock¬
så lämna understöd till de fattiga i hemsock¬

nen.45

Maria Hegardt avsatte kapital för fattigför¬
sörjningen:
Av den välsignelse som Gud mig förlänt haver, där¬
för hans helga namn vare lovat och prisat, har jag
funnit min skyldighet vara att ihågkomma dc fattiga,
och ty vill jag härmed hava förordnat, att efter min
död skola 2000 daler silvermynt avsättas på intresse
till tvenne fattiga änkors understöd av samma in¬
tresse av vilka mina söner utnämna vardera en där¬
till. I I Även skall 500 daler silvermynt utsättas pä
intresse och räntan därav årligen utdelas till de fat¬
tiga av Igelösa och Odarslöfs församlingar, varotn
Svenstorps innehavare disponerar.4'1

Liknande fonderingar gjordes i Krapperups
fideikommiss47 och i Stora Lillienbergska

fideikommisset.48
Fyra stiftare gjorde utfästelser för utbygg¬
nad av skolor och sjukvårdsinrättningar. 1 det
Hamiltonska testamentet avsattes 3000 daler
silvermynt till en fond för att driva en skola i
Barsebäcks by. Fideikommissarien gavs
ansvar för skolan och fonden. Vidare ålades
fideikommissarien att upprätta en fond, vars
avkastning skulle finansiera en sjukstuga i
Barsebäcks by. Sjukstugan skulle syssla med
koppympning och tillfälliga, ej kroniska

sjukdomar.49
von Kochen på Krapperup satsade 6000
daler silvermynt vars avkastning skulle
tinvändas till en å två skolmästares underhåll, vilka
barnen så på fiskelägen, som eljest i socknen uti
dygd och sina kristendomsstycken undervisa. Men
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Krapperup. Akvarell av Ferdinand Richardt (1819-1895) i M. Y. Stuart & N. P. Stilling: Danske herregårde og
Amerika.

det övriga av detta kapitalet med sina intressen sam¬
manråder fideikommissinnehavare med samtliga
sina syskon och andra förståndiga män, på vad och
kristligt sätt denna skänken med sina intressen som
en beständig fond till något barnhus, hospital eller
usla fattigas hjälp och understöd employeras kan.50

Wanås fideikommissarie förbands årligen att
utbetala medel till både skola och kyrkor.51
Även Johan von Brehmer stipulerade om
utbetalningar för skoländamål, men det är
tveksamt om något sådant kom till stånd.52
Förste fideikommissarien på Ågerup ut¬
ökade fideikommissets skyldigheter i sitt
testamente genom att ålägga det att årligen
betala de 50 daler silvermynt som med Kongl. Maj:ts
nådigaste stadfästelse av den 9 maj 1 753, äro av mig
anordnade till ett stipendium kallat StiemklouLillienbergianum för någon vid Kongl. Carolinska
akademien uti Lund studerande.53

Bildande av nya fideikommiss
Stiftaren behövde inte inneha någon fastighet
för att kunna upprätta ett jordbruksfideikommiss. Denna egenhet har påträffats i fyra av
stiftelseurkunderna.
Fredrik Trolle hade en son och tre döttrar.
Hans önskemål var att de skulle erhålla
var sitt präktigt fideikommiss efter honom
(sonen kom att ersättas, av skäl som tidigare
återgivits, av sonsonen). Under sin livstid
lyckades han anskaffa tre sådana, men för det
fjärde syskonet, dottern Sofia, fick han skapa
en annan lösning. I testamentet av år 1755
avsatte Fredrik Trolle 120000 daler silver¬
mynt, senare utökat till 1 50 000 daler silver¬
mynt. Sofia, som var gift med Fabian Löwen,
eller hennes ättlingar skulle använda dessa
medel för inköp av ett gods som skulle ut-
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göra fideikommissegendom för släkten
Löwen, vars innehavare skulle kalla sig
Trolle-LÖwen. Sofia Trolles sonson Axel
Fabian Trolle-Löwen inköpte för detta kapi¬
tal år 1 809 gården Ludgonäs i Södermanland,
som i enlighet med fideikommissvillkoren
omdöptes till Trollesund.54
Trolles nyskapade fideikoinmissgods ham¬
nade inte i Skåne, men Gustaf David Hamil¬
tons på Barsebäck skulle ha gjort det om det
hade blivit verklighet. Tidigare har vi sett hur
den förste fideikommissariens syskon skulle
erhålla 34 000 daler silvermynt ur Barsebäcks
framtida avkastning. De skulle dessutom
ärva all den lösa och fasta egendom som - ut¬
över fideikommissegendomen - fanns i boet.
Testamentet innehöll emellertid speciella be¬
stämmelser i de fall den tillträdande fidei
kommissarien hade färre än två levande
syskon. Hade han bara ett syskon delade de
båda pä boets övriga egendom, men med den
lästa egendom detta syskon ärvde skulle
ytterligare ett fideikommiss bildas. Fanns
inga syskon skulle på motsvarande sätt ell
nytt fideikommiss bildas av den övriga fasta
egendomen till förmån för någon tiv den
förste fideikommissariens barn, dock inte för
efterträdaren till Barsebäcks fideikommiss.55
Eftersom den levande syskonskaran vid tes¬
tators död uppgick till fyra kom ingen av
dessa fideikommissbildningar till stånd.5h
Boserups historia är den omvända mot

Trollesund. Den började i en fideikommisshandling som omfattade Runsa i Stockholms¬
trakten och slutade med godsförvärv i Skåne.
Catharina Beata von Schotings vil ja var att
all min lösa egendom, av vad namn den vara. silver¬
servisen och allt det övriga odisponerade silvret, ur,
juveler, nipper, dukater, guldstycken, myntkabinet¬
tet, hela biblioteket, kartor och sjökort, samt lotterna
uti Ostindiska Cotnpagniet, lotterna uti Tullsocieteten, skeppsparten jämte flera lotter i andra verk ocb
fabriker. Låne Banco Capitalen Kong). Stats Conloirets obligationer, reverser, och alla behållna pen¬
ningar, vid dödstimman, samt möbler och husgeråd
uti stadeu, och allt silvret pä Runsa, att försäljas och
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penningarna för alltsammans på sükra ställen hos
främmande göras lör sex procent fruktbar, där de
icke uti lånebanken i brist av andra låntagare, emot
mindre ränta skulle nödgas insättas, för vilka kapita¬
ler, med deras ränta, och inkomster av glasbruken,
Telje läbrik, eller i fall denne fabrik framdeles även
säljes, då dess värde, köpes läst egendom.57

1 772 förvärvades Boserup av den förste
fideikommissarien Conrad Vilhelm Ankar-

crona.sx

Johan von Brehmers fideikommissbrev
uppvisaren kreativitet i fideikommissbildan¬
det som ingen av de andra skånska stiftarna
kom i närheten av. Hans visionära skapelser,
där den svenska landsbygden efterhand
skulle fyllas av von Brehmerska fideikom¬
missgods, kom doek aldrig att bli verklighet.
Säkerligen berodde detta på att den ekono¬
miska verkligheten var något helt annat än en
teoretisk konstruktion. Vad gick då denna
vision ut pä?
Stiftaren avsatte i fideikommissbrevet
40000 daler silvermynt -w för förvärv av ett
stamgods. Avkastningen från delta stamgods
skulle sedan under alla tider användas för att
förvärva ytterligare gods i prisklassen 40000
daler silvermynt, i lesLamentstillägg senare
ökat till 60000 daler silvermynt, vars an¬
vändning redogjordes för i stiftelsebrevet.
Dessutom ingick i fideikommissegendomen
godset Degerö i Uppland, som kunde (i ett
tillägg ändrat till borde) säljas och köpeskil¬
lingen användas vid inköp av det första nya
godset.
Det först förvärvade godset och dess av¬
kastning skulle tillfalla fideikommissarien på
fideikommissvillkor. Därefter skulle, när
stamgodsets samlade avkastning uppgick till
20 000 daler sil vermynt, dessa medel avsättas
till en stipendiefond. I ett tillägg ändrades
detta till att 40000 daler silvermynt skulle
ansamlas, ett gods förvärvas för medlen och
halva avkastningen av godset användas till
stipendier, medan andra halvan av avkast¬
ningen tillföll fideikommissarien. När för

tredje gangen stamgodset avkastat en ansam¬
lad förmögenhet på 40000-60000 daler sil¬
vermynt skulle ett nytt stamgods förvärvas.
För avkastningen av båda dessa stamgods
skulle det fjärde, femte och sjätte godset för¬
värvas och tillfalla fideikommissarien på
lideikommissvillkor. Den fortsatta godspro¬
duktionen skulle enligt von Brehmcr invol¬
vera andra delar av släkten:
Skulle den allra högste behöva detta fideikommiss
den lycka och välsignelse att fideikommissarien
diirigenom tillfallit sex nya gods, därav han njuter
riintan, som alltid efter honom faller pä hans äldste
son, sä är billigt att ock andra uti familjen av delta
fideikommiss njuta fördel. Därför förordnas härmed
att pä förberörda händelse, det första nya godset,
som sedan inhandlas, hör tillfalla fideikommissariens andra son. och med fideikommissvillkor hiheliållas i hans manliga familj så länge den är Ull [...1.
Dä det skett är bör alltid tvenne av stamgodsens
revenue efter varannan tillfallande nya gods komma
principal fideikommissarien tillgodo, och därmed
beständigt så continueras, all alltid det tredje nya
godset, sä ofta det inköpas, bliver lämnat antingen ät
då levande fideikommissariens andra söner, varefter
sin ålder, om de äro till |...|, eller om de ej äro till,
fäller alltid vart tredje nya gods på sidolinjen och
först till fideikommissets närmaste släktingar.60

Av denna storslagna vision blev endast Hyby
verklighet, ett av de minsta skånska fidei¬

kommissen.61

rörde del sig om friherrliga eller grevliga
ätter. Undantaget var Fredrik Trolles fideikommissbildningar. Ätten Trolle hade gamla
anor och hade tillhört högaristokratin, men
blev friherrlig först med Fredriks sonson Nils

Trolle.62
I hälften av dessa fall har reglerna aldrig
behövt tillämpas. Dessa är Barsebäck/f Hamil¬
ton, Övedskloster/Ramel, Ruuthsbo/Ruuth,
Skabcrsjö/Thott och Börringekloster/BeckFriis.
I det Åntpska fideikommisset stadgades
att tillträdaren skulle söka tillstånd att till sitt
eget namn lägga det Coyetska. Carl Axel
Wachtmeister ansökte om sådant tillstånd,
men fick avslag med motiveringen alt Kungl.
Maj:t inte kunde finna några skäl för att be¬
vilja ett sådant.63
Johan von Brehmers förste fideikommissaric var hans systers dotterson friherre
Johan Vilhelm Wrangel af Sage och Waschel.
Denne fick tillstånd att ändra namnet till
Wrangel von Brehmer, ett namn som Hybys
fideikommissarier burit ända sedan dess.
Det mest kända fideikommissnamnet i
Skåne är Trolle. Namnskapandet har utgått
från några paragrafer i Fredrik Trolles testa¬
menten. Angående innehavarnas namn sägs
att

Släktnamn

Tio av de skånska fideikommissen hade reg¬
ler för alt bevara namnet på stiftarens slakt. I
något fall är det möjligt att reglerna var till
även för att bevara minnet av stiftaren själv.
Dessa regler kan ses som en del av motivet
för att bilda fideikommiss, då det stödjer
målsättningen att upprätthålla familjens
heder. Regierna var till för att användas när
succession skedde via kvinnlig släktmedlem,
både vid själva instiftandet av fideikommis¬
set och vid senare byte av fideikoinmissarie.
För au kunna byta namn krävdes tillstånd av
Kungl. Maj:t.
I samtliga dessa fall, med ett undantag,

fideikommissarien såväl till Eriksholm, som de
övriga fideikommissarier till mina nu till fideikom¬
miss inrättade egendomar, familjen till heder, och
inrättningen till hågkomst upptaga Trolliska namn
och vapen.64

Men Fredrik Trolle stannade inte vid alt inne¬
havarna skulle bäraTrolle-namnet, utan även
egendomarna själva fick ikläda sig detta
namn.65 Fredrik Trolles vilja följdes, och där¬
för finns i dag i Skåne Trolle-Ljungby som
innehas av Trolle- Wachtmeister, Trollcnäs
som innehas av Trolle och Trolleholm som
innehas av Trolle-Bonde, samt Trolleberg.
Dessutom finns i Södermanland Trollesund
som innehas av Trolle-Löwen.
9

Bestridande av stiftelseurkunden
Några av stiftarna befarade att det kunde bli
tvist angående det instiftade fideikommisset.
En tredjedel av fideikommissbreven uppvisar
därför sanktioner, om någon ämnade att rätts¬
ligt ifrågasätta stiftelsehandlingen. Den van¬
ligaste sanktionen var att den ifrågasättande
parten förlorade sina rättigheter enligt ur¬
kunden.
I Fredrik Trolles testamente kan läsas att
den
som i minsta mållo våga sig uppenbarligen eller
hemligen klandra denna min disposition [...]. den
eller desamma böra vara hela sin fadernelott, enligt
detta testamente, i fast och löst förlustig, och tillfal¬
ler samma lott gemensamt mina övriga arvingar [ . . . J
och väntar jag mig så mycket mera en allmän tävlan,
mina kära arvingar emellan, om grannlagaste verk¬
ställighet av vad jag till deras enhälliga nytta före¬
skrivit, och där sä skulle hända, att samtliga mina
kära arvingar bliva ense att av förakt för denna mm
välmenta disposition uraktlåta någon del av vad i en
eller annan måtto, en eller annan av mina kära ar¬
vingar är vorden föreskrivit, så förordnar jag härige¬
nom, att all den egendom, som under en slik ändring
eller avvikelse ifrån bokstaven, det må vara fast eller
löst, kominer att tillfalla Waöstena krigsmanshus,
som en evärdelig egendom/’*’

De stiftare som för fram sanktioner mot att
arvingarna skall bestrida fideikommissi nrättningen kan i flera av fallen kopplas till de
fideikommiss där dispositionsrätten till jor¬
den var ifrågasatt. Ytterligare några fall rör
fideikommiss där stiftaren åsidosatt någon
arvinge vjd stiftelsebildningen. Det ovan ci¬
terade Trolle-fallet är ett typiskt exempel.
Näs gods var arvejord, som Fredrik Trolle via
olika transaktioner försökte lösa ut från sina
barn. Därtill hoppade han över sonen Arvid
Trolle vid fideikommisstilldelningen. Det är
inte förvånande att han befarade att sonen,
uppenbarligen mycket hårt styrd av fadern,
skulle försöka få till stånd en ändring i
faderns dispositioner efter dennes död, med
eller utan hjälp av syskonen.
10

Jag har inte hittat något fall där dessa para¬
grafer kommit til) verkställighet.
Andra villkor
Fideikommissbreven innehåller, utöver vad
som ovan genomgåtts, allehanda andra vill¬
kor, föreskrifter, regler och uttalanden. Här
skall som exempel behandlas några som rör
skogsvård, bokföring, krig och gravkor.
Skogen sågs som en viktig resurs som inte
fick förbrukas hur som helst. På sitt sätt kan
man säga att god skogsvård hade likheter
med fideikommissinstitutet. Båda syftade
nämligen till alt bevara en tillgång för kom¬
mande generationer. I Södra Lindveds fideikommissbrev sägs att
vad högskogen beträffar skall med den ganska spar¬
samt hushållas, och icke vidare än till nödig hustarv

därav tagas, på det den icke till efterkommandes för¬
fång ulödes, samt återplanlering för vad som fälles.
efter lag verkställas.67

Fredrik Trolle hade som vanligt detaljerade
föreskrifter:
1'Ulltofla skogar, såsom en egendoms förnämsta här¬
lighet ingalunda får till salu nedtagas, ulom vad till
gårdens och godsets erforderliga byggnad tarvas,
varom min käre sonson, som en laga skyldighet bör
låta sig vara angeläget, och varförutom en sågkvam
på något där bekvämt ställe kommer au ånyo uppsät¬
tas, och därvid årligen skäras nödigt byggnadstim¬
mer av Fulltofta egendoms underliggande ekskogar
till hjälp och undsättning för infallande nybyggnader
och reparationer på Nääs godset underliggande fräl¬
sehemman, men ej över 1 00 stolpar, 100 lösbult. 50
snedstyvor och 50 underståndare; och som skogen är
nog ringa så vid Fulltofta som Nääs, så förtjänar den
så mycket mera sparsamhet, och till den ändan för-

bjudes härigenom fideikommissarien att utav dessa
två fideikommissegendomarnas skogar något föryltra eller bortgiva, utan i dess ställe, som allra spar¬
sammas! all slags skog av ek och bok tillgripa till de
behov, som gårdarnas och godsens nödvändigheler
högst nödigt kan erfordras.6“

Johan von Brehmer insåg att när de många
godsen började hopa sig så fanns behov av
ordnad bokföring. Därför skulle ett ordentligt
administrativt system inrättas.

Till att vid fideikommissgodsens och medlens admi¬
nistrerande förekomma allt missbruk och införa all
tillbörlig Sorgfalt, förpliktighet och ordning, skall uti
familjen konserveras en huvudbok, varmi tinnes ett
utfärdat original av fideikommisset |... |. Uti huvud¬
boken hålles släktregister över hela familjen och
inskrives årligen uti närvaro av tvenne familjens
ledamöter
1 . den revenue, som av stamgodset influtit
2. vad de sedan influtna medel det året av sig kastat.
och på vad sätt de bliva utlånte
3. kapilalet för stipendierna, då det samlas och huru
det förvaltas
4. de nya gods, som köpes, och för hum stor

summa
5,

I...I

6. all förändring, som med förtnynderskap ciler
eljest i ett och annat må) vid fideikommisset, med
dess innehavare och godsens administration sig
tilldrager
så att man framgent må kunna se och veta fideikom¬
missets tillstånd från en tid till en annan, samt huru
var och en, som haft medel och gods att förvalta.
dem förestått.61'

Christina Piper uteslöt inte risken för krig.
Hennes make hade dött i rysk fångenskap un¬
der Nordiska kriget. Därför stadgade hon att
om
fienden [skullej infalla i Skåne, bör kostnaden och
krigslasten av alla intressenterna, efter deras arvede¬
lar, bestås, gottgöras och avräknas.711

Några av fideikommissänkorna månade om
den eviga vilan tillsammans med sina döda
män. Maria Hegardt säger att
Till min gravs förbättrande och underhållande i Tgelösa kyrka, skall avsättas 200 daler silvermynt och
de göras fruktbara, samt intresset till detta behovet
användas. Och sedan min lekamen blivit där insatt
till mina saliga män Stiernhlad och Gyllenkrok skall
ingen mera dit insättas; medan där ändå tvenne
andra gravar finnas som mina efterkommande kunna
betjäna sig av, skolandes för mig och förbemälte
mina män. trenne marmorkistor förfärdigas och an¬
skaffas .som våra hk skola sättas uti.71

Fideikommissarien på Bjersgård fick sig
också tilldelad cn uppgift:
Angående min andelösa kropps begravning, så skall
därmed föranstaltas efter min vidare förskrivning

darom; och måste vår familjs grav uti Gråmanstorp

kyrka, alltid vät och hederligen vidmakthållas av
godsets innehavare, samt våra lik ingalunda rubbas
eller flyttas av sina ställen, i synnerhet som min sa¬
lige käre man och jag rummet till vår och våra kära
barns lägerstad av kyrkan köpt och det betalt

hava.72

Överflyttning av fideikommissrättigheten
Fideikommissgodset och de mer eller mindre
omfångsrika föreskrifter som genom fideikommissbreven reglerade de juridiska ramar¬
na för fideikommisset var inte så bergfast
skrivna i sten som det kan synas vid första
anblicken. 1 inledningen nämndes att i sam¬
band med att förbud infördes mot inrättandet
av nya fastighetsfideikommiss 1810 gavs
också laglig möjlighet att kunna förändra
vissa oförmånliga fideikommissvillkor, s.k.
permutation. Men redan dessförinnan hade
förändringar i fideikommissen genomförts.
Fem av de skånska fideikommissen har varit
berörda av överflyttning av fideikommissrät¬
tigheten från ett gods till ett annat. Dessa fem
fall presenteras här i kronologisk ordning.
1779 fick Eva Charlotta Bielke. förste
innehavare av det Piperska fideikommisset
Hesselbyholm i Södermanland, tillstånd att
överflytta fideikommissrättigheten på hennes
och maken Fredrik Gustaf Gyllenkrooks
gods Bjömslorp. Makarna önskade åstad¬
komma en mer geografiskt sammanhållen
förvaltning av sina egendomar.73
1782 hade Jörgen Beck-Friis fått danske
kungens tillstånd att sälja sina danska fidei¬
kommissgods Hevringholm och Tustrup om
han upprättade svenska fideikommiss till
motsvarande värde, 1791 instiftade han
Börringekloster tillsammans med sörmländ¬
ska Fiholm som fideikommiss.74
1 808/1810 erhöll Erik Ruuth rätt att flytta
fideikommissnaturen från småländska Källlunda, Tylstorp och Bestorp till Gundralöf,
vilken han lät namnändra till Ruuthsbo.75
På 1810-talet fick Voldemar Vilhelm
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Wrangel von Brehmer tillstånd att överflytta
fideikommissrätten från Skeinge till Hyby.76
1830 flyttades fideikommissrätten från
Trolleberg till Ljungby, vilken omdöptes till
Trolle-Ljungby. Trollebergs fideikommissarie Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister ägde
Ljungby och var också innehavare av Årups
fideikommiss. Han ville hellre samla fidei¬
kommissrättigheterna på de närliggande
nordostskånska godsen för att därmed kunna
behålla dessa intakta och i stället stycka
Trolleberg vid ett framtida arvsskifte. Andra
skäl som han angav vid tillståndsansökan var
att huvudbyggnaden på Trolle-Ljungby var
mer ståndsmässig samt att där fanns bättre
möjligheter att ordna änkesäte.77
Det är svårt att dra några mer långtgående
slutsatser av ovanstående fåtal fall, speciellt
med tanke på att jag inte haft tillgång till alla
handlingar rörande överflyttningsärendena.
Huvudskälet synes vara att den geografiska
belägenheten på fideikommissgodset var
mindre bra. antingen ur förvaltningssynpunkt
med innehavarens övriga egendomar (TrolleLjungby, Björnstorp) eller ur boendesynpunkt (Börringekloster, Trolle-Ljungby). Det
är troligen också så att bakom överflyttning¬
arna finns en önskan att »byta upp» sig egendomsmässigt. Trolle-Ljungby, Ruuthsbo och
Hyby är exempel på dessa bevekelsegrunder.

Slutsatser
I undersökningen har de skånska fideikom¬
missen speglats mot en fideikommissarisk
idealtyp och avvikelserna har granskats. Det
är nu dags att sammanfatta undersökningens
resultat och att presentera den nyanserade
bilden av de skånska fideikommissen.
Först kan konstateras att själva fideikom¬
missbrevet oftast var upprättat i testamenta¬
risk form, i undantagsfall som gåvobrev.
Några fasta hållpunkter innehållsmässigt
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fmns, nämligen till vem fideikommisset rik¬
tades och med vilken egendom samt hur suc¬
cessionsordningen skulle se ut. Förbud fast¬
slogs mot avyttring och belåning. 1700-talets
religiositet har oftast salt sin prägel på ut¬
formningen.
Idealtypens adlige fideikommisstiftare be¬
kräftas i undersökningen. Stiftarna kommer
från både hög- och lågadel, ny- och gammal¬
adel. En viss övervikt av inflyttade svenska
adelsätter kan konstateras i förhållande till
den gamla dansk-skånska adeln. Änkor/änk¬
lingar dominerar som stiftare framför gifta
par, med änkorna som stiftare i mer än cn
tredjedel av fallen.

Två huvudperioder för instiftande gäller
för de skånska fideikommissen. Den första
och största perioden var årtiondena kring
mitten av 1750-talet. Efter en längre tids
uppehåll, kanske sammanhängande med det
gustavianska enväldet, stiftades åter ett antal
fideikommiss kring sekelskiftet 1 800.
Fideikommissegendomen utgjordes av en
stor, oftast mycket stor, jordegendom, med
omfattande både åker- oeh skogsarealer. En
viss överrepresentation för Malmöhus län
gentemot Kristianstads län kan beläggas.
Några enstaka mindre, storbondeiiknande
fideikommiss instiftades av borgare.
Trots lagstiftningens förbud mot fideikom¬
missbildande av annat än avlingejord värdet
vanligt att utnyttja ursprungligen icke-dispositionsfri jord. Ett flertal sätt användes för att
åstadkomma de erforderliga dispositionsmöjligheterna. Färre än hälften, närmare be¬
stämt tolv fideikommissbildningar, kan sägas
ha gjorts utifrån ren avlingejord. Sju egen¬
domar hade ärvts, tre var belastade med
bördsratt (definierat som egendom förvärvad
från släktmedlem) och sex potentiellt med
makens giftorätt.78
Till familjens heder och konservation är en
bra sammanfattning av orsakerna till att fi¬
deikommissen bildades. Den adlige stiftaren

ville se till att släkten kunde leva vidare med
bevarad eller ökad status. För detta krävdes
att en egendomsmassa, tillkommen under
tidigare släktled men också genom stiftarens
egen verksamhet, säkrades inom släkten.

reglera denna har ibland skapat andra slutre¬
sultat. I tre fäll finns dock en tydlig vilja till
avvikelse, nämligen att även ge den kvinnliga
sidan rätt till fideikommisset. Råbelöfs fidei¬
kommiss är en ur könssynpunkt helt jämlik

Fideikommissinstitutet var lösningen på
mångas farhågor om förödande och splitt¬
rande arvsskiften.
Idealtypens förste fideikommissarie, den
äldste sonen, ägde bara giltighet i en minori¬
tet av fallen, 1 1 av de 27 instiftade fideikom¬
missen. Däremot kan 20 av 27 fideikommiss
sägas ha fått en första fideikommissarie i en¬
lighet med den normala successionsordning¬
en. Tolv av dessa var söner, en var dotter och
de övriga sju var närmaste »normala» alter¬
nativ i avsaknad av egna harn. I sju fäll hade
stiftaren andra bevekelsegrunder vid valet.
De tre Trolle-fallen var orsakade av brister
som stiftaren säg hos sin son. Råbelöfs stif¬
tare ansåg att sönerna redan erhållit tillräck¬
ligt i arv efter föräldrarna, men det går också
att ana att hon månar särskilt om döttrarnas
försörjning. Valet i Piper-Björnstorp-fallet
bygger på ett nära vänskapsförhållande, nå¬
got som också kan ses, i alla fall delvis, som
orsaker när det gäller Bjcrsgård och Södra

fideikommissförfattning.
Svårbedömda kriterier som brister i heder
och dygd, gudfruktighet eller kompetens var
personliga skäl som i några enstaka fidei¬
kommissbrev angavs som grund för förlust
av fideikommisset, liksom ifall fideikommissarien blev dömd för några specificerade
typer av brott. Dessa regler har dock aldrig
kommit att tillämpas. Av de två fideikom¬
missbrev med paragrafer som förbjöd ofrälse
gifte har en tillämpats, inte utan juridiska för¬
vecklingar.
Några fideikommisstiftare uttalade sig om
hur förmyndare för minderåriga fideikommissarier skulle utses. I några fall namngavs
den tillträdande fideikommissariens förmyn¬
dare, Två intressanta fideikommissbrev, Trol¬
les och von Brehmers, innehåller detaljerade
anvisningar och regler för uppfostran och ut¬
bildning, t.o.m. för den kommande fideikom¬
missariens karriärplanering.
I hälften av fideikommissbreven har fideikommissariemas änkor tilldelats rättigheter.
Allt från full rätt till fideikommisset, mer
eller mindre omfattande morgongåve- eller
änkesätesrättigheter till periodiska understöd
utgående i pengar eller in natura har kunnat
beläggas. I den andra hälften av fideikom¬
missbildningarna har änkorna inte erhållit
några rättigheter utöver den rätt till fardag
som tillkom ined 1810 års lagstiftning.
Fideikommisstiftarna hade oftast en öns¬
kan att även den trängre familjekretsen,
normalt fideikommissariens syskon, skulle
erhålla ekonomisk gottgörclse. Dessa legat
kunde utgå ur testators övriga egendom eller
belasta fideikommisset och fideikommissaricn. I förra fallet gällde det enbart vid arvs¬
skiftet efter stiftaren. Belastningen på fidei-

Hultseröd.

De flesta fideikommisstiftarna strävade
mot en successionsordning byggd på princi¬
perna om manlig pri mogen i t ur, huvudman¬
naprincipen. I många fideikommissbrev åter¬
finns mångordiga beskrivningar hur denna
skulle tillämpas. Trots, eller snarare på grund
av, detta har otydligheter och motsägelser lett
till nödvändiga juridiska tolkningar, som
kanske inte alltid stått i överensstämmelse
med testators vilja. Särskilt i fallet Stora
Lillienbergska fideikommisset är det svårt att
se att den egendomliga successionsordning
som fastställts i domstol har varit avsedd av
stiftaren. Således kan konstateras att stiftarna
oftast strävat mot den idealtypiska succes¬
sionsordningen, men noggrannhetsivern att
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kommisset gällde däremot ofta generellt vid
alla framtida arvsskiften efter avliden fideikommissarie.
I mer än hälften av fideikommissbreven
stipulerades att humanitära eller soeiala legat
skulle utgå till behövande i hembygden. Van¬
ligast var direkta utfästelser om understöd till
fattiga i hemsocknen som skulle åligga fidei¬
kommisset. 1 några fall förordnades om större
belopp, som fonderades för skolor eller sjuk¬
vård och där fideikommissarien hade ett
framtida förvaltande ansvar.
En önskan om att upprätta ett fideikom¬
miss i jordbruksegendom fanns hos några
stiftare som inte var i besittning av en sådan
egendom. Dessa avsatte då medel i testamen¬
tet för att de blivande fideikommissarierna
skulle anskaffa en lämplig jordbruksfastighet
när tillfälle bjöds. Boserup och Hyby är re¬
sultatet av sådana dispositioner.
Knappt hälften av fideikommissen hade
regler om att fideikommissarien skulle bära
stiftarsläktens namn. Dessa klausuler åter¬
finns nästan enbart bland de högaristokratis¬
ka stiftarna. Reglerna kan sägas stödja ett av
syftena med fideikommissbildandet, nämli¬
gen släktens heder. Trolle-fideikommissen är
de mest utpräglade exemplen på dessa reglers
tillämpning.
Fideikommissvillkoren innefattade dämtöver ett antal andra stadganden, av vilka be¬
stridande av fideikommissurkunden, regler
kring fideikommissens skogsvård och bok¬
föring, förhållningssätt i händelse av krig
samt skötsel av stiftarnas gravkor har presen¬
terats.
Några mer generella insikter har också
erhållits vid genomgången av de skånska fi¬
deikommissen och deras stiftelsehandlingar.
Den första gäller kortsiktigheten och detalje¬
ringsgraden i fideikommissbreven. Många av
dessa urkunder uppvisar noggranna föranstaltningar, ibland med olika handlingsalter¬
nativ, i samband med första arvsskiftet. De
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kommande arvsskiftena förutsätts däremot
kunna hanteras på ett mer okomplicerat,
schablonmässigt och problemfritt sätt. Även
den höga detaljeringsgraden för villkor som
var tänkta att gälla för all framtid, förvånar,
Fredrik Trolles omfattande regelverk eller
Johan von Brehmers uppfostringsreglemente
är praktexempel på detta. Slutsatsen är att fideikommisstiftarna på 1700-talet troligen
inte hade en tankehorisnnt som motsvarade
fideikommissinstitutets eviga karaktär, utan
snarare var deras planerande avpassat enbart
för de närmast kommande generationerna,
mer liknande ett normalt testamente. De för¬
stod helt enkelt inte vad de igångsatte och
åstadkom med sin fideikommissbildning.
Man får också en djupare känsla och för¬
ståelse för fideikommisstiftarna och deras
miljö när man möter dem som personligheter
i fideikommissbreven, och man ser dem inte
längre som en stereotyp fidei kommi sstiftarbild, utan som nyanserade personligheter.
Fredrik Trolle var dominerande, rik, auktori¬
tativ och kraftfull, van att bestämma och få
som han ville. Maria Hegardt, Elisabet Jen¬
nings och inte minst Christina Piper möter
oss som driftiga änkor utan förmyndarska¬
pets inskränkningar. Hans Ramel, »ByggeHans», representerar dåtidens stora bygg¬
herrar. Några av stiftarna, t.ex. von Kochen
på Krapperup och Hamilton på Barsebäck,
tar ett socialt ansvar för sin hembygd genom
att inrätta skolor och sjukvårdsinrättningar.
Catharina Beata von Schoting och Anna
Catharina Ridderschantz lyfter fram de
kvinnliga släktmedlemmarna. Stiftare finns
med kvarvarande kopplingar till det gamla
hemlandet Danmark: Joakim Beck-Friis och
Christian Henrik von Finecken. Ytterligare
en med danska rötter, Margrete Sofie Gyl¬
denstierne, gör allt för att bevara Gyllenstierna-namnel. oavsett vilken släkt det tillhör.
Och så slutligen den store visionären Johan
von Brehmer, som med ett begränsat kapital

skriver ner en fantastisk produktions- och
expansionsplan för tänkta fideikommiss, var¬
vid det hela slutar med det blygsamma Hyby

gods.
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Av Bodil Persson
Leg. läk., fil. dr, Historiska institutionen, lunds universitet

Då jag för drygt tjugofem år sedan åkte runt
i nordöstra USA undrade jag över alla dessa
döda träd som fanns överallt och som ingen
verkade bry sig om att såga ner. Det var före
almsjukans tid här hemma. Nu möter vi
samma syn lite varstans här också. På 1 800talet gick potatispesten. Det var bladmöglets
debut. I dagens trädgårdar angrips plom¬
monen av svamp och möglar innan de hinner
mogna. Allt detta är på sätt och vis epi¬
demiska sjukdomar bland våra nyttoväxter.

Det kan jämföras med epidemisk utbredning
bland människor av sådant som vi inte vill ha
- salmonella i ärtsoppan och Ehec-bakterier i
korven, listeria i de franska dessertostarna
och hepatit i ostronen.
Förr i tiden var en stor del av kreaturs¬
besättningen smittad med tuberkulos. Smit¬
tan spreds via mjölken till dem som drack
den. Därav bakgrunden till dagens pastöriseringstvång och en orsak till myndigheternas
ovilja att släppa på det. Vattentäkterna kunde
vara infekterade - det var en mycket effektiv
spridningsväg för kolera-vibrionerna, sär¬
skilt i städerna. Och bristfällig latrinhante¬
ring spred stank och gjorde livet osäkert både
i stad och på landsbygd.
För att hålla koll på allt detta har vi idag
hälsovårdsnämnder, smittskyddsläkare och
mikrobiologiska laboratorier där man analy¬
serar prover från importerade livsmedel, re¬
staurangkök, slakterier osv. Vi lever på sätt
och vis i en skyddad tillvaro, där vi har det
mesta av eländet under kontroll.
Men så har det alltså inte alltid varit. Våra
förfäder var mycket mer direkt utsatta, inte
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bara för de stora dödarna pest och kolera,

smittkoppor och tuberkulos, utan också för
mer smygande infektioner och livsmedelsförgiftningar. Enligt Yvonne Hirdman var det
som värst under senare delen av 1 800-talet,
då skråtvånget avskaffats och vem som helst
kunde öppna slakteri och sälja mjölk var som
helst hur som helst under de mest snuskiga
förhållanden.
Samtidigt började myndigheterna upp¬
märksamma problemen. De fåtaliga provin¬
sialläkare som fanns hade en viktig uppgift i
det förebyggande arbetet. De blev självskriv¬
na ledamöter i de hälsovårdsnämnder som
under 1 800-talet inrättades i städer och kom¬
muner. Allt mer av vatten och avlopp och
livsmedelshantering reglerades och kontrol¬
lerades.

Källorna
Det finns särskilt två källserier som kan vara
av intresse för den som vill veta mer om de
förhållanden under vilka våra förfäder levde.
Dels är det protokoll och handlingar från
Hälsovårdsnämnderna, och de ligger i re¬
spektive kommuns arkiv. Dels är del de år¬
liga berättelserna från Provinsialläkarna till
Kungliga Medicinalstyrelsen i Stockholm.
De ligger på Riksarkivet men är tillgängliga
på lite olika sätt beroende på vilken tid vi rör
oss i.
Under 1700-talet fanns i hela Skåne bara
en enda eller möjligen två provinsialläkare,
Under 1800-talet blev de successivt fler. I
våra nejder tillkom en i Broby och en i

Brösarp, en i staden Kristianstad och cn i
Åhus. 1892 hade de blivit så många att det
utsågs en förste provinsialläkare, som de
andra skulle skicka sina rapporter till. Han
gjorde sedan en sammanfattning, som gick
vidare till Kungliga Medicinalstyrelsen i

dödsfall, där man misstänkte att allt inte gått
riktigt till, där man måste utesluta att den
döde blivit mördad. Förste provinsialläka¬
rens rapporter innehöll en rad varierande
fasta punkter. Här följer några exempel:
Tillsyn öfver sjukhem och andra anstalter

Stockholm.

Tuberkulossanatoriet i Broby, kustsanatoriet
i Barkåkra, det privata Tallåsens enskilda
tuberkulossanatorium. Häiledals privata
sjukhus för lindrigt sinnessjuka. Epidemi¬
sjukhus i Kristianstad, Hässleholm och
Ängelholm. Malens havsbad: »Vattnet, som
användes till tvätt, var stinkande. En afloppsledning gick in i restaurantens tvättstuga och
tömde sig där i en träbehållare.» (1917)
Uppgifter om folkmängden och dess för¬
ändringar.
Sammanställning över bammorskeväsendet, antalet tångförlossningar, inre vänd¬
ningar och inre lösning av efterbörden.
»Endast 5 förlossningar följdes af barnsängsfeber, vid intet af dessa fall tillvitades den
behandlande barnmorskan någon felaktighet
eller försummelse.» (1916)
Gångbara infektionssjukdomar. 1915 här¬
jade både epidemisk hjärnfeber (meningokock-meningit) och difteri. Man provade
serumbehandling mot hjämfebern, men »re¬
sultatet tyckes knappt motsvarat förväntning¬
arna». Och då det gällde difterin hade »för
sent tillkallande af läkare ... säkerligen varit
orsaken till många af dödsfallen». Man för¬
sökte inrätta särskilda isoleringslokaler, men
befolkningen ville ogäma ta sina sjuka dit
och »vissa kommunalnämnder knotade
stundom öfver utgifterna». Det känner vi väl
igen?
Renligheten inomhus: »Så säger sig pro¬
vinsialläkaren i Broby distrikt aldrig på sina
föregående verksamhetsfält sett en sådan
mängd vanskötta och mycket förfallna samt
ej sällan med väggohyra behäftade bostäder.
Flertalet af de andra tjänsteläkarna utlåta sig
dock vida gynnsammare. Däremot klandra

Var hittar vi då dessa rapporter?
De äldsta är mikrofdmade och överlagda på
mikrofiche-kort. De kan beställas från SVAR.
En del av dem från 1 800-talct är till och med
renskrivna och utlagda på nätet i en
Medicinalhistorisk databas - adress: http://
pub.ep.liu.se/medhist/ (Internetadresser är
färskvaror. Denna adress gäller våren 2006.)
Här kan du söka på en enskild doktor, eller
en diagnos, eller något annat spännande. I
Kristianstads kommunarkiv hittar vi stads¬
läkarens utkast till ämbetsberättelser. De lig¬
ger i Kristianstads stad, Hälsovårdsnämnden,
Stadsläkarens ämbetsberättelser, serie F I.
Förste provinsialläkarens rapporter trycktes.
De finns inbundna på Stadsbiblioteket, dels i
Skånesamlingen, dels i Kristianstadssamlingen. En andra uppsättning finns på Småtrycksavdelningen på Lunds Universitets¬
bibliotek. En tredje uppsättning slutligen i
Länsläkarens arkiv i Lunds Landsarkivs
lokaler ute på Gastelyckan. Ingen av serierna
är fullständig, men från dem alla tre går det
att pussla ihop en någorlunda komplett
serie.
Vad innehåller de?

Det är mycket spännande. Från 1812 finns en
särskild berättelse om boskapssjukdom i
Rinkaby. Det finns rapporter om beväringsmönstringar och apoteks visitationer, intres¬
santa fall som doktorn stött på och uppgifter
om hur barnmorskorna i distriktet skötte sig
och följde den nya antiseptikens lagar.
Doktorn rapporterade om de medikolegala
obduktioner han utfört. Det gällde främst
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många af dem osnyggheten i boningshusets
närmaste omgifning. I allmänhet medgifves
dock, att äfven här förmärkes beaktansvärda
framsteg. En sida, där sådana göra sig
mindre gällande, är dock fortfarande bad.
Med undantag af spädbarn badar sig en ej
ringa del af länets befolkning föga eller inte
under vintern och somliga äldre personer ej
heller under sommaren.» (1914)
»Kaffemissbruk förekommer ingalunda
sällsynt.» (1914), »Öfver kaffemissbruk kla¬
gas i flera af årsberättelserna. Dr Brink säger
sig mycket oftare sett missförhållanden i
hemmet orsakade af kaffeneurastheni hos
hustrun än af alkoholism hos mannen.»
(1915) »På vissa håll ökar drycken skapen.
Missbruk av kaffe ökar och också cigarett¬
rökning hos det uppväxande släktet.» (1920)
Medicinsk personal - med namn och allt.
Angående fördomar och fel vid späda
horns uppfödande och vård: De ammades för
länge, fick vuxendiet på tok för tidigt, för¬
summade bad och frisk luft och drack kaffe
varenda dag. »En energisk upplysningsverk¬
samhet i hemhygien är högeligen af nöden
under denna förvekligandets tid. /.../
Korteligen hälsovårdens evangelium måste
ljudeligen predikas i våra landamären och
hvad som här skall ske, måste ske snabbt.
Vårt folk måste bli ett badande och renligt
folk, ett härdadt och kraftfullt folk, ett mo¬
digt och rådigt folk, ett hygieniskt skolat
folk.» (1915)
Angående överbefolkning : »Det hör icke
till ovanligheten att 8-10-12 personer ligga i
samma rum, som visst icke alltid är stort, och
att 2-3 personer dela samma hädd. Detta rum
är ju också dagligstuga, kök samt verkstad
och tvättrum mången gång. Gamla, fallfär¬
diga, ej på mången god dag reparerade bo¬
städer finnas här i mängd, men värst te sig de
gamla stalarhusen. Jag är böjd att tro, att
Skånes bostadselände är vida värre än andra
landskaps.» (Broby 1919)

20

Sundhetsinspektion: »Hälsovårdsnämnden
bör under inspektioner av matvaror, affärer,
bagerier etc. sommartid tillse att flugorna
efterhålies. De bör ej fä spatsera omkring i
maten i sådana mängder, som förekom t.ex. i
N. P:s bageri.» (Åhus 1924) »Slaktare S-g
inrättade 1924 sitt slakteri i fullständig strid
med hälsovårdsstadgan. /.../ Slaktbodcn be¬
finner sig omedelbart vägg i vägg med å ena
sidan ett stall, å andra sidan också ett stall,
tillika svinstia. Avträdet ligger för nära inpå.
/. . ./ Dessutom funnos mot slakteriet följande
anmärkningar, även de i strid mot hälsovårdsstadga, oeh utvisande ägarens fullstän¬
diga brist på sinne för renlighet: slaktboden
är ej renligt hållen, spindelväv finnes överallt
pä väggarna. /.../ Förbindelse finnes på 2
håll till höskullen, samt dessutom en upplagsbod...» (Kviinge 1925) »Slaktare J. N. i
X:by har haft sin lokal i 3 år. Av utseendet att
döma torde golven i försäljningslokalen ej
hava rengjorts på år och dag, de äro fulla av
ingrodd smuts. Vid diskens baksida bör råda
större ordning oeh renlighet. Korvfabrikens
golv är för dåligt, måste läggas om.
Apparaterna voro ej rengjorda. 1 slaktboden
råder den värsta tänkbara snusk. Likmaskar
kräla i stora högar på golvet. Kommunal¬
nämnden tycks hava förbisett, att hela slakt¬
boden av nämnden måste utdömas, då den i
alla avseenden felar mot hälsovårdsstadgan.»
(Osby socken 1925) [Personerna är namn¬
givna i rapporterna. Jag har här valt att delvis
anonymisera dem.J
Åtgärder mot spridning av lungsot: »Inte
sällan uppger man annan dödsorsak såsom
astma eller lunginflammation till vederbö¬
rande pastor och förtiger att det egentligen
rört sig om tuberkulos, Detta medför att
smittrening ej blir av. Uppfattningen att en
äldre person ej skulle kunna lida av lung¬
tuberkulos, är ganska utbredd hos allmän¬
heten.» (1927)

Födoämnen och njutningsmedel: »Vad
mjölkhanteringcn angår, förklara samtliga
hälsovårdsnämnder att inga missförhållan¬
den förefinnas. Detta är så långt ifrån över¬
ensstämmande med verkligheten, att man
snarare kan säga, att få ställen finnas, där
missförhållanden vid mjölkhanteringen icke
förefinnes. Främst gäller detta ladugårdarna

och själva mjölkningen. I ladugårdarna stå
kreaturen ofta i gödsel långt uppåt benen,
djuren själva ha på bakben, svansen och
juver stora kokor med intorkad spillning,
från taken hänga spindelväv och från löften
dråsa damm och höstrunt.» (Kristianstad
1928)

Kvacksalveri och olaga medikamentförsäljning: »Kvacksalvare av olika slag före¬
komma rätt talrikt i städerna och deras om¬
givningar. men även i någon mån i landsor¬
ten. I Vinslöv finns en barberare som bedriver
åtskilligt kvacksalveri. Under en del av året
har en kvacksalvare vid namn Håkansson
hållit till i Mala, Vankiva s:n och haft åtskil¬
lig praktik i trakten. Den medicin han utdelar
och som han själv tillagat, synes vara den¬
samma för alla åkommor.» (1928)

Som synes kan beskrivningarna i rapporterna
vara mycket målande. Många namn före¬
kommer också, både på anställda inom sjukoch hälsovården, på kvacksalvare, utpekade
överträdare av Hälsovårdsnämndens stadgar,
enskilda fallbeskrivningar av särskilt intres¬
santa patienter, obduktionsprotokoll. Kanske
kan du hitta någon av dina anor inom någon
eller några av kategorierna. Det har naturligt¬
vis redan gjorts mycket forskning om detta
och finns följaktligen en omfattande littera¬
tur. Själv medverkade jag tillsammans med
Kristian Ahlström och Åke Hellström i Nya
Kristianstad, Föreningen Gamla Christianstad årsbok 2000. 1 vår artikel »Från fattig¬
dom och farsot till dyrköpt hälsa» (s. 2 1 4
247) finns utförligare litteraturtips. Jag vill
dock kort nämna några här.

—

Litteraturtips
Hirdman, Yvonne, Magf rågan. Mat som mål och medel.
Stockholm 1870-1920, Rabén & Sjögren, 1983.
Eklöf, Motzi, Läkarens ethos. Studier i den svenska

läkarkårens identiteter, intressen och ideal 18901960, Linköping, 2000. (Bland annat om inställning¬
en till kvacksalvare.)
Ling, Sofia. Kärringmedicin och vetenskap. Läkare och
kvack sa Iveri anklagade i Sverige omkring 17701870, Uppsala, 2004.
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Enskiftesbonde under krigshot?
Myten om Svaneholm och »utskrivningarna» 1788
Av Magnus Olofsson
Doktorand vid Historiska institutionen. Lunds universitet

och Mats Olsson
Docent vid Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet

En central händelse i Sveriges agrara omvandling, som gett upphov till flera myter, är
enskiftet i Skurups socken 1786-1787. Händelsen är som skapad för historisk mytbild¬
ning. De samtida berättarna, vilka sentida historiker ofta lutat sig mot, var alla djupt
engagerade i att framställa Rutger Macklean och hans gärning i positiv dager. Tyvärr
har eftervärlden ända fram tills nu accepterat dessa berättelser och liera utpräglade
myter har hållits vid liv.
I denna artikel skall vi granska påståendena om krigsutskrivningarna och Svaneholm.
Inledningsvis skall vi visa hur rekryteringen till de olika delarna av krigsmakten gick
till under 1700-talet. Därefter ställer vi frågan: Kan rädslan för utskrivning ha räddat
Macklean?

Bakgrund
Den svenska historieskrivningen dras inom
vissa områden med starka och seglivade
myter. Upphovet till en sådan myt är ofta ett
tendentiöst eller ogrundat påstående som nå¬
gon person avgett vid något tillfälle. Om
detta påstående sedan har passat in bland
kommande historikers föreställningar och
ideologiska preferenser har uppgiften ohäm¬
mat kunnat fortplantas vidare som en sanning.
Avskaffandet av dagsverkssystemet vid
Svaneholm har inte bara av eftervärlden, utan
redan med den bild Macklean själv förmed¬
lade, ansetts som en central del av reformar¬
betet. Först nu på 2000-talet har det visats att
själva fundamentet för denna uppfattning är
skakig. Macklean avskaffade inte hoveriet.
Den ytterst måttliga dagsverksplikt som
åvilat bönderna i de fyra byar som enskiftades avskaffades, medan de bönder och torpare som bodde i närheten av herrgård sdo¬
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mänen i socknens norra del fick oförändrad
eller ökad, och så småningom kraftigt ökad,
dagsverksplikt. Faktum är att Svaneholm är
ett av de skånska gods där vi kan belägga
verkligt tung dagsverksplikt så sent som på
1860-talet, ofta med 400-500 dagsverken
per år och bonde.1
För att kontrastera den store reformatorn
och hans gärningar mot de förment tradi¬
tionsbundna bönderna levererade samtiden.
inklusive Macklean själv, en rad berättelser
om hur ovilliga bönderna var att acceptera
enskiftet. Uppgifterna om att mellan hälften
och tre fjärdedelar av bönderna inför skiftet
övergav Macklean har till exempel okritiskt
vidarebefordrats genom två sekler.
Först kulturgeografen Henrik Svensson
har år 2005 visat att i själva verket var det 17
av de 39 bönderna som avflyttade 1786-1788
och att sex av dessa flyttade efter det att de
tagit de enskiftade hemmanen i besittning.

Svensson visar också att det fanns en god
överensstämmelse mellan benägenheten att
avflytta och tilldelningen av gårdsläge: Det
var framförallt de bönder som placerades i
perifera lägen, på sämre hävdade marker,
som övergav Mackleans projekt.2 Ekonom¬
historikern Mats Olsson har dessförinnan
framfört hypotesen au det faktum att de allra
flesta bönderna i de fyra byarna fick förmin¬
skat jordinnehav efter skiftet kan ha bidragit
till att vissa valde att flytta. Svensson visar
att det i alla fall inte var deras tidigare hemmansstorlek (ett halvt eller ett helt mantal)
som var styrande för flyttningsbenägenheten.
Gemensamt för dessa bägge ansatser är emel¬
lertid att bönderna upplevde den nya jordlilldelningen som en faktisk försämring. Sam¬
tidigt pekar flera omständigheter på att
Mackleans nya kontanta arrenden innebar en
ökad belastning på det enskilda bondehem¬

manet.3
Som patronatsinnehavare av Skurups
socken tillsatte Macklean 1788 kyrkoherde
Jeuns Hjort. Detta var året efter skiftets verk¬
ställande, Enligt berättande källor blev Hjort
god vän med godsherren och åt bland annat
middag på slottet varje söndag. Någon gång
mellan 1816 och 1824 skrev Hjort ner sina
anteckningar om sin avlidne patronus livs¬
verk. I dessa finns en mycket klar tendens: ju
större omgivningens - och då speciellt bön¬
dernas - motvilja framställs, desto större
framstår Mackleans bedrift. Det är till exem¬
pel Hjort som först hävdar att tre fjärdedelar
av bönderna flyttade.4
Hjort är också den förste som hävdar att
kriget mot Ryssland fick en betydelse för att
gårdarna till slut kunde besättas:
Kriget, som uppkom 1788, halp även till, att
ungt folk av mankönet sökte detta skydd, som

härstädes stod dem så öppet, och inom några
få år voro alla enskiftenen upptagna så när
som 2 å 3.
(Hjort 1918, s. 142)

Denna bedömning av kyrkoherde Hjort, skri¬
ven cirka 30 år efter händelsen, har sedan
dess förts vidare i historiska standardverk
och facklitteratur. Några exempel:
. ..men just vid denna tiden inträffade en vänd¬
punkt till det bättre. Prosten Hjort omtalar i
sina anteckningar att utbrottet av kriget mot
Ryssland lockade en del unga män, som voro
angelägna att försäkra sig mot uttagning till
krigstjänst, att söka få hemman under godset.
(Ingers 1948, s. 445)

Förvisso okritiskt refererar Enoch Ingers
trots allt till att detta är en uppgift från Hjort.
Men därefter syns alla fördämningar ha brus¬
tit. Hjorts lite vaga förklaring har omformu¬
lerats och i varje författares egen tappning
upphöjts till empiriskt belagda historiska

fakta.
Det ljusnade först efter krigsutbrottet mot
Ryssland 1788. För att undgå krigstjänsten
sökte många tjänst under adelsgodsen, och så
småningom blevo även Macleans enskiflade

gårdar besatta med arrendebeialande bönder.
(Åberg 1953, s. 73)
Bara de som hade skulder till Maclean kunde
förmås att stanna kvar. Så bröt 1788 krig ut
mellan Sverige och Ryssland. Bonddrängarna
blev rädda för att de skulle bli utskrivna till
krigstjänst och sökte sig därför gärna till adels¬
godsen för att få skydd.
(Johannesson 1984, s. 233)
Almost half of his tenants revoked their con¬
tracts, others reputedly had to be relocated
with some force "amidst loud wailing” and it
was not until the outbreak with war with
Russia in 1788, when hired hands in surroun¬
ding villages sought to protect themselves
from the draft by acquiring frälsebonde status,
that Maclean could arrange for every one of
his new village holdings to be leased on a life¬
time basis.
(Pred 1986, s. 55)

Även det krig som bröt ut mot Ryssland 1788
bidrog indirekt till att förbättra Mackleans
situation. Bondgårdarna på Svaneholm räkna-
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des som insocknes frälse, och en brukare på en
sådan jord var försäkrad mot utskrivning lill
krigstjänst. Bönder sökte sig nu åter till dc
lediga gårdarna på godset.
(Gadd 2000, s. 288)

Gustav III:s krig och den svenska
krigsmakten 1788-1790
Den 29 juni 1788 överskred svenska trupper
den ryska gränsen i trakten av S:t Michael i
Finland och därmed var Sverige de facto i
krig med Ryssland för första gången sedan
1743. På grund av ett traktat med Ryssland
såg sig Danmark förpliktigat att förklara
Sverige krig, och i september 1788 föll en
dansk styrka in i Bohuslän. Efter obetydliga
stridigheter slöts dock redan den 8 oktober
ett stillestånd mellan Sverige och Danmark,
och de danska trupperna drog sig tillbaka.
Sommaren 1789 förklarade sig Danmark
neutralt. Kriget mellan Ryssland och Sverige
rasade dock vidare och koin att sluta i ut¬
mattningens tecken med freden i Värälä den
14 augusti 1790 utan landavträdelser.5
Sedan slutet av 1600-talet fram till 1901
var indelningsverket grunden för den svenska
arméns och flottans manskapsanskaffning.
Men alla soldater rekryterades, tränade och
organiserades inte inom ramarna för indel¬
ningsverket. Garnisonsförhanden var vär¬
vade, dvs. avlönade yrkessoldater. Därtill
kan läggas att olika former av reservmanskap
samt frivilliga förband ofta kom att ställas
upp i krigstid.
Indelningsverket bestod av två huvudde¬
lar, roteringen eller det ständiga knekthållet
samt det egentliga indelningsverket. Roteringen innebar att en indelt rote av bönder
underhöll en knekt istället för att själva bli
utskrivna till krigstjänst. Det egentliga indel¬
ningsverket innebar befrielse från skatt för
att istället underhålla militär eller civil be¬
fattningshavare. Dess huvuddel var rusthåll24

ningen. Det typiska vur att tre-fyra bönder på
en så kallade rusthållsstam underhöll en ryt¬
tare med häst/’ Roteringen försåg armen med
infanteri; rusthållningen med kavalleri. Där¬
till var andra bönders skatter indelta till belalslöner eller till andra ändamål. Det fanns
även båtsmanshåll och de var organiserade
efter samma princip som rusthållningen.
Skåne ingick i rusthüllet med två kavallerire¬
gementen, men roterades inte förrän 1811
när två infanteriregementen sattes upp.
Den indelta armén bestod av män som fri¬
villigt hade tagit tjänst. När en vakans upp¬
stod ålåg det rote- respektive rusthållarna att
inom tre månaders tid själva anskaffa knekt
eller ryttare. Förutom lega, en engångssum¬
ma som bctaldcs direkt när soldaten tillträd¬
de, fick de locka till sig sin nye soldat med
lön och andra förmåner - kanske ett torp, vil¬
ket dock inte var så vanligt i Skåne som till
exempel i Småland.
Allt sedan slutet på stora nordiska kriget
hade det funnits ansatser till en reservorganisation för indelningsverket, den s.k.
vargeringen. Vargeringen innebar att rustoch rotehållare frivilligt antog reservkarlar
som vid behov kunde träda in som ersättare
för det ordinarie manskapet. Under 1700talet gjorde kronan flera försöka att sätta upp
en fullt utbyggd vargering, men någon större
stadga fick organisationen länge inte, inte
minst för att det var frivilligt för rote- och
rusthållare att anta reservkarl eller ej. 1
Finland lyckades kronan dock genomföra
vargeringen under 1770-talet och den finska
vargeringen var fullt utbyggd 1781, men i det
egentliga Sverige gick det trögare och när
krig bröt ut 1788 fanns det ingen fungerande
reservorganisation här.
Gustav III försökte redan under det första
krigsåret få svenska rote- och rusthållare alt
sätta upp en vargering, åtminstone till rege¬
mentenas halva numerär, men det gick trögt.
Endast allmogen i en handfull provinser

kunde förmås att sätta upp vargering under
1789, däribland de bägge Skånska kavalleri¬
regementena vars rusthållare frivilligt gick
med på att sätta upp vargering till regemente¬
nas halva styrka. Till slut tog därför Gustav
III till maktspråk. En kunglig förordning av
den 10 januari 1790 befallde att vargering
skulle sättas upp till samtliga svenska indelta
förbands halva styrka. I sammanhanget måste
det framhållas att vargeringen rekryterades
på samma sätt som de indelta soldaterna, det
vill säga av frivilliga karlar som anskaffades
av rote- respektive rusthållare.7
De värvade förbanden, som i fredstid ut¬
gjorde garnisoner på rikets fästningar, var
mestadels frivilliga, och tvångsvärvning var
i princip förbjudet. Däremot var lösdrivare
traditionellt sett förfallna till krigstjänst.
Enligt 1727 års värvningsstadga tillhörde
»lösdrivare, landstrykare och lättingar» i
första hand det indelta förband inom vars
område de ertappades - men om det inte
fanns en ledig rote, kunde värvade förband
göra anspråk på en sådan person. Den 8 mars
1770 förbjöd en ny förordning dock även
denna form av rekrytering. I alla fall i teorin
skulle ingen längre vara förfallen till krigs¬
tjänst »då han det ej åstundar». Dock fort¬
satte myndigheterna att i lösdriverimål ut¬
döma krigstjänst, och på grund av rekryteringssvårigheter under kriget 1788-1790
gavs förordningen en ny tolkning som gjorde
tvångsvärvning möjlig.8 Dock fanns hela
tiden en klar avgränsning till vilka grupper
som var aktuella. Det gällde personer som
föll under begrepp som tjänstlösa, av borger¬
lig näring otillräckligt skyddade, som olov¬
ligen övergett innehavd tjänst, som på grund
av misskötsel blivit driven ur tjänsten, etc.9
Förutom de indelta och de värvade trup¬
perna uppstod dessutom en frivillig folkbe¬
väpning i det egentliga Sverige under hösten
1788, när krig bröt ut även med Danmark.
Bönder och borgare formerade sig till för-

band efter landskap eller stad och försågs
med vapen av kronan. Förutom en del styr¬
kor från Dalama och Värmland inskränkte
sig dock dessa frivilligförbands verksamhet
till övning i hemorten, och när stillestånd
slöts med Danmark hemförlovades alla trup¬

per.10
Både kriget och folkbeväpningen kom till

Skåne under sommaren 1788. En rysk eska¬
der låg i Köpenhamn, och i början av augusti
1788 bombarderade ett par mindre ryska
skepp Båstad samt brände Råå fiskeläge, vil-

Tvångsrekryterad soldat? Infanterist i 1779 års uniform.
Krigsarkivet, Uniformsplanscher.
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ket satte fart på den skånska folkbeväpningen. Borgarna i Helsingborg grep till vapen
och undsattes av bönder inte bara från
trakten utan också längre inifrån land, så att
kusterna vid sundet var - såsom det samtida
vittnet Johan Christoffer Barfod skrev »fulla av folk, som ropade på vapen och am¬
munition». Några vapen verkar inte ha fun¬
nits tillgängliga och snart tog de reguljära
trupperna över." Även borgarna i Lund och
Malmö organiserade sig till rikets försvar i

samma veva.12
Samtidigt hade Gustav III, som vid tiden
vistades i Finland, insett faran av landstig¬
ningar i Skåne och framförde det önskvärda i
att den skånska adeln skulle sätta upp två in¬
fanteriregementen. Den skånska adeln erbjöd
sig också att beväpna inte mindre än 3 000 av
sina bönder, varvid fröknarna Cedercrantz på
Vegeholm t.ex. ville sätta upp 600. Redan
tidigare hade, enligt Barfod, överste Berch
på Wrams Gunnarstop och flera andra herre¬
män med egendomar vid Öresund själva be¬
väpnat 600 av sina bönder. I slutändan föll
dock alltihop, och några regementen sattes
aldrig upp.13

Kriget mot Ryssland och Danmark
och Mackleans arrendatorer
Efter denna korta beskrivning av Sveriges
försvarskrafter under och före kriget 1788—
1790 är det dags att återvända till frågan om
krigsutbrottet 1788 räddade Mackleans pro¬
jekt genom att driva unga män till att bli ar¬
rendatorer under Svaneholm. Vilken risk
fanns det för dessa unga män att bli utskrivna
till armén? Till att börja med måste det fram¬
hållas att prästen Hjort i sin framställning
inte var särskilt tydlig i vilket hot som fick
»ungt folk av mankönet» att »söka skydd» på
Svaneholm. Faktum är att det inte var förrän
1984 som Gösta Johannesson konkretiserade
hotet till just risken för att bli »utskriven».
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Adelsgods var enligt Johannesson skyddade
mot utskrivning, vilket skulle ha drivit unga
män till Svaneholm, något som alltså efter¬
följande författare vidarebefordrat.
»Utskrivning» är ett ord med en mycket
konkret historisk betydelse: en utskrivning
var en tvångsvis uttagning av manskap till
krigsmakten, grundad i en tanke på allmän
värnplikt. Utskrivningar var viktiga för den
svenska arméns personalanskaffning från
mitten av 1500-talet till det yngre indelnings¬
verkets införande på 1680-talet. Utskrivning
genomfördes efter antingen mantal (»bonde¬
tal», »huvudtal») eller gårdetal. I det förra
fallet samlades ett antal vapenföra män i en
rote om till exempel tio, varav en uttogs till
krigstjänst; i det senare fallet slogs ett antal
gårdar till exempel tio eller tjugo samman till
en rote, och en vapenför man boende på nå¬
gon av gårdarna togs ut till krigstjänst.
»Adelsgodsens» skydd, som Johannesson
talar om, bestod i att rotar frälsejord i allmän¬
het ålades att skriva ut hälften så många sol¬
dater som annan jord, dvs. om skatte- och
kronobönder slogs samman i rotar om tio, så
slogs frälsebönder samman i rotar om tjugo.
Vid valet av soldat sammanvägdes kronans
och lokalsamfundets krav, framförallt så att
gårdarnas bärkraft inte äventyrades. Lösdrivare, drängar och yngre söner var de som
främst skrevs ut.14
Johannessons uppgift om ett utskrivningshot på den skånska landsbygden 1788 är
minst sagt problematisk, för sedan roteringen
infördes under slutet av 1600-talet var alla
unga män befriade från utskrivning. Ut¬
skrivningarna var impopulära hos allmogen,
och själva kärnan i roteringen var att allmo¬
gen i ett visst landskap eller län tog på sig att
sätta upp ett indelt infanteriregemente mot
befrielse från utskrivning. Utskrivningen för¬
svann alltså, åtminstone i teorin, som rekryteringssätt i och med knektkontraktens upp¬
rättande.
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Fick bönderna välja mellan att bli enskiftesbrukare i Skurups socken (ovan C. G. Wadmans karta från 1785 över
Mackleans enskiftesplan) ... eller att deltaga i Gustav III:s fälttåg i Ryssland? (Nedan: Pehr Hilleström d.ä:s målning
Gustav III och soldaten Gren.)
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Vissa områden roterades nu inte samtidigt
med resten av landet. I Skåne och Halland
dröjde det till 1811 innan roteringen genom¬
fördes, men allmogen där erladc istället utskrivningspengar och var därför också skyd¬
dad mot utskrivningar på samma sätt som
allmogen i övriga landet.15 Under stora
nordiska kriget skrevs dock manskap ut i
Skåne och Halland flera gånger, åtminstone
1703, 1708 och 1712, och i hela landet under
krigets sista desperata år i form av socken¬
knektar, »ny rotering» och tvångsvärvning
1716-1718.16 Ytterligare utskrivningar ägde
också rum i det länge oroterade finska
Österbotten fram till och med 1731.17 Långt
senare, under 1800-talets första årtionden,
skulle soldater komma att tas ut under former
som i praktiken kan likställas med utskriv¬
ningar, det vill säga en tvångsmässig uttag
ning av soldater fördelad över hela rikets all¬
moge, dels i form av lantvärnet 1808,IS dels
förstärkningsmanskapet 18 1 1 .IM
Men normalt satte sig kronan i krigstid
inte över rotering och indelningsverk och
tog till utskrivningar. Varken under Sveriges
krig mot Ryssland 1741-1743 eller under
det Pommerska kriget 1757-1762 förekom
några utskrivningar. Och inte heller skrevs
någon ut under kriget mot Ryssland 1788—
1790. Något reellt hot om utskrivning före¬
låg inte på den skånska landsbygden vid
tiden för besättandet av de nya gårdsbruken
i Skurups socken.
Som vi sett var kyrkoherde Hjort svävande
på målet om exakt vilket hot reellt eller
upplevt - som »ungt folk av mankönet» stod
inför 1 788 och som fick dem att bli arrendatorer hos Macklean. Fanns det något annat
som de kunde ha varit rädda för? indelta sol¬
dater och vargeringskarlar rekryterades på
frivillighetens grund. Samma sak gäller den
planerade helt frivilliga folkbeväpningen. I
själva verket erbjöd sig ju vissa adelsmän att
beväpna sina bönder, så paradoxalt nog bor¬
-
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de »ungt folk av mankönet» som ville und¬
vika att bli indragna i kriget snarare försökt
lämna godsen än söka skydd hos dem!
Kvar finns då risken att bli tvångsvärvad,
något som alltså förekom men endast gällde
män som saknade årstjänst eller på annat sätt
saknade försörjning. Dessa grupper i samhäl¬
let, de som saknade laga försvar, tog sällan
eller aldrig över några bondehemman . Varken
samtida berättande källor eller sentida forsk¬
ning har visat eller antytt att det var denna
kategori, av samtiden benämnd »landsstrykare, lösdrivare och lättingar», som blev
Sveriges första enskiftesbönder. Henrik
Svensson visar däremot att fram till år 1795
kom 34 av 51 inflyttande bönder från andra
godssocknar i grannskapet. Några stickprov
visar att de flesta av dem redan var gifta och
att det bland dem förekom såväl tidigare
bönder som tidigare husmän och drängar.21’
Inga av dessa borde ens i teorin ha varit
aktuella för tvångsvärvning.
Något reellt hot mot potentiella arrendatorer att på ett eller annat sätt tvingas in i armén
förekom alltså knappast under Gustav lll:s
krig mot Danmark och Ryssland. Del är gi¬
vetvis möjligt att det kan ha gått rykten om
ett sådant hot eller att någon form av missför¬
stånd hade uppstått, kanske under sommaren
och hösten 1788 - under folkbeväpningsfasen och då större truppstyrkor drogs samman
i Skåne.21 Uppsättningen av förstärknings¬
manskapet 23 år senare omgavs av ryktes¬
spridning och missförstånd från allmogens
sida, något som i praktiken kom att utlösa
revolten 1811.22 Men några indikationer på
att sådana rykten cirkulerade i Skåne under
Gustav III:s krig mot Ryssland finns inte.
Den senaste gången någon över huvud taget
skrevs ut till krigstjänst i Skåne och inom
nuvarande Sverige gränser var 1718, vilket
väcker frågan om det ens fanns begrepp om
något sådant bland den skånska allmogen år

1788.

Avslutning
Historieskrivningen kring Svaneholm och
Sveriges första enskifte 1786 dras fortfaran¬
de med mytbildning och ogrundade uppfatt¬
ningarna. Dessa har uppstått genom två ten¬
denser hos samtida skildrare, som sedan
okritiskt förts vidare. Den ena tendensen var
de uppenbara ståndsfördomarna mot bönder,
deras sätt att driva jordbruk och att leva över¬
huvudtaget. Den andra tendensen var strävan
att framhäva Rutger Mackleans insats. De
bägge tendenserna har verkat i samma rikt¬
ning - desto mer efterblivna och irrationella
bönderna framställts, desto större har den
store reformatorns livsverk kunnat framstäl¬
las. Därför har böndernas ovilja att anamma
reformerna överdrivits, och när de till slut i
förment motvilja sökte sig till Skurups sock¬
en var det endast för att slippa att skickas ut i
kriget. Kontrasten mellan en klok och god
reformator och hans otacksamma omgivning
kan knappast göras mer slående.
Vi har kunnat visa att denna bild helt en¬
kelt inte stämmer. Det fanns inget hot om
tvångsutskrivning av bönder, husmän och
drängar i Skåne på 1780- och 90-talcn. Det
måste ha funnits andra orsaker till att dessa
lät sig rekryteras som Mackleans arrendatorer.
I samband med enskiftet ökade antalet
hemman i de fyra byarna i Skurups socken
från 40 till 73. Att på kort tid hitta så många
nya landbor kan inte ha varit enkelt på något
gods i Skåne. I själva verket gick rekryteringsproccssen snabbt för Macklean. En un¬
derlättande omständighet, som knappt fram¬
skymtat i litteraturen, är att Macklean 1787
hade lyckats utverka 15 års befrielse för per¬
sonskatter och matlagsskatt för envar som
»till boende och brukande emottaga de 33
stycken» skiftade nya hemmanen under
Svaneholm. Denna kungörelse sattes upp i
bygden, tillsammans med godsägarens för-

säkran om hjälp med material till husbygge
och två års arrendefrihet.2'
Därtill måste den generaliserande synen
på allmogen som trög och motsträvig mot
förändringar ifrågasattas. På de bondekontrollerade delarna av den skånska slätten, till
skillnad från just de godsägardominerade.
pågick just vid denna tid storskiftesrörelsen
för fullt. Genom jordskiften ville man skapa
förutsättningar för att öka jordbrukets av¬
kastning. Böndernas motiv, sådana de angavs
i lantmäteriakterna, var oftast att skapa bättre
dränerade åkrar och att minska ägosprid¬
ningen.24 Förändringsbenägenheten måste
sägas ha varit stark, även om det skulle dröja
till 1803 innan den första enskiftesstadgan
gav laglig och ovillkorlig rätt att samla varje
bondes ägor i ett sammanhängande stycke.
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En återfunnen och återbördad
kulturskatt
I detta och föregående nummer av Ale
(1/2006) har uppsatsen om de Skånska fideikommissen illustrerats med herrgårdsbilder
som till synes verkar bekanta. Ferdinand
Richardts litografier i Gustaf Ljunggrens
välkända arbete Skånska herregårdar har
ofta blivit använda, men i dessa Ale-nummer
har Richardts herrgårdsteckningar inte hämtats från Ljunggrens verk och inte gått vägen
över någon litografisk anstalt, utan reproducerats direkt efter originalen. Flera kunniga
läsare riposterar genast att originalen till de
skånska herrgårdsbilderna sedan 1800-talets
slut för alltid är försvunna. Så är dessbättre
inte fallet. De är mirakulöst återfunna. Originalen är dessutom återförda till dansk jord
från USA, där de alltsedan 1873 befunnit
sig.
Den med tiden välkände landskapsmåla¬
ren, tecknaren m.m. Ferdinand Richardt
(1819-1895) hade under sina talrika resor i
Danmark, inkluderande det gamla Östdanmark, tecknat och akvarellerat över 300 herrgårdar, därav 73 skånska.
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År 1 852 publicerades det första häftet i se¬
rien Skaanske Herregaarde med Richardts
herrgårdslitografier på Gleerups förlag i
Lund. C.W.K. Gleerup hade medverkat till
att professor Gustaf Ljunggren skrev de be¬
ledsagande historiska texterna, huvudsakligen personhistoriska. Även Ljunggrens texter till de olika huvudgårdarna får betraktas
som en pionjärinsats. Naturligt nog har flera
detaljer korrigerats under en 1 50 år lång
forskningsperiod, men alltjämt äger huvud¬
dragen relevans. Arbetet med Skaanske
Herregaarde avslutades 1863. Då hade 24
häften utkommit, med tre herrgårdar i varje,
jämte ett supplementhäfte om Bjärsjöladugård. I Gustaf Ljunggrens förord till det
samlade verket, som också kom ut 1863,
hävdas det att ingen av »de mera betydande,
ännu existerande skånska herrgårdarna blivit
utesluten».

År 1873 emigrerade Richardt till USA,
som han redan tidigare hade besökt. Där hade
han haft uppmärksammade utställningar och
bl.a. hans Niagarafall-målningar hade vunnit
berömmelse. Han är idag representerad på
många av USA:s mest ansedda konstmuseer.
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En amerikansk historiker, Melinda Young
Stuart, kom under sitt arbete med Richardt
som amerikansk konstnär att kring millennieskiftet resa över till Danmark och Søllerød.
Besöket där blev givande. Tillsammans med
museiinspektören för Søllerød museum,
Niels Peter Stilling, har hon givit ut en bok
Danske Herregårde og Amerika (2003). Detta
praktverk omfattar en textdel på danska, som
bl.a. innehåller en beskrivning över tillkom¬
sten av teckningarna över de skånska herr¬
gårdarna, och en del på engelska.
Det sensationella var att Young Stuart kän¬
de till och kunde omtala att Richardts origi¬
nalteckningar fanns i behåll i en intakt sam¬
ling - efter mer än 100 år - hos en av konst¬
närens efterlevande släktingar, en Justine
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Titelblad till ett häfte av
Skaanske herregaarde,
1856.

van Hemert Keller och hennes man boende i
New Orleans, Louisiana. Richardt hade 1 873
tagit med sig hela sin produktion från Dan¬
mark i sitt emigrantbagage. Originalverken
lånades nu ut till Danmark och ställdes ut på
Søllerød museum och på Jyllands herrgårdsmuseum på Gammel Estrup. Därefter skänk¬
tes de av familjen Keller till Danmarks Na¬
tionalmuseum i Köpenhamn, där de nu finns,
över 600 till antalet.
Drygt 100 sidor i ovannämnda bok utgörs
av ett urval herrgårdsreproduktioner av dessa
original, däribland ett tjugotal skånska
(s. 2 16-234). Ale-läsarna har fått några smak¬
prov. Man kan bara instämma i bokens inled¬
ning av förordet: This is something out of the
ordinary!

Gert Jeppsson
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