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Abstract 

While it is fairly certain that people have experienced emotions all throughout 

history, it is less certain how we understand historical expressions of emotion in a 

modern context and what value such an understanding could bring to 

examinations of the link between power and the people . The aim of this master 

thesis is to gain deeper understanding regarding the relationship between human 

emotions and power. In my aspiration in doing so, I found that the concept of 

free will played a very important part.  By looking at Swedish mid-18th century 

testaments of wills I have identified the utterances of emotions in them, what 

William M. Reddy would refer to as the emotives. In my research, I have targeted 

the notion of security, expressed as a desire to ascertain that the loved ones left 

behind are as secure as possible. Emotives can be powerful tools, and anyone who 

possess the ability to exert them can navigate the emotional reaction of others. 

The collective cluster of emotives in a society is called an emotional regime, which in 

my research is represented by the passage in the Swedish law from 1734, that 

concerns the juridical guidelines of inheritance.  

Drawing upon thorough research, I have been able to conclude that a security 

emotive can be traced both in testaments and the law; and that there is a 

navigation of these emotives. However, the navigation provided by the emotional 

regime affects the emotive in the testaments, a process which occurs with the 

consent of the testator resulting in a multifacitated bond between the respective 

emotives of government and citizens, which in turn depends on the individual 

right to exercise free will. The historical context- mid-18th century Sweden- is an 

important part of this research, as is previous research regarding testaments of 

will. The main contribution is the identification of an emotional link between the 

ruling and the individual, and how this is made through the concept of free will.  



 

 
3 

Populärvetenskapligt Abstract 

Den här undersökningen bidrar med att kastar nytt ljus på förhållandet mellan stat 

och individ under mitten av 1700-talet utifrån ett emotionellt perspektiv. Med stöd 

mot William M. Reddys emotivteori har jag identifierat uttryck för känslor av 

trygghet i tre testamenten.  Dessa uttryck eller som Reddy skulle benämna dem; 

emotiv, har därefter satts i relation till den rådande lagstiftningen om testamentet 

som återfinns i 1734 års ärvdabalk. I en given tid finns kluster av emotiv i ett 

samhälle, när dessa emotiv förs samman utgör de en emotionell regim. 

Undersökningen kommer fram till att det sker en navigering på områden som 

fostran, karaktär, rättigheter och skyldigheter. Anmärkningsvärt är att navigeringen 

inte bara stannar vid testatorn, utan det sker även i ett tredje steg då testatorn i sin 

tur för vidare navigeringen riktad mot sina arvingar. Det framkommer också att 

navigeringen inte alltid ger det önskade utfallet. Testatorn Anders Ehrenpohl går 

ifrån maktens navigering när det gäller lösöret, något som han tydligt framhåller 

skall dela lika mellan arvingarna oavsett kön. Familjefadern Anders Ehrenpohl 

åberopar den fria viljan och sin rätt att utöva den genom testamentet.  

Undersökningen primära resultat är således att den fria viljan spelar en central roll 

för den emotionella navigeringen i detta sammanhang.    

Testamentesforskningen är inte utbredd. Den forskning som gjorts finns främst 

inom det juridiska fältet. Inom den historiska forskningen är det främst Maria 

Ågren som bidragit till kunskaperna kring detta förhållandevis outforskade 

källmaterial. Den samtida 1700-talskontexten lyfts fram genom att paralleller dras 

till forskning som gjort på området; Ann-Sofie Arvidsson, Anna Nilsson, Carola 

Nordbäck, Karistiina Savin och Joachim Östlund. I undersökningen framkommer 

att ärvdabalken är en arena för statsmakten att utöva en form av emotionell 

navigering. Genom direktiven som ges i lagtexten påverkas individerna i sitt sätt att 

uttrycka sig kring känslor.  En viktig komponent i denna navigering är individens 

fria vilja.      
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Livet efter döden - att hantera det 

oundvikliga 

 
En av livets oundvikligheter är döden. Ingen människa kan leva för evigt.  

Ett liv ägnas åt en strävan att uppnå högre ideal, vinna nya marker och vara 

sin övertygelse trogen. När människan befinner sig i det jordliga livets 

avslutande fas står hon inför en dubbelbottnad ovisshet. Ovissheten rör dels 

hur livet efter detta kommer att te sig och dels oron för de efterlevande.  

I övergången från detta liv till vad än må komma efter, överlämnas gärna 

klenoder och annat av värde från en generation till en annan. De flesta av 

oss har sannolikt arvegods av våra sedan länge framlidna släktingar, tänkta 

att passera från generation till generation. I min bokhylla står till exempel 

min bortgångna farmors Bibel. Det är ett välläst exemplar med läderbrun 

pärm. Men det är inte det fina exemplaret som är det anmärkningsvärda 

med boken utan farmors egna personliga reflektioner och tankar som med 

sirliga blyertsbokstäver står skrivna i texternas marginaler eller nedtecknade 

där det finns plats. Ett helt liv finns där, sida vid sida av den heliga skrift som 

hon höll som sin vägledning i livet. Jag värnar om den här boken just därför 

att det är en kvarleva efter min farmor. Efterlämningar är viktiga, de 

konkretiserar våra rötter och kan ge svar på frågor som lämnats 

oartikulerade.  

Att hantera minnet efter någon influeras och påverkas av de ting som 

överlever den bortgångna, de får ett starkt inflytande på den avlidnas 

identitet och hågkomst. Detta minne kan dock den bortgångna själv påverka 

om det finns en medvetenhet att livet börjar gå mot sitt slut.1 

                                                 
1 Unruh, David R., ”Death and Personal History: Strategies of identity preservation”. Social 
Problems, 30 nr.3 (1983): 340-342. 
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Hur resonerar man när det börjar dra ihop sig; när livet börjar rinna ut 

och insikten om att livet inte varar för evigt? Hur påverkas de efterlämnades 

tillvaro? Hur hanteras oron över de efterlevandes möjlighet att materiellt 

klara sig?  För att söka svar på frågor av den här karaktären finns ett för 

frågeställningen intressant källmaterial att vända sig till; testamenten.  

Mortis causa – en dödshandling 

Ett förhållandevis säkert sätt att påverka hur ens livsverk förs vidare är 

genom testamenten. Framförallt är testamentet ett bra verktyg om det skulle 

falla sig så att ens vilja avvek från vedertagna regler kring arvsrätt. Kan vi 

hitta spår av människors känslor kring trygghet i testamentena? Hur visar det 

sig? Varifrån kommer influenserna?  

Ett testamente ska vara ett förordnande som ger uttryck för någons 

yttersta eller slutliga vilja. Det är ett ensidigt förordnande där testatorn 2 

bestämmer över sin kvarlåtenskap; antingen hela eller delar av den. 

Testamentet som juridiskt dokument innehåller information om den 

avlidnas yttersta vilja vad gäller kvarlåtenskap och fördelning av arvslotter. 

Det är ett juridiskt bindande dokument där fördelningen av arvsandelar 

presenteras. 3  I en juridisk kontext är testamentet i princip det enda 

dokument som räknas som en godkänd dödshandling i den svenska 

rättsordningen. En dödshandling är en så kallad mortis causa som innebär ett 

avtal mellan en avliden person och levande personer. En dödshandling 

börjar först gälla efter det att upprättaren avlider och denna kan således fram 

till sin dödsdag ändra i dokumentet.4   

Viktigt att komma ihåg när man pratar om testamenten är deras faktiska 

funktion; var och under vilka omständigheter som de uppkommit. Ett 

testamente upprättas när något avviker från den gängse arvslotten. 

                                                 
2 Den kvinna eller man som testamentet avser.  
3 Trolle Önnerfors, Elsa, Justitia et prudentia: rättsbildning genom rättstillämpning Svea hovrätt och 
testamentesmålen 1640-1690. Lund 2010, s. 23. 
4 Trolle Önnerfors 2010, s. 23. 
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Dokumentet upprättas av testatorn för att säkra att kvarlåtenskapen följer 

testators vilja. Testamentet är ett aktivt beslut där testatorn står i nuet och 

försöker inkorporera det förgångna med framtiden. En framtid som denne 

själv inte kommer vara en del av annat då än genom det givna testamentet.5 

Hur kunde då ett testamente från mitten av 1700-talet se ut? Här är ett 

exempel på det. Det är den inledande paragrafen i testamentet upprättat 

mellan makarna Anders Ehrenpohl och Ulrica Juliana Rutenschöld, daterat 

7 juni 1764. 

”Den upriktiga wänskap ock kärlek, wi under wårt liufwa 
äktenskap, oss inbördes emellan plägat, så wähl som den huldhet 
Kärlek ock omwårdnad med wi ömsint jämwähl draga för wåre 
kiära Barns sannskylldigebästa ock wählfärd, kräfjer af oss ett 
tydeligt förordnande, huru med wårgenom then högstas nådiga 
wählsignalse förwärfwande Egendom, så i löst som fast, antingen 
wid enthera makas dödeliga frånfälle eller efter bådas wår död 
förhållas bär.”6  

När jag för första gången läste orden efter att ha dechiffrerat den nygotiska 

skriften, blev jag rörd. Det finns något väldigt mänskligt i den här paragrafen 

och det är inte svårt att identifiera att det är känslouttryck som präglar 

stycket. Men den här uppsatsen handlar inte om mitt personliga subjektiva 

tolkande av dessa dokument, utan om att sätta mig in i Anders och Ulricas 

sätt att uttrycka sig kring den ovissa framtiden och hur dessa emotiv är en del 

av en större emotionell regim7. 

Uppsatsens syfte och frågeställningar  

Det finns två centrala element i den här uppsatsen; dels att tydliggöra hur 

man faktiskt går tillväga för att finna känslor i historien och dels att 

problematisera förhållandet mellan individ och stat. Jag ämnar uppnå detta 

genom att visa på att testamentet är ett medium för att kanalisera känslor om 

                                                 
5 Ågren,  Maria,  ”Hon  ska  ha  min  stickmaskin.  Bruket  av  testamenten  i  en  region  i  
omvandling, 1750-1915.”  I  Tid och tillit: en vänbok till Eva Österberg. Stockholm 2002, s. 103. 
6 Mellan Anders Ehrenpohl och Ulrica Juliana Rutenschöld upprättat testamente 1763, s.1.  
7 Begreppen emotiv, emotionella regimer och navigering förklaras mer ingående under 
uppsatsens teoretiska del s. 14ff. 
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trygghet i livets slutskede och därav tydliggöra testamentets potential att 

användas inom emotionsforskning. Inspirerad av William M. Reddys 

teoribildning kommer jag att fånga in uttryck för trygghet i mina valda 1700-

talstestamenten. Eller som Reddy skulle kalla dem; emotiven för trygghet. Jag 

ställer mig frågan hur trygghetsemotivet ser ut i familjen Ehrenpohls 

testamenten.  

I Reddys analysmodell återfinns även begreppet emotionella regimer som är 

en viktig del för att förstå känslornas roll i ett samhälle. De som kontrollerar 

den emotionella regimen besitter makten att påverka ett samhälles 

emotionella strukturer. En sådan påverkan sker genom navigering. Utöver 

ambitionen att identifiera trygghetsemotiven så kommer jag också undersöka 

hur testamentena påverkas av den emotionella regimen. Tillvägagångsättet är 

att jag undersöker hur väl de Ehrenpohlska testamentena förhåller sig till de 

riktlinjer kring testamenten som återfinns i 1734 års ärvdabalk.  

Frågorna som min analys kommer söka svar på är följande: 

o Hur yttrar sig trygghetsemotiven i familjen Ehrenpohls testamenten? 
o Hur yttrar sig den emotionella regimen i 1734års lags ärvdabalk?  
o På vilket sätt kan den emotionella regimens navigering skönjas i 

familjens testamenten?  

Disposition 

Utöver uppsatsens inledande avsnitt så består uppsatsen av fem 

huvudsegment. Det första går under rubriken Gamla hjulspår och nya stigar, 

som ger de teoretiska premisserna för den här undersökningen. Den andra 

delen Analytiska förutsättningar lyfter fram det analytiska ramverket. Uppsatsens 

tredje del lyfter fram det rådande forskningsläget; både gällande testamenten och 

den rådande 1700-talskontexten. Analysen utgör det fjärde kapitlet och består 

av en genomgång av de tre testamentena, samt en fördjupning i 1734 års 

ärvdabalk. Uppsatsens femte och sista del består av en avslutande diskussion 

kring mina forskningsresultat.    
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Gamla hjulspår och nya stigar 

Människors emotionella yttringar är inte bara en privat angelägenhet. 

Känslor som förekommer i ett samhälle är också kulturella uttryck som 

uppkommer till följd av den rådande kontexten. Ständigt blir vi påminda om 

detta faktum i vår samtid med gråtande tonåringar utanför en popkonsert; 

debatten kring samkönade äktenskap eller inläggen kring näthat riktat mot 

kvinnor. Känslor förekommer överallt! Det är just detta som gör dem så 

svåra att komma åt att studera på ett systematiskt och metodiskt sätt. 

Omfattningen är sådan att det inte går att ignorera dem.   

Om vi inte lyfter fram känslorna i historien missar vi en avgörande 

komponent i vår ambition att förstå människan över tid. Vare sig man är 

intresserad av ett aktörsperspektiv eller ett strukturperspektiv så spelar 

känslorna roll; bara för att dem är svåra att studera så kan vi inte förbise 

dem.  

Sedan mitten av 1980-talet har det känslohistoriska fältet utvecklats till en 

egen inriktning inom historieämnet. Att studera känslor som sådana är dock 

ingen ny företeelse. I sitt sena 1800-tals verk The Origins of Contemporary 

France, väljer den franska historikern Hippolyte Taine att döpa en av sina 

kapitel till ”Lycka”. Taines verk är starkt empiriskt bundet i en anda av 

professionallisering som präglade de tidiga yrkeshistorikerna. Passagen om 

lycka ger ytterligare en dimension till dokumentet då mentaliteter, sociala 

och kulturella aspekter i den franska historien kommer fram.8 Att betrakta 

historien utifrån sociokulturella aspekter och mentaliteter togs några 

decennier senare upp av grundarna för Annales-skolan Marc Bloch och 

Lucien Febvre. 1941 skrev Febvre   texten  ”  Sensibility   and  History:  How   to  

                                                 
8 Taine, Hippolyte, The Ancient Regime The Origins of Contemporary France, Volume 1. Fairford 
2006. 
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Reconstitute the Affectivness Life of the Past”   som   är   ett   dokument   av 

känslohistorisk karaktär.9  

I samband med den kulturella vändningen vidgades intresset för 

människans olika uttryck i historien. Paret Stearns, Carol Z och Peter N, 

publicerade   år   1985   artikeln   ”Emotionology:   Clarifying   the   History   of  

Emotions  and  Emotional   standards”  som  kan  betraktas som startskottet på 

den emotionshistoriska vändningen. Stearns driver tesen att genom att 

betrakta känslor utifrån ett emotionsperspektiv så skulle nya nyanser av 

historien få möjlighet att komma fram. Syftet med denna tidiga emotionstext 

är att peka på vikten av att skilja känslobegreppen och emotionologin åt. Det 

senare har som syfte att identifiera samhällens kollektiva emotioner och 

normer, till skillnad från själva känslan som är en enskild individs 

upplevelse.10   

När känslor berörs i historien finns det två teoretiker utöver Stearns som 

inte går att undvika: William M. Reddy och Barbara Rosenwein. De är båda 

intresserade av att med hjälp av känslor bättre försöka förstå tidigare 

samhällen. Bådas idéer har på olika sätt inspirerats av Stearns initiala 

forskning utifrån vilken de senare utvecklat tankar kring emotionsteorin.11 

Vid en första anblick kan Reddy och Rosenweins teorier förefalla påfallande 

snarlika. Det krävs ett djupare resonemang kring distinktionen mellan dessa 

teorier för att förstå hur det kommer sig att jag valt att i denna undersökning 

luta mig mot den ena och inte den andra.  

 

 

 

 

                                                 
9 Rosenwein, Barbara H., ”Worrying about Emotions in History”. The American Historical 
Review, 107 no. 3 (2002): 842-845. 
10 Stearns, Peter N. and Stearns, Carol Z., ”Emotionology: Clarifying the History of 
Emotions and Emotional Standards”. American Historical Review 90, no. 4 (1985): 813–836. 
11 Plamper, Jan, ”The History of Emotions: An Interview with William Reddy, Barbara 
Rosenwein, and Peter Stearns”. History and Theory. 49 nr. 2. (2010): 237-265. 
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Det teoretiska valet 

Kring sekelskiftet 2000 presenterade Reddy sina teorier rörande emotiv och 

emotionella regimer. Grunden för dessa är en förening av emotion och 

kognition. Tillvägagångsättet syftar till att lyfta fram banden mellan kulturell 

kontext och känslomönster. Varje tid har sina egna föreställningar kring 

känslor och skapar därmed egna kulturspecifika sätt att hantera och bearbeta 

dem. För att skilja sådana kulturspecifika känslor från den subjektiva, 

individuellt upplevda känslan, väljer Reddy att kalla dessa föreställningar 

emotiv. I ett samhälle finns många uppsättningar av emotiv. Om man för 

dessa emotiv samman så bildar det en emotionell regim. 12  Emotionella 

regimer utgör en form av förklaringsmall som man kan applicera på en viss 

tid. På så vis genereras nya infallsvinklar och nyanser.  

Medeltidshistorikern Barbara Rosenwein har även hon utvecklat en teori 

som i viss utsträckning tangerar Reddys. Rosenwein har myntat begreppet 

emotional communities. Det centrala i hennes teori är komplexiteten i det 

emotionella livet i en viss given tid är att samhällets känslomässiga struktur 

påverkas av andra samtida strukturer som makt och politik. Rosenwein 

understryker den kontextuella betydelsen och därav är dessa communities 

inte att betrakta som statiska företeelser.  De bör ses som en grupp som 

ständigt är i förändring, precis som människor rör sig mellan olika fysiska 

miljöer i sina liv, så rör de sig också mellan olika emotionella miljöer. Det 

som intresserar Rosenwein är glappen som uppstår mellan dessa olika 

emotional communities och relationen som existerar mellan dem. 13    

Regim eller communities?  

Reddys och Rosenweins teorier är som nämnts snarlika i sin karaktär. Båda 

har skapat begrepp för att benämna kluster av känslouttryck i en given tid. 

                                                 
12 Reddy, William M., ”Sentimentalism and its Erasure: The Role of Emotions in the Era of 
the French Revolution”. The Journal of Modern History. 72 (2000): 112-119.  
13 Rosenwein 2002, s. 842-845.  
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Genom att studera kritiken som riktats mellan dessa två kan skillnaderna i 

deras teorier urskönjas.  Rosenwein menar att Reddys emotivbegrepp är allt 

för generaliserande i sin karaktär eftersom det är grundat på en lingvistisk 

bas där texten är det centrala. Hon menar att detta exkluderar ickeverbal 

kommunikation och att begreppet därav inte är idealiskt att applicera i alla 

historiska skeenden och exemplifierar med den medeltida kontexten. Reddys 

teorier är, enligt Rosenwein, snarare lämpat för tidigmoderna historiska 

sammanhang.14 Rosenwein har även framhållit att hennes begrepp är mer 

dynamiskt eftersom det framhäver förekomsten av flera pågående emotional 

communities.15  

Reddy ger Rosenwein medhåll i vikten av de ickeverbala uttrycken, att 

dessa är väsentliga och att det är av relevans att vara medveten om hur de 

uppkommit. Reddy menar att icke-verbal kommunikation är en form av 

emotiv och att han inte utesluter den formen av känslouttryck. Han vänder 

sig dock emot påståendet att hans teori är statisk och inte bjuder in till flera 

parallella kluster av känslor. Det finns inget i hans teori som säger emot att 

det skulle handla om flera regimer som verkar parallellt. 16 Reddy håller inte 

med i kritiken som riktats mot hans emotiv och emotionella regimer. Han 

menar att det inte är någon större skillnad mellan hans initiala teori och 

Barbra Rosenweins.  

När jag läser Reddy och Rosenwein så uppfattar jag en nyansskillnad 

mellan de två. Jag ser det som att det centrala i Reddys teori är emotiven. Det 

är kopplingen mellan den upplevda känslan och formuleringen av den som 

är det intressanta, liksom att olika kontexter innebär olika uttryck för 

känslor. Jag uppfattar de emotionella regimerna som en konsekvens av 

emotiven, då en emotionell regim består av det kluster emotiv som präglar 

en grupp människor. Det gör att de emotionella regimerna inte får lika 

mycket uppmärksamhet som emotiven i Reddys teori. Rosenwein uppfattar 

jag som mindre angelägen att fördjupa sig i det tidiga stadiet kring relationen 

                                                 
14 Rosenwein, Barbara H., ”Problems and Methods in the History of Emotions”. Passions in 
Context I (2010) s. 22-23.  
15 Plamper 2010, s. 256. 
16 Plamper 2010, s. 242-249.  



 

 
14 

mellan uttrycken och den faktiska upplevda känslan. Vad Rosenwein i stället 

har som sitt huvudfokus är beteendet och relationen mellan klustren av 

känslor som förekommer i olika sammanhang och kontexter.  

Eftersom denna uppsats primära fokus ligger i att förstå känslouttrycken i 

testamenten är det viktigt att relationen mellan det språkliga yttrandet och 

den upplevda känslan finns med som en avgörande beståndsdel i teorin. Jag 

betraktar det alltså som en stor fördel att Reddy kopplar sina teorier till det 

lingvistiska fältet då det passar med mitt källmaterial. Rosenwein är 

framförallt en medeltidshistoriker, medan Reddys teoribildning riktar sig 

mot den tidigmoderna perioden. Även om båda teorierna är övergripande i 

sina ansatser, så ser jag det som positivt att Reddys teori presenteras och 

exemplifieras i en tidigmodern kontext.  På dessa grunder har jag valt att 

bedriva den här undersökningen med assistans av Reddy eftersom jag tror att 

det kommer att stimulera min forskning på ett förtjänstfullt vis.    

Emotioner, talakter och emotiv 

”An emotion is a range of loosely connected thought material, 
formulated in varying codes, that has goal-relevant valence and 
intensity…   that   may   constitute   a   ”schema”   (or   a   set   of   loosely 
connected schemas or fragments of schemas); this range of 
thoughts tends to be activated together but, when activated exceeds 
attention’s  capacity  to  translate it into action or into talk in a short 
time horizon.”17  

Så lyder den definition av en känsla som Reddy tillämpar i sin teoribildning. 

Det handlar om ett löst sammansatt tankestoff som kan skapa kluster av 

tankar som generar en känsla när de aktiveras tillsammans. Alla dessa löst 

sammansatta komponenter är alltså emotioner inom oss. Vad Reddy 

intresserar sig för är att förstå hur detta löst sammansatta tankestoff 

kommuniceras till andra människor. Eftersom kommunikation oftast görs 

genom språk är det här han tar sitt avstamp. Reddy menar att genom språket 

                                                 
17 Reddy, William M., The Navigation of Feelings: A framework for the history of emotions. 
Camebridge 2001. s. 94. 
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sker en översättningsprocess från tankestoffet till det konkreta talet och det 

är där vi finner emotiven.  

Reddy tar hjälp av Austins ”speech-act   theory” 18  för att formulera sin 

emotivteori. Denna talaktsteori är skapad av den brittiska språkfilosofen J.L 

Austin som driver tesen att alla yttranden (tal) inte är av deskriptiv 19 

karaktär. Tal har tidigare betraktats som främst deskriptiva, men Austin 

menar att det finns flera olika typer av yttranden. Han åsyftar då sådana tal 

som inte är beskrivande i sin karaktär utan som snarare används för att 

uppnå något. Talen som gestaltar en sådan prestation kallar Austin för 

performativa tal. 20  I den här texten använder jag orden yttranden/uttryck, 

deskriptivt och performativt, där Austin och Reddy i sin engelskspråkiga 

terminologi använder utterances, constative och performative.  

Ett exempel på ett performativt tal är när en person i ett testamente 

uttrycker en önskan. Det faktum att en önskan uttrycks i 

testamenteskontexten gör yttrandet performativt. Hade samma önskan i 

stället yttrats i ett annat forum utan den juridiskt bindande kontexten så 

hade yttrandet inte varit performativt eftersom det inte hade lett till något. 

Det är sammanhanget som gör ett yttrande performativt.   

Reddy bygger vidare på Austins teori genom att inflika att han inte tycker 

att det räcker med bara två kategorier av tal. När ett tal varken är 

performativt eller deskriptivt som exempelvis när någon yttrar   ”jag   är  

lycklig”.21  

Varje känsla är unik i sin karaktär och den är i ständig förändring. Om en 

person blir tillfrågad om den är trygg så kommer frågan i sig att påverka 

känslan hos personen eftersom den påverkar tankestoffet. Individen 

intensifierar eller försvagar emotionen i det ögonblick den blir 

uppmärksammad på känslan. Enskilda ord, eller sammansättningar av ord, 

har denna effekt på emotionerna; antingen förstärker eller försvagar de 

                                                 
18Benämns i svensk forksningskontext som talaktsteori. Inom talaktsteorin används så kallade 
talakter för att beskriva handlingar i språket. 
19 Yttranden som är beskrivande i sin karaktär. 
20 Reddy 2001, s. 97.  
21 Reddy 2000, s. 114; Reddy 2001, s. 100.  
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känslan. Reddy menar alltså att Austin missar denna kategori av tal i sin 

talaktsteori och därför introducerar Reddy sina emotiv.22 

”Emotives: A type of speech act different from both performative and 
constative utterances, which both describes (like constative utterances) 
and changes (like performatives) the world, because emotional 
expression has an exploratory and self-altering effect on the activated 
thought material of emotion.”23 

Emotiv är instrument för att förändra, intensifiera, gömma eller försvaga 

känslor. Det innebär att den eller de som kontrollerar dessa instrument får 

en maktposition. De som kan kontrollera emotiven är de som också förmår 

stimulera emotiven på ett sådant sätt att därigenom avsedda mål uppnås. Det 

är det här som gör emotivteorin så intressant. Den erbjuder en möjlighet att 

komma närmare en förståelse av maktspelet mellan individ och stat genom 

att ta emotionella uttryck i beaktande. Reddy kallar det emotionella regimer. 24 

”Emotional regime: The set of normative emotions and the official 
rituals, practices, and emotives that expresses and inculcate them; a 
necessary underpinning of any stable political regime.”25  

Problemet är bara att dessa emotiv som regimer försöker kontrollera kan vara 

svåra att påverka på det sätt man vill. Reddy beskriver emotiv som tvåeggade 

svärd eftersom det potentiellt skulle vara möjligt att det kan motverka de mål 

de är tänkta att främja. Därför väljer Reddy att tala om regimernas 

användning av emotiven som en navigering av emotioner snarare än en 

kontroll eller manipulering av dem.26  

Navigering av känslor 

Reddy menar att man inte fullt ut kan kontrollera emotiven, däremot kan 

man hjälpa dem på traven genom att navigera dem. Navigationen sker i 

samstämmighet med någon form av målbild, något som önskas uppnås.27 

Som exempelvis införandet av en lagstiftning som ärvdabalken där 

                                                 
22 Reddy 2001, s. 101-103.  
23 Reddy 2001, s. 128. 
24 Reddy 2001, s. 105. 
25 Reddy 2001, s. 129. 
26 Reddy 2001, s. 105. 
27 Reddy 2001, s. 121. 
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testamentering regleras; ett sätt för staten att påverka i vilken riktning som 

testamentering görs för att inte alldeles för många arvlösa individer skall 

behövas tas om hand av staten.28 En testator blir på olika vis stimulerad till 

att skriva sitt testamente för att uppnå sitt mål. Dessa stimuleringar av 

tankestoffet, emotiven, är i sin tur ordnade och formade av en övergripande 

emotionell regim som navigerar känslosträngarna. Målbilden och 

önskningarna som finns inneboende hos individen påverkar uttrycken för 

känslorna, som i sin tur beror på vad regimen dikterat som emotionellt 

gångbart i en given situation.29  Då emotiven kan ses som ”nyckfulla” verktyg 

så är de inte ett instrument för fullständig kontroll över en persons tankar 

och känslor. Det är därför Reddy betraktar det som en navigering av känslor.   

Hur gör man då mer konkret för att identifiera emotiven i yttranden? I 

sin teori presenterar Reddy fem kategorier av uttryck som är att relatera till 

emotiv:  

1) First-person, past tense emotional claim. 
2) First- person, long term emotion claim. 
3) Emotionally expressive gestures, facial expressions, word choices, 

intonations. 
4) Other claims about states of the speaker.  
5) Second- and third person emotion claims.  

Två av dessa; nummer ett och fyra är av relevans för undersökningen. Deras 

innebörd kommer djupare klarläggas i påföljande avsnittet, vilket berör det 

analytiska ramverket.  

                                                 
28 Ågren 2002, s. 101-102.  
29 Reddy 2001, s. 119-121. 
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Analytiska förutsättningar 

Ett testamente har en dubbel identitet då det utöver att vara ett offentligt 

juridiskt dokument, också har en tydlig privat prägel där familjeband och 

relationer blottas. Det är inte enbart en standardiserad juridisk text som 

präglar testamenten. Det rymmer även högst personliga beskrivningar kring 

relationer som testatorn väljer att skriva in i sin officiella sista vilja. Jag menar 

att den här dubbelheten, glidandet mellan det privata och offentliga, gör 

testamentet exceptionellt intressant vad gäller att klargöra flera nivåer av 

samhällelig sociokulturell påverkan. För att fånga in trygghetsemotiven 

behöver jag först veta var jag ska leta efter dem och behöver därför i min 

analysprocess ha en vägledande definition. Därefter behöver jag titta på talet; 

hur uttrycken ser ut för att identifiera trygghetsemotiven i testamentena.  

Trygghetsbegreppet  

Som tidigare nämnts har jag valt trygghetsemotivet som vägledning. Jag har 

gjort detta för att specificera min undersökning av emotiv och få en 

utgångspunkt i sökandet av dem. I Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) 

finns en utförlig definition av begreppet trygghet. Begreppet har fyra 

skiftningar, även kallade moment. Det första innefattar något eller någon som 

erbjuder eller medför beskydd eller säkerhet. Detta är en trygghet som 

exempelvis skulle kunna utföras av en regent som skyddar sina undersåtar. 

Den andra formen av trygghet är tillståndet att vara fri från fysiskt hot eller 

fara. Den tredje beskrivningen lyfter fram egenskapen att vara trygg och vilka 

omständigheter som utmärker tillståndet. Att beskriva någon som att vara 

”trygg  i  sig  själv”  skulle  falla  in  under  det  här  momentet.  Den  fjärde  och  sista  

nyansen av trygghet som beskrivs i SAOB är när begreppet används som en 
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form av förvissning, exempelvis att något kan sägas med trygghet eller 

säkerhet. Detta fjärde moment används enligt SAOB inte längre aktivt i det 

svenska språkbruket och betraktas som utdött.30   

SAOBs definition bygger på ett systematiskt arbete där orden definieras 

genom en mängd insamlade språkprov från ett vitt och brett utbud av tryckta 

verk från Gustav Vasas registratur (1521) och framåt. Precis som beläggen för 

trygghetsbegreppet sträcker sig även ordets direkta motsats -otrygghet- lika 

långt tillbaka i tiden.  

Otryggheten definieras som ett tillstånd av osäkerhet och tillämpas särskilt i 

sammanhang om avtal, lagar eller överenskommelser i syfte att försäkra 

trygghet eller säkerhet. 31  Ett närbesläktat synonymt begrepp med trygghet är 

säkerhet vilket definieras bland annat som egenskapen att inte frambringa eller 

ge anledning till oro. Ordet säkerhet har även använts som en beskrivning av 

tillståndet av oräddhet samt som ett tillstånd att vara fri från hot eller fara. 32  

Den svenska språkdräkten har alltså ett kluster av begrepp som skulle kunna 

användas för att gestalta det fenomen som jag i den här uppsatsen kallar för 

trygghet. Det är som bekant inte begreppet trygghet jag ämnar utreda, utan 

uttrycken för trygghet; de emotiv som testatorn förmedlar för att försäkra sig 

om att dennes efterlevandes tillvaro blir efter testatorns sista vilja. Dessa 

uttryck benämns i denna uppsats som trygghetsemotiv. Som definitionen 

antyder är det här begreppet en bra lanterna att navigera efter i den här 

undersökningen eftersom tryggheten dels kan åsyfta en enskild individ men 

även också större grupper som en nation. Tryggheten kan både vara en 

konkret frånvaro av hot men också egenskapen att känna sig trygg.   

 
 
 
 
 

                                                 
30 Sökord: Trygghet, i Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien. Häfte 369-373. 
TRIVSEL-TYNA. Lund 2009.  
31 Sökord: Trygghet, otrygghet, Svenska Akademiens ordbok. 
32 Sökord: Säkerhet, Svenska Akademiens ordbok. 
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Hur fångas emotiven upp?   

Att använda Reddys teorier kring emotiv faller sig som tidigare nämnts 

naturligt, emotiven är ett maktverktyg då vissa emotionella reaktioner kan 

förstärkas eller förminskat beroende på hur de stimuleras. Eftersom vi inte 

kan  undersöka  de  ”riktiga”  känslorna  i  testamentena  så  är  det  uttrycken  för  

känslor som vi vänder oss till; emotiven. I sin teori presenterar Reddy fem 

olika former av uttryck som är relaterade till emotiv. I denna undersökning 

är två av dem aktuella:   

 
First-Person, long term emotion claim – långsiktiga emotionella 
påståenden 

Kategorin åsyftar påståenden som refererar till det förgångna och/eller 

framtiden och som har återkoppling till nuet. Ett exempel på det skulle 

kunna   vara   ’Jag kommer   alltid   vara   stolt   över   dig’. Ett sådant uttryck 

representerar en tolkning av framtiden i kombination med ett implicit 

påstående om det samtida. Personen är både stolt i nuet och refererar 

samtidigt till en framtid i och med det explicita löftet i uttrycket. Det är där 

emotiven finns.33 

 
Other claims about states of the speaker – övriga påståenden om 
talarens tillstånd  

Denna kategori berör tal med indirekt emotionell antydning. Även om ett 

uttryck inte är ett direkt emotionellt påstående så åtföljs det av känslomässiga 

antydningar om talarens emotionella situation. Det svåra är tolkningen av vad 

som är att betrakta som ett emotionellt påstående. Uttryck av tankar, 

värderingar och attityder är godtyckliga eftersom de bygger på kulturellt 

bundna språktraditioner där distinktioner och nyanser följt med i 

generationer.34  

 

                                                 
33 Reddy 2001, s. 106. 
34 Reddy 2001, s. 107.  
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1734 års lag – Ärvdabalken 

Emotiven kommer inte bara att sökas efter i testamentena utan även i 1734 

års lag. De områden som kommer att lyftas fram och analyseras från lagen är 

tagna ur ärvdabalken. Ärvdabalken består av 23 kapitel.  Jag gör ett par 

nedslag för att lyfta fram sådant som är giltigt för frågeställningen ur 

ärvdabalken.35 Det är kapitlen ett, två, sex, sju, åtta, nio, sexton och nitton. 

Jag väljer dessa för att ge en så nyanserad bild som möjligt av ärvdabalkens 

emotiv. Jag finner dem representativa. Förankringar i kontexten kommer att 

göras löpande och trådar mellan Ehrenpohls testamenten och ärvdabalkens 

emotiv kommer därmed att synliggöras. I den här underökningen betraktar 

jag ärvdabalken som en kanal för den emotionella regimen som påverkade 

samhället; det är i ärvdabalken maktens emotiv återfinns.  

Varför just Anders och Ulricas testamenten? 

I undersökningen kommer tre testamenten att användas; ett koncept till 

testamente skrivet av Anders Ehrenpohl (1746). Ett testamente upprättat 

mellan Anders Ehrenpohl och Ulrica Juliana Rutenschöld (1763) samt 

Ulrica Juliana Rutenschölds testamente (1764). Konceptet är alltså inte ett 

slutgiltigt testamente utan snarare ett skriftligt utkast eller en kopia av 

originalet. Jag värderar dokumentets testamentariska tillförlitlighet som hög 

eftersom det dels är noggrant daterat till den 18 januari 1746 och dels för att 

det avslutas med Anders Ehrenpohls underskrift samt hans sigill i rött lack. 

Konceptet är alltså undertecknat av honom själv. Jag betraktar alltså 

dokumentet som tillförlitligt att studera och analysera och använda som 

källmaterial i undersökningen. Jag kommer att referera till detta dokument 

genomgående i min analys som Ehrenpohls koncept. Jag vill förtydliga att jag 

betraktar det som ett testamente likvärdigt de övriga två i denna 

undersökning.  

                                                 
35 Jag har exempelvis valt bort §3 eftersom den berör bakarv och sidoarv som inträder om det 
inte finns några bröstarvingar och är således inte aktuell för den här undersökningen. 
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Vilka var då familjen Ehrenpohl? I verket Halländska herrgårdar från 1871 

nämns familjen i anslutning till Lindhults gods som ligger i 

Falkenbergstrakten. Familjen bodde på gården år 1740-1756. Anders 

Ehrenpohl levde mellan åren 1690-17. Han hade gjort karriär inom försvaret, 

fick kaptensgrad och blev på äldre dar adlad. År 1725 ingick han äktenskap 

med Ulrica Juliana Rutenschöld. Sammanlagt fick paret fjorton barn. 36  I 

testamentena framkommer även att Anders Ehrenpohl var delägare i ett 

dykeri och bärgningskompani.  
Anders Ehrenpohl och Ulrica Juliana Rutenschöld skrev sina testamenten 

under mitten av 1700-talet. När det första testamentet som lyfts fram i den 

här undersökningen formulerades var den svenska lagstiftningen endast ett 

drygt decennium gammal. Ärvdabalkens formuleringar hade då inte haft 

många år på sig att få genomslag i samhället, liksom att de något förvirrade 

tolkningsdiskussionerna som kom att prägla början av 1800-talets 

testamentesdebatt inte fått ordentlig fart.37  Testamentesförfattandet var inte 

särskilt frekvent förekommande men var på uppgång. När de senare 

testamentena författades på 1760-talet, var förekomsten betydligt vanligare.  

Det var i denna testamenteskontext som Anders Ehrenpohl och Ulrica 

Rutenschöld författade sina viljor för vad som skulle komma efter det att den 

ena av dem, eller båda lämnade detta liv.  

Ett forskningsetiskt ställningstagande 

I en undersökning som denna, där enskilda personers liv och öden lyfts fram 

är det av relevans att belysa hur jag förhåller mig etiskt i processen. 

Testamentena är offentliga dokument och finns tillgängliga i ett öppet arkiv 

vilket ger vem som helst möjlighet att ta del av dem. Eftersom jag närmar mig 

materialet utifrån ett emotionsperspektiv och lyfter fram just Anders 

Ehrenpohl och Ulrica Juliana Rutenschölds emotiv tangeras deras privata sfär 

och skulle därför kunna betraktas som problematiskt utifrån ett etiskt 

                                                 
36 Möller von, P., Halländska herrgårdar. Stockholm 1871, s. 89. 
37 Ågren 2002, s. 102. 
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perspektiv. Jag vet inte hur dessa individer skulle ställa sig till det faktum att 

jag använder deras testamenten i en undersökning som den här. Eftersom det 

rör sig om 250 år gamla handlingar ser jag inget moraliskt fel i att använda 

dem. Däremot är jag av uppfattningen att jag bör i så stor utsträckning som 

möjligt ge en nyanserad bild och varken försköna eller vanhelga dem i min 

undersökning. Det ämnar jag uppnå genom att förlita mig till testamentena 

som den primära källan till kunskap om familjen. Anders och Ulricas historia 

berättas med deras egna ord genom deras testamenten.  

Min metod 

För att identifiera emotiven som uttryck för trygghet kommer jag ta hjälp 

av trygghetsbegreppet tillsammans med Reddys emotivteori. I den här 

analysen kommer två av Reddys uttryckskategorier att användas; långsiktiga 

emotionella påståenden samt övriga påståenden om talarens tillstånd, för att 

fånga in emotiven i testamentena och i 1734 års lag. Viktigt att förtydliga 

är att det inte enbart behöver finnas ett emotiv i ett yttrande. Det kan 

finnas flera olika emotiv närvarande. Som tidigare nämnts kan emotiven 

vara nyckfulla och föränderliga. Emotiven är instrument för att stimulera 

till en emotionell reaktion och hur de faller ut är ingen självklarhet.  Jag 

kommer i denna undersökning att fokusera på emotiv som uttryck för 

trygghet. Det utesluter inte att andra emotiv finns närvarande i 

testamentena.  Emotiven är ett maktverktyg eftersom de kan förstärka och 

förminska emotionella reaktioner beroende på hur de stimuleras.  Den 

som har makten över den emotionella regimen är den som har makten att 

påverka denna stimulering. Jag har valt att titta på 1734 års lagstiftning 

som ett uttryck för den emotionella regimen. Jag gör alltså en liknande 

systematisk analys för att identifiera emotiven i lagstiftningen som för 

testamentena. Mot slutet av analysen jämför jag emotiven i testamentena 

med dem som kommer fram i ärvdabalken.  
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Det här är inte en begreppsanalys, utan en emotivanalys. Begreppet 

trygghet används som en komponent för att identifiera emotiven. Andra 

känslobegrepp kommer att uppmärksammas under analysens gång; även 

deras funktion är av kontextuell karaktär. Innan det praktiska 

genomförandet av denna undersökning presenteras kan en kontextuell 

förförståelse vara på sin plats. Kommande avsnitt handlar om detta.  
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Det rådande forskningsläget 

För att hantera problemen hur man går tillväga för att finna känslor i 

historien samt att förstå relationen mellan individ och stat, krävs en 

förståelse för hur forskningen ser ut i dagsläget. I det här kapitlet lyfts två 

forskningsområden fram som är av relevans för denna undersökning och 

dess frågeställningar. Först berörs testamenten. För att förstå dess roll och 

användbarhet som källa lyfter jag fram vetenskapliga arbeten som gjorts 

inom historiskt och juridisk forskning på ämnet.  I den andra delen 

behandlas undersökningar om 1700-talet; synen på emotioner, religion och 

lagstiftning. Detta görs för att tydliggöra sammanhang och skapa en bild av 

den rådande forskningskontexten om det svenska 1700-talet.  

I   texten   ”The   Last   Will   and   Testament:   A   Neglected   Document   in  

Sociological   Research”   lyfter   Bryant   och   Snizek   fram   den inneboende 

potential testamenten har utifrån ett sociologiskt forskningsperspektiv. Trots 

att texten är skriven 1975 är dess innehåll fortfarande relevant. Texten är 

skriven utifrån ett amerikanskt sociologiskt perspektiv och är fortfarande 

alltjämt användbar i sitt konstaterande att testamenten är en underutnyttjad 

källa till kunskap. Bryant och Snizek framhåller att testamenten inte bara 

innehåller faktiska överenskommelser och praktiska lösningar för 

kvarlåtenskapen utan ger även en djuplodande bild av testatorn. Testamentet 

är ett dokument som fortfarande på 2000-talet är en outnyttjad källa för att 

förstå sociala aspekter i ett samhälle.38 

Även om Bryant och Snizeks reflektioner görs på en sociologisk grund är 

de relevanta också för historieforskningens tillämpning av testamenten. Att 

det överhuvudtaget finns ett testamente efterlämnat säger något om den 

avlidnes sociala ställning, värderingar och levnadsförhållanden. Testamentet 

                                                 
38 Bryant, Clifton D. & Snizek, William A., ”The Last Will and Testament: A Neglected 
Document in Sociological Research”. I Handbook of Death and Dying. Thousand Oaks 
2003, s. 926.  
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är ett dokument av offentlig karaktär som föreskriver värdet på ett 

efterlämnat bohag. Redan med denna basala information så avslöjas sociala 

och ekonomiska förutsättningar för testatorn och dennes arvingar. Samtidigt 

kan dokumentet omfatta nyanser av den avlidnes personlighet, genom att 

dennes egenskaper såsom; värderingar, livsstil och karaktär, speglas i texten. 

Testatorn skriver med vetskap om att det som skrivs kan innebära stora 

förändringar för de omnämnda personerna i testamentet.39 Testamentet har 

goda möjligheter att ge en mera ingående bild av en persons liv. Detta är en 

rimlig tanke då formulerandet av texten sker med vetskap om personens 

egen dödlighet. Fördelningen av arv skulle kunna betraktas som ett värnande 

om de efterlevande och därigenom forma en bild av hur trygghetsemotivet 

kommer till uttryck.  

Testamentet som mellanmänsklig företeelse  

Det är inte bara inom det sociologiska fältet som testamentets potential 

förbisetts; samma benägenhet finns inom historievetenskaplig forskning. I 

sin   text   ”Hon   ska   ha   min   symaskin:   bruket   av   testamenten   i   en   region   i  

omvandling 1750-1915”   berör   Maria   Ågren   testamenten   och  

uppmärksammar samtidigt det magra utbudet av forskning kring 

testamenten inom historiefältet. Hon framhåller att bortsett från 

Olivercronas juridiska arbete om den svenska testamentesrätten (1880) och 

en detaljstudie av testamentes tvister i Svea Hovrätt, genomförd av Bergman 

(1918)  så är det sparsamt med testamentestudier. Ågren menar att det inte 

finns moderna studier gjorda där testamenten är den centrala källan.40 Detta 

stämmer väl överens med min bild av forskningsläget efter de eftersökningar 

jag gjort. Det är knappast möjligt att hitta renodlade testamentestudier, med 

undantag för Maria Ågren och Elsa Trolle Önnerfors arbeten. Jag 

återkommer till dessa nedan.    

                                                 
39 Bryant & Sninzek 2003, s. 926-927. 
40 Ågren 2002, s. 103ff. 
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Ågrens text klargör i testamentens utformning, förekomst och vilken roll 

kön och klass hade för dokumentet. Hon berör debatten kring testamenten 

och äganderätten till mark som rådde kring sekelskiftet 1700, då systemet 

kring arvsrätt var omdiskuterat. Debatten  berörde  till  stor  del  det  ”naturliga” 

i äganderätten; om det var individens grundläggande rätt eller om det 

naturliga var det allmänna samhällsgiltiga som skulle gå före individens rätt. 

I så fall skulle individen underordna sig det samhälleliga och det som 

främjade samhällets intressen. Denna relation mellan det äganderättsliga och 

i förlängningen det testamenterade blev allt mer svåröverskådlig och 

komplicerad. Under 1800-talet mynnade det ut i ett reformarbete och en ny 

lag kom år 1857. Ågren framhåller att i anslutning till att 

ägandeförhållanden regleras och diskuteras så förs också idéer och 

föreställningar om familjen, samhället och individen fram så att även dessa 

perspektiv ges utrymme. Dessa uppfattningar och förväntningar speglar den 

historiska tiden.41  

Ågren lyfter fram samhället, familjen och individen i sin text. Detta görs 

dock utan djupare reflektioner om individernas emotionella tillvaro. Jag 

anser att det är ett problem att inte inkorporera även de emotionella 

elementen då viktig kunskap om individernas verkande och varande i 

familjen och i samhället finns att beforska här.  

Det framkommer att Ågren genomfört en djupgående analys kring 

förekomsten av testamenten i sin forskning och bifogar i sina noter en 

översikt av det fragmentariska användandet och nämner ett antal 

undersökningar som inte använder dem.42  Den mest omfattade förefaller 

hennes  egen  text  ”Contracts for the old or gifts for the Young? On the use of 

Wills in Early Modern Sweden”  om  1600-tals testamenten vara. 43  

                                                 
41 Ågren 2002, s. 101f.  
42 Ågren 2002 nämner i not 101 s. 420 Christer Winbergs Folkökning och proletarisering. Kring 
den sociala strukturomvandlingen på svenska landsbygden under den agrara revolutionen , Ulla Roséns  
Himlajord och handelsvara. Ägobyten av egendom i Kumla socken 1780-1880 , Gudrun Anderssons 
Tingets kvinnor och män. Genus som norm och strategi under 1600-tal och 1700-tal och Åsa 
Karlsson Sjögrens Kvinnors rätt i stormaktstidens Gävle. 
43 Ågren, Maria. ”Contracts for the old or gifts for the Young? On the use of Wills in Early 
Modern Sweden”. I Scandinavian Uneversity press, 25 (2000): 197-218. 
 



 

 
28 

Jag kan med stöd av Ågren konstatera att det finns en lucka i den 

historievetenskapliga forskningen, då man således antingen missat eller valt 

bort testamentet som informationskälla. Det finns som jag ser det, ett behov 

av mer forskning kring testamenten. Det gäller då både dess grundläggande 

förekomst och tillämpning, men även dess innehåll. Testamentet är en 

teckning av en människa i en beslutssituation, där det förgångna, det 

samtida och det framtida är närvarande i ögonblicket.44 En mer emotionellt 

laddad situation är svår att föreställa sig, samtidigt som den präglas av 

välövervägda beslut som är tänkta att leva vidare långt in i framtiden. Det är 

ögonblick som dessa som ger oss möjlighet att fånga gångna tiders emotiv.  

Testamentet som juridiskt dokument utifrån ett historiskt 

perspektiv 

I sin avhandling Justitia et Prudentia:   rättsbildning   genom   rättstill’mpning   Svea  

hovrätt och testamentesmålen 1640-1690 belyser Elsa Trolle Önnerfors hur Svea 

hovrätt behandlade testamentes mål, mellan åren 1640-1690. Tyngdpunkten 

i avhandlingen fokuserar på hovrättens rättsbildande funktion. Under slutet 

av 1600-talet tvingades hovrätten hantera en mängd problem som uppstod 

när de gamla rådande medeltidslagarna tillämpades på tvister som 

uppkommit till följd av det nya stormaktsamhället. Trolle Önnerfors 

undersöker hur hovrätten hanterade problemen som uppstod mellan det 

gamla och det nya och använder testamenten som ett uttryck för detta.45  

Trolle Önnerfors avhandling kommer fram till att mot slutet av 1600-talet 

så hade testamentet fått rollen som en tillämpad rättslig strategi för att 

skydda och fördela den privata egendomen. Trolle Önnerfors konstaterar att 

testamentet användes som ett juridiskt undantag, för att komma runt den 

rådande lagstiftningen.46  

                                                 
44 Ågren 2002, s. 103.  
45 Trolle Önnerfors 2010, s. 28ff. 
46 Trolle Önnerfors s 2010, s. 289-292. 
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Avhandlingen identifierar två huvudgrupper av testamentesdisposition. 

Den ena representeras av att testatorn aktivt vill gynna/missgynna någon 

eller några av sina bröstarvingar. Den andra typen av disposition utmärktes 

av att testatorn inte hade skaffat sig någon avkomma och därför genom ett 

inbördes testamente rättsligt lämnade sin kvarlåtenskap till sin make/maka. 

Trolle Önnerfors identifierar ingen större skillnad mellan manliga och 

kvinnliga testatorer, utan finner att de delar samma underliggande syfte med 

testamenterandet. Detta är ett sätt för testatorn att själv ta makten över vem 

som ska ta del av egendomen efter dennes bortgång.47  

Trolle Önnerfors visar på den vetenskapliga potentialen i en fördjupning 

av testamenten. Hennes fokus ligger på 1600-talet och ger en förförståelse 

kring testamenteskulturen och är därav till hjälp för att förstå testamentenas 

roll.48 Min forskning kommer att skilja sig från Trolle Önnerfors på så sätt 

att hennes perspektiv är ett juridiskt och mitt ett kulturhistoriskt. 

Tidsperioden jag är intresserad av är den nästkommande perioden och kan 

ses som en kulturhistorisk påbyggnad i förståelsen till testamentets potential 

genom tiderna. Det framkommer heller inte några emotionella dimensioner 

i Trolle Önnerfors avhandling, utan den har genomgående rättsbildningen i 

fokus. Jag anser att det behövs vidare undersökningar om emotiv i juridiska 

handlingar.  

Att emotioner har en plats i juridiken är redan belagt i 

juridiskforskningen. Professorerna Dan M. Kahan och Martha C. Nussbaum 

uppmärksammar förhållandet mellan juridik och emotioner i sin artikel 

”Two  Conceptions  of Emotions  in  Criminal  Law”.  I  texten  framkommer  att 

känslor och emotioner har ett starkt inflytande i den mänskliga tillvaron och 

därmed även på juridiken.  Frågan som Nussbaum och Kahn ställer sig är 

hur den juridiska världen hanterar problematiken med emotionell påverkan 

i juridiska bedömningar. I rättsfall är det inte ovanligt att emotionella 

                                                 
47 Trolle Önnerfors 2010, s. 290. 
48 Trolle Önnerfors 2010, s. 25-29.  
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argument presenteras. Kanske en betydande rädsla, eller ilska har lett 

förbrytaren till en kriminell handling.49  

Kahn och Nussbaum reder i problematiken genom att lyfta fram ett antal 

rättsfall där just emotioner spelat en viktig roll men där tolkningarna av 

förbrytarnas omständigheter har varierat. Tesen som drivs i texten är att det 

finns två olika perspektiv på hur känslor betraktas. De konkurrerande 

perspektiven kallar Kahn och Nussbaum för den mekaniska och den 

värderingsbara föreställningen. Det mekanistiska synsättet betraktar känslor 

som en kraft fristående från tanken och den mekaniska föreställningen 

menar att känslor inte är formbara. Nussbaum och Kahn belyser att den 

emotionella dimensionen är ett åsidosatt område inom juridiken, men att 

det har hög relevans att förstå emotionella mönster i relation till den. Även 

om deras undersökningar kretsar kring rättprocesser och inte juridiska 

dokument, så pekar de på vikten av att förstå emotioner i en juridisk 

kontext.50 Känslor går inte att avskärma från juridiken varken som i Kahn & 

Nussbaums fall, när det gäller den rättsvårdande myndigheten, eller när det 

kommer till juridiska avtal som testamenten.  

Användningen av testamenten är inte bara en juridisk angelägenhet utan 

den är även bunden till samtida historiska, kulturella och sociala företeelser. 

Fördelningen av egendom är ett uttryck av den rådande kontexten både 

utifrån ett rättsligt och kulturellt perspektiv.51  

Det fria, upplysta och emotionella 1700-talet 

Kjell Åke Modéer, professor i rättshistoria, framhåller att under 1600-talet 

utsattes de då något förlegade medeltida rättskällorna under skarp kritik. 

Detta ledde till en debatt kring den svenska lagstiftningen. Initiativet till en 

                                                 
49 Kahan, Dan M. och Nussbaum, Martha C., ”Two Conceptions of Emotion in Criminal 
Law”.  Columbia Law Review 96 nr. 2. (1996): 270-272. 
50 Kahn & Nussbaum 1996, s. 273.  
51 Trolle Önnerfors 2010, s. 23. 
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allomfattande lagreform togs under Karl XI:s regeringsperiod.52 I och med 

den nya lagen infördes en ärvdabalk, vilken även innehöll lagstiftning 

gällande testamenten. Testamenten hade funnits tidigare men var då inte 

betraktade som ett värdsligt dokument och var bundna till en religiös 

kontext då testamentering var ett vanligt förekommande sätt för kyrkor att få 

gåvor. Testamentena utgjorde en roll i övergången från det medeltida 

samhället till den moderna staten.53  I undersökning gjord av Maria Ågren 

vittnar om en sparsam frekvens av testamenten under mitten av 1700-talet, 

jämfört med förekomsten slutet av samma århundrade.54 I samband med den 

ökade frekvensen av testamentesanvändandet så växte diskussionen kring 

testamentets roll i det tidigmoderna samhället. Debatten ledde till ett 

omarbetande av 1734 års lag kring testamenten. Det ledde fram till ett nytt 

ramverk i och med 1857 års testamenteslag. Debatten som föregick 

lagändringen präglades av en avvägning mellan testamentets för- och 

nackdelar. En utvidgad testamentsrätt innebar i stort att egendomar hölls 

intakta, och genom att undvika splittring av dessa så skulle detta bidra 

positivt till landets ekonomiska utveckling. Samtidigt skulle en reducerad 

testamentsrätt innebära en minskning av risken att föräldrar skulle lämna 

sina barn utan arvslott, och därigenom också indirekt belasta samhället.55 

 Arvslottsfördelningen mellan söner och döttrar i samband med 

testamentering har inte varit helt oproblematisk. Ända sedan de medeltida 

landskapslagarna var sönernas arvslott dubbelt så stor som döttrarnas med 

motiveringen att jorden skulle hållas intakt inom familjen så att den inte 

splittrades upp på för många ägare. Det var först genom 1845 års revidering 

av ärvdabalken som lagen om lika arvsrätt mellan män och kvinnor infördes 

i Sverige.56  

Tidsperioden i den här undersökningen berör mitten av 1700-talet. 

Anders och Ulrica skrev sina testamenten 1746, 1763 och 1764. Det sker 
                                                 

52 Modéer, Kjell Åke, Historiska rättskällor i konflikt. En introduktion i rättshistoria. Stockholm 
2010, s. 96. 
53 Stadin, Kekke, Stånd och genus i stormaktstidens Sverige. Lund 2009, s.15; Trolle Önnerfors 
2010, s. 24. 
54 Ågren 2002, s. 112f. 
55 Ågren 2002, s. 101ff. 
56 Inger, Göran, Svensk rättshistoria. Malmö 2011, s. 218f.  
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alltså i Sverige under den rådande frihetstiden (1718-1772). Det är en tid då 

medellivslängden för en man var 34 år och 37 för en kvinna. Dödligheten 

var att betrakta som hög, framförallt för män på grund av de krig som 

präglade den första delen av århundradet.57 I Sverige sker en distansering 

från den karolingiska eran genom den nya frihetstiden. Bland annat blir det 

tydligt i synen på individen som inte längre betraktas som en undersåte utan 

som en person som kan göra nytta och göra väl för samhället. 58 

Nyttoorienteringen kan härledas till det tidiga 1700-talet och det 

framstegsprogram som initierades på riksnivå i vilket merkantilism och nytta 

förenades.59 Barnen i samhället ansågs tillhöra samhället eftersom de var att 

betrakta som en form av investeringsmaterial i framtiden, det kommer i alla 

fall Monika Edgren fram till i sin undersökning rörande det politiska läget i 

1700-talets Sverige.60 

I sin avhandling Lyckolandet: Maktens legitimering i officiell retorik från 

stormaktstid till demokratins genombrott, visar Joachim Östlund hur staten 

verkar som en generell normbildare i den tidigmoderna staten. Han 

framhåller det normbildningsprojekt som präglade den tidigmoderna staten. 

Östlund menar att det arbetet bör ses som en alternativ form av 

säkerhetspolitik då tanken var att undvika konflikter i samhället på grund av 

olika moraliska föreställningar. I stället var det ömsesidiga förpliktelser som 

framhölls och skulle verka som en förenande kraft mellan invånarna. Nytta, 

laglydnad, gudsfruktan och kärlek var framförallt de moraliska rättesnören 

som åberopades. Mot 1700-talets andra hälft tillkom begrepp som frihet och 

framtid i diskursen. 61    

                                                 
57 Nilsson, Anna, Lyckans betydelse: sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenskt 

skillingtryck: 1750-1850. Höör 2012, s. 53; Arvidsson, Ann-Sofie, Makten och döden; stat & 
kyrka möter svenska efterlevande under ett långt 1700-tal. Göteborg/Stockholm 2007, s. 17-19. 

58 Östlund, Joachim, Lyckolandet: maktens legitimering i officiell retorik från stormaktstid till 
demokratins genombrott. Lund 2007, s. 162, 205. 

59 Johannisson, Karin, Det mätbara samhället. Statistik och samhällsdröm i 1700-talets Europa. 
Stockholm 1988, s. 97. 

60 Edgren, Monika, Från rike till nation: Arbetskraftspolitisk, befolkningspolitik och nationell 
gemenskapsformering i Sverige under 1700-talet. Lund 2001, s. 87. 

61 Östlund 2007, s. 261f. 
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Sentimentalism  

Samtidigt med upplysningen influerades 1700-talet av sentimentalismen. I 

övergången från 1600- till 1700-tal skedde ett skifte i förståelsen och 

uttrycken kring känslor; framförallt i Frankrike men också i lärda cirklar runt 

om i Europa. Sentimentalismen växte fram ur en oro och motreaktion i 

upplysningstiden. I resonemangen kring sensibiliseringen upprättades en 

form av social ordning där eliten betraktades som mer sensibel än de lägre 

klasserna.  Kvinnliga nerver betraktades som mer känsliga än mannens, men 

det fanns ett ifrågasättande om hennes kapacitet till självkontroll.62 Under 

1700-talet rådde en form av emotionell konsensus om vikten av dygd och 

naturliga känslor; en konsensus som sträckte sig brett i samhället från 

eliterna till pamflettmakarna. Vad som med säkerhet som kan sägas är att 

sentimentalismen medförde en medvetenhet kring känslorna; att känslor 

som tacksamhet och kärlek var uttryck för de naturliga sentimenten som 

fanns inom människan.63  

William M. Reddy framhåller  i  sin  text  ”Sentimentalism and its Erasure: 

The Role of Emotions in the Era of the French Revolution”   att   känslor  

antingen är naturliga eller oäkta64. På samma gång som sentimentalismens 

anhängare uppmuntrade intensifiering av känslor så menade de att känslor 

som blivit stimulerade av emotiv var falska känslor. Dessa känslor var inte 

naturliga. Människor med naturliga känslor var tillförlitliga, medan 

människor med oäkta känslor var potentiella förrädare. Så länge politisk 

propagering skedde med naturliga känslor var det lätt att få med sig folket. 

Detta fick dock stora konsekvenser i samband med den franska 

revolutionen, då den publika opinionen vände. Det som tidigare varit 

naturliga känslor, blev på kort tid betraktade som oäkta känslor. Personer 

som tidigare betraktades som tillförlitliga just på grund av sina naturliga 

känslor, blev nu till det motsatta.65 

                                                 
62 Nilsson 2011, s. 62f. 
63 Reddy 2000, s. 122-124,127. 
64 Reddy använder termen hypocrytical. 
65 Reddy 2000, s. 132-134,141. 
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I en svensk kontext bör dock sentimentalismen problematiseras. 

Hustavlans roll i det svenska samhället var påtaglig; dess inflytande var 

djuplodande. Samhällsideologin som den lutherska ortodoxin förespråkade 

kretsade kring framförallt två styrelseskick; det andliga och det världsliga.66 I 

hustavlan från Luthers Lilla Katekes blir dessa tydliga. Hustavlan grundar sig 

i tanken om de tre stånden.  Läroståndet som utgjordes av präster hade i 

uppgift att förmana och förmedla kunskap för att på så vis ta hand om 

folkets själar. Värjoståndet utgjordes av den världsliga överheten, vars makt 

var legitimerad av Gud. Deras uppgift var att straffa de onda och gynna de 

goda. Det sista ståndet hushållståndet utgjordes av de som levde i hushållen. 

Husfadern skulle respektera och sörja för sina underställda men framförallt 

fostra dem. Ann- Sofie Arvidsson som skrivit avhandlingen Makten och 

döden; stat och kyrka möter svenska efterlevande under ett långt 1700-tal, tolkar 

det som att under hustavlans struktur så nåddes välfärd genom omsorg och 

fostran. Det fanns ett strävande i detta samhälle att disciplinera och 

kontrollera befolkningen.67 Samhällsordningen var Guds skapelse och Gud 

hade gett människan rätt att regera efter den hierarkiska ordningen för att 

upprätthålla lag och ordning i samhället. Människans förnuft var 

vägledningen för maktutövandet i den värdsliga sfären, liksom att 

samhällsnyttan även utgjorde en viktig komponent i fostrandet.68  

Med förnuft menas den erfarenhetsbaserade kunskapen som människan 

besitter. Hennes egna erfarenheter och inre övertygelser vägleder henne i 

form av förnuft. Förnuftet beskrevs som en nästintill intuitiv känsla och vad 

som var rätt och fel. Förnuftets impulser var naturliga, man menade att det 

var ett verktyg som Gud gett människan för att hjälpa henne genom livet. 

Förnuftet ligger alltså väldigt nära känslan i detta 1700-tals resonemang; 

båda naturliga företeelser som har sina ursprung djupt inne i människan.69       

                                                 
66 Nordbäck, Carola, Samvetets röst: Om mötet mellan luthersk ortodoxi och konservativ pietism i 
1720-talets Sverige. Diss. Umeå Universitet 2004, s. 45f. 
67 Arvidsson, Ann-Sofie, Makten och döden: stat & kyrka möter svenska efterlevande under ett långt 
1700-tal. Göteborg 2007, s. 26ff, 246. 
68 Nordbäck 2004, s. 46. 
69 Högnäs, Sten, Idéernas Historia. Lund 2003, s. 107f. 
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Sekularisering, ortodoxi och pietism  

1700 -talet förknippas gärna med en sekulariseringsprocess som kontrast mot 

den karolingiska tiden då kyrkan var starkt förbunden med staten. Men även 

om det skedde en maktförskjutning efter det att enväldet föll och att 1700-

talet betraktats som en tid i förändring så förändrades inte kyrkans ställning 

mycket. Den hade en stark samhällelig position och därmed hade den makt 

över vilka världsbilder som förmedlades. Snarare var fallet så att kyrkan 

skärpte sitt inflytande under den här perioden. Det finns forskning som 

pekar åt både det ena och det andra hållet i den här frågan och det kan 

förklaras med att det inte rådde en solid enighet inom kyrkan vilket skulle 

kunna vara anledningen till de olika bilderna som framkommer om 

religionens roll under 1700-talet. Religionen var i förändring men i frågan 

om till vilken grad är omtvistat. 70  

Den ortodoxa världsbilden som var den dominerande i det svenska 1700-

talssamhället. I sin avhandling Samvetets röst: Om mötet mellan Luthers ortodoxi 

och konservativ pietism i 1720-talets Sverige lyfter Carola Nordbäck fram 

motsättningarna mellan den ortodoxa och pietistiska världsbilden som 

präglade 1700-talet. Hon kommer fram till att den dominerande ortodoxa 

världsbilden utmärktes av fyra drag; patriarkalism, korporativism, 

uniformitet och traditionalism.71 Rädslan för Guds straff var närvarande och 

detta präglade hela samhällsstrukturen. Den patriarkala ordningen var 

omfattande och satte sin prägel på samtliga relationer i samhället. Rädslan 

för Guds straff och hämnd hade en reglerande funktion i samhället. Det var 

ett verktyg för att upprätthålla rätt slags moral och värderingar hos 

befolkningen. Det individuella samvetet utgjorde en central roll för denna 

disciplinering; något som präglade hela rättsystemet och legitimerades med 

                                                 
70 Nilsson 2011, s. 58-61. 
71 Med patriarkalism åsyftas det beskydd som prästskapet gav människorna då hon 
betraktades som oförmögen att själv fatta beslut, med korporativism menas individens 
kulturella och sociala tillhörighet, uniformitet innebär synen på kyrka och stat som en enhet 
och med traditionalism åsyftas oviljan till förändring inom kyrkan.  
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den gudomliga lagen. Nordbäck framhåller i sin undersökning samvetets 

centrala roll det tidigmoderna samhället.72    

Det ortodoxa systemet tilltalade inte alla medborgare och som alternativ 

till det rådande systemet växte pietismen fram. Norbäck tillskriver pietismen 

fem framträdande egenskaper; polarisering, reformism, emotionalism, 

individualism och egalitarianism73. Gud var även inom pietismen en central 

del, men relationen till Gud var snarare på en individuell nivå än en 

kollektiv, det var genom Gud individen erhöll sitt egentliga värde.  Individen 

var inte lika bunden till den fysiska kyrkoformen och dess struktur inom 

pietismen eftersom prästen inte var central för att förmedla relationen 

mellan individ och Gud. Synen på straff var en annan. Även om lydnad och 

underkastelse var central inom pietismen, så var det viktigaste att denna 

lydnad inte existerade på grund av fruktan utan baserades på en frivillighet 

och kärlek. Individen bar Gud inom sig och således kunde hon heller inte 

komma undan Guds vakande öga; människans samvete var hennes domstol. 

Prästernas roll var därigenom mindre framträdande inom pietismen och i 

stället lyftes individens känsloliv fram. Ett utvecklat förstånd och ett 

gudfruktigt leverne var grundläggande komponenter för att leva upp till den 

sanna tron.74  

Lyckan och den fria viljan  

Övergångsperioden från det tidigmoderna till det moderna samhället kan 

betraktas som en tröskeltid på många sätt. I sin avhandling Lyckans betydelse: 

Sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska skillingtryck 1750-1850 

lyfter Anna Nilsson fram nyanser av denna tid i förändring.  I sin analys av 

lyckobegreppet kommer Nilsson fram till att lyckan individualiserats 

eftersom betoningen snarare läggs på individens känsloliv och den personliga 

identiteten, än på det kollektiva. När individen hamnar i fokus får dennes 

känsloliv större utrymme. När tidigare självklara identiteter luckras upp blir 
                                                 

72 Nordbäck 2004, s. 399f. 
73 Med egalisarianism åsyftas tron på alla människors lika värde.  
74 Nordbäck 2004, s. 400f. 
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den individuella valmöjligheten en ny faktor att ta med i beräkningen i 

samhällsbygget och därför kan individualiseringen ses som en möjlig 

förklaring till moderna samhällets framväxt. 1700-talet är alltså att betrakta 

som en övergångsperiod där individen själv definierar sitt varande.75       

I avhandlingen Fortunas klädnader: Lycka, olycka och risk i det tidigmoderna 

Sverige berör Kristiina Savin förhållanden kring lycka och risk. I sin forskning 

finner hon att människornas medvetenhet kring att vissa omständigheter 

inte går att påverka var fullt förenbar med självständighetstanken; att hon 

hade en egen vilja för att styra sin egen tillvaro. Savin beskriver det som en 

repertoar av idéer som aktualiserades beroende på de konkreta 

omständigheterna. Det finns ingen tydlig skillnad mellan förmoderna och 

moderna idéer när det kommer till individens tänkande. Savin belyser 

däremot dikotomin mellan det vardagliga och det formaliserande tänkandet. 

Vardagligatänkandet är länkat till den konkreta mänskliga livsvärlden med 

praktiskt, emotionellt och sinnligt tänkande. Det mer distanserade 

formaliserandetänkandet utgörs snarare av ett objektivt, abstrakt och 

analytiskt tänkande.76  

Den fria viljan kan kopplas till den individualiseringsprocess som är en 

komponent i den tröskeltid som lyfts fram genom Nilssons resonemang. I 

ärvdabalken framkommer kriterier för hur bland annat testamenten skall 

skrivas och under vilka förhållanden. Ett kriterium för ett giltigt testamente 

är att detta skrivs av fri vilja och fullt förstånd. 77  1700-talet är en 

övergångsperiod där sekularisering, sensibilisering och individualisering är 

centrala element. Det tidigmoderna samhället där identiteter var självklara 

och gemenskap byggdes upp av kollektivet är i förändring mot ett modernt 

samhälle där det är individen som på egen hand definierar sig i tillvaron.78 

Denna del av uppsatsen har klargjort den relevanta kontexten och därmed 

kan analysen nu ta sin form.  

 
                                                 

75 Nilsson 2011, s. 66, 221. 
76 Savin, Kristiina. Fortunas klädnader- Lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige. Lund 
2011, s. 376, 381. 
77 Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, Ärvdabalk. Kap 16 §1. 
78 Nilsson 2004, s. 66. 
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Analys  

I harmoni med William M. Reddys teoribildning, trygghetsbegreppet och 

med insyn i den nyss belysta samtida kontexten, kommer analysen av de tre 

testamentena att genomföras. De kommer därefter att relateras till maktens 

emotiv; 1734 års ärvdabalk. Jag ämnar visa på hur känslor återfinns i ett 

material som testamenten, liksom att problematisera förhållandet mellan 

aktören och strukturen i samhället. Orienteringen för analysen är att 

besvara frågeställningarna: hur yttrar sig trygghetsemotiven i familjen 

Ehrenpohls testamenten? Hur yttrar sig den emotionella regimen i 1734 års 

lags ärvdabalk? På vilket sätt kan den emotionella regimens navigering 

skönjas i familjens testamenten? 

Anders Ehrenpohl och Ulrica Juliana 
Rutenschölds testamenten 

Varje testamente tas upp enskilt. Jag börjar med Anders Ehrenpohls 

koncept, fortsätter med testamentet upprättat mellan Anders och Ulrica och 

avslutar med Ulrica Rutenschölds.  I varje del för de enskilda testamentena 

så ges initialt en kortare sammanfattning av dess innehåll. Därefter följer en 

djupgående systematisk genomgång av testamentet för att identifiera 

emotiven i texten. Mot slutet av denna analysdel ges en sammanfattning av 

vad jag funnit.  

Anders Ehrenpohls koncept 1746 

Konceptet till Ehrenpohls testamente har tre tydliga indelningar; inledning, 

punktat mittenparti och avslutning. Inledningsvis tydliggör Anders 
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Ehrenpohl att det är utifrån hans roll som man och fader han skriver sitt 

koncept. Redan i konceptets första mening tydliggörs att det är utifrån dessa 

perspektiv han skriver. Utöver denna klargörelse så återfinns Ehrenpohls 

syfte med texten i konceptets inledande del då han framhåller att hans avsikt 

med testamentet är att säkra hustrun och barnens välfärd. 79  Han 

understryker att konceptet är författat efter noggranna överväganden, av 

egen fria vilja och att detta sker i enighet med den svenska lagen. 

I konceptets mittenparti så tas fyra punkter upp. Huvudfokus i den 

förstapunkten ligger på de två äldsta sönerna Johan (Jean George) och Axels 

skyldigheter för att ta del av sina arvslotter. Den andra punkten berör 

döttrarna och de yngre sönernas arvslotter. Under den tredje punkten berörs 

Anders Ehrenpohls riktlinjer kring hans hustru och relationen mellan henne 

och barnen. Det centrala i texten är att Anders Ehrenpohl överlämnar 

ansvaret till fullo till hustrun efter sin död, samt att hans döttrar skall ha lika 

stor rätt till sin arvslott som sina bröder.       

I konceptets sista del avrundar Ehrenpohl texten och upprepar vissa 

moment som förekommit tidigare. Återigen bedyrar han sin tillit till hustrun 

och upprepar att texten är skriven av honom själv. Ehrenpohl försäkrar detta 

genom att skriva under med sitt namn och sätta sitt sigill.  

 
Konceptets inledning 

”Som man och fader, kan och bör jag icke annat än så wida någon 
mennesklig eftertanke är tillräcklig förse min kära hustru och mina 
K(ära):Barns wälfärd i framtiden samt förkomma alla onödige 
träter”80 

 
Anders Ehrenpohl klargör i konceptets första stycke att han vill försöka förse 

sin hustru och sina barn med välfärd och förekomma eventuell osämja 

mellan arvingarna efter hans bortgång. Det här är ett uttryck för hans 

ambition att trygga för sina efterlevande. Hans roll som man och fader är 

central och detta är sammanlänkat med att han både kan och bör trygga sina 

arvingars tillvaro. Detta trygghetsskapande handlar både om ekonomiskt och 

                                                 
79 Vad Ehrenpohl exakt menar med välfärd framgår inte, men efter inläsningen av hans texter  
tolkar jag det som att vad som åsyftas är både en ekonomisk och social trygghet.  
80 Koncept Anders Ehrenpohl 18 Januari 1746 s. 1. 
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om emotionellt välmående. Han vill förhindra osämja mellan parterna. 

Anders Ehrenpohl vill med testamentet skydda sin fru och sina barn när han 

inte längre finns närvarande.  

”som ägare af then wälsigne Gud mig behagat lembna, kan jag 
gjöra ther öferer sådan förordning och disposition som jag 
finner nyttigt och med swerjes lag öferensstämmande och i 
betraktande af wår wissa död och owissa dödstund, har jag om 
min ägendom med mogen eftertanke och af frij willia således 
welat förordnar till obråtzlig och oryggelig efterlefnad, som här 
med följer.”81  

 
Testamentet är författat med referens till Gud och i enlighet med tidens 

lagstiftning. Tydligt är att Anders Ehrenpohl är sändaren av dessa ord; det är 

vad han finner nyttigt och korrekt som skrivs i dokumentet. Det finns också 

en medvetenhet i yttrandet. Han står inte helt ensam i sitt författande, han 

är nämligen assisterad både av staten genom lagstiftningen och av Gud.  

Yttrandet visar på medvetenheten kring döden och ovissheten kring 

dödstunden; att det är i anslutning till denna medvetenhet som han valt att 

författa sitt testamente. Han framhåller tydligt att det är med noggrann 

eftertanke och med fri vilja som texten författats.  

Ovanstående utdrag innehåller begreppen; Gud, Sveriges lag, fri vilja och 

obrottslig. Dessa element stämmer väl överens med den bild av det ortodoxa 

synsättet som Nordbäck framhåller i sin avhandling. Utöver de starka 

banden mellan Svea Rike och den Lutheranska kyrkan är även den 

hegemoniska strukturen synliggjord. Anders Ehrenpohl verkar inom den 

samhällsordning som är inrättad av Gud där fadern i familjen är verkställare 

av den ordningen.82 Anders Ehrenpohl är sändaren, hans fru och barn är 

mottagare, och därmed också subjekten för trygghetsemotiven.  Förhållandet 

är genomgående i konceptet och manifesterar den hierarki som, av 

hustavlan, är implementerad i familjen.    

Den fria viljan som här lyfts fram är Anders Ehrenpohls egna fria vilja, 

som han efter noggrant övervägande kommit fram till. Savin belyser 

individens förhållningsätt till den dikotomi som rådde mellan det vardagliga 

                                                 
81 Koncept Anders Ehrenpohl 18 januari 1746 s. 1. 
82 Nordbäck 2004, s. 45. 
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och det formaliserade tänkandet. Ehrenpohl visar på ett vardagligt tänkande, 

som är både är praktiskt och emotionellt konkret. Det var främst i offentliga 

texter som de religiösa tolkningarna lyftes fram på ett markant sätt. 83  I 

konceptet så är det inte Guds vilja som är det centrala, det är Anders 

Ehrenpohls vilja; hans fria vilja. Religionen och lagstiftningen är dock även 

de närvarande. De representerar det formaliserade tänkandet, präglat av 

föreställningar som inte analyserades eller ifrågasattes utan följdes.  Därav 

menar jag, med stöd av Savins resultat, att Ehrenpohl i sitt koncept präglas 

både av det vardagliga emotionellt förankrade tänkandet och det 

formaliserade.    

Redan här i konceptets inledning finns ett tydligt trygghetsemotiv. Anders 

Ehrenpohl vill skydda sin familj efter det att han som man och fader inte 

längre är närvarande. I enighet med Reddys teoribildning är konceptets 

första del att betrakta som ett långsiktigt emotionellt påstående. Ehrenpohls 

yttrande är riktat mot framtiden; ambitionen är att åstadkomma en god 

välfärd och att undgå konflikter för hans efterlevande. Han gör ett implicit 

ställningstagande om det samtida, då han klargör sin roll som man och 

fader. I egenskap av den rollen vill han trygga sina efterlevandes tillvaro.  

     

 
Konceptets första punkt – de äldsta sönerna  

I den inledande passagen av den första punkten klargör Ehrenpohl att 

egendomarna är deras egna; han och hans frus. Han har ett behov av att 

nämna att det han fått ärva av överkommisarie Clefwe endast bestod av små 

summor. Därför anser Ehrenpohl att det ligger i hans fulla makt att efter sin 

egna fria vilja fördela arvet som han finner bäst.84  

Den fria viljan lyfts fram; ”..står  thet  således  uti  min frija willia efter eget 

gåttsinnade all min egendom disponera som jag   godtejnner”. 85  Yttrandet 

vittnar om en medvetenhet hos Ehrenpohl; att han besitter kunskaper kring 

de testamentariska föreskrifterna som finns i 1734 års lagstiftning. Det krävs 

                                                 
83 Savin 2011, s. 381. 
84 Koncept Anders Ehrenpohl 1746 s.1. 
85 Koncept Anders Ehrenpohl 18 januari 1746 s. 1.  
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ett frivilligt författande för att testamentet skall vara juridiskt giltigt.86 Det 

skulle kunna vara en formulering som skrivits just för att följa de juridiska 

föreskrifterna. Ehrenpohl  använde  uttrycket  ”den  fria  viljan”  frekvent  vilket 

inte uteslutande skall ses som motiverade utifrån formella krav. Det är 

rimligt att förstå upprepningarna som emotiv. Det är ett yttrande för att 

trygga sina arvingars välgång. Utan denna garanti kommer det per definition 

inte att vara ett giltigt testamente och således raseras hela idén med ett 

testamente. Eftersom det är ett indirekt yttrande för deras värnande faller det 

in under kategorin övriga påståenden om talarens tillstånd. Det är Anders 

Ehrenpohl själv som signalerar trygghetsemotivet.   

”och så framst mine Barn sig så beskiedeligt upföra som adeliga 
Barn ägnar och anstår, Memb att the  hafera Gud för ögon, beslyta 
sig om , at med heder  draga sig fram, och giöra sig skickelige till 
Konungens och fädernes landetz tienst, samt up föra sig wördsame 
och lycklige mot frije sijne K(ära): föräldrar, och icke wijsa sig på 
något sätt upstutsige.” 87 

 
Ehrenpohl framhåller att hans barn förväntas bete sig som adelsbarn, vilket 

innebär att   de   ska   ”ha   gud   för   ögonen”,   samt   leva hedervärt och verka i 

Konungens och landets intressen. De ska också uppföra sig väl gentemot sina 

föräldrar och inte vara uppstudsiga. Denna syn speglar Ehrenpohls 

förväntningar på sina barn framförallt utifrån ett uppfostringsperspektiv då 

han refererar till dem som adelsbarn. Det fanns en strävan i samhället att 

fostra och disciplinera för att på så vis uppnå välfärd.88 Detta är en vilja riktat 

till barnen i deras unga år. Även här finns ett emotiv, men detta emotiv är av 

en mera subtil art och skulle med Reddys terminologi betraktas som ett övrigt 

påstående om talarens tillstånd - ett emotiv baserat på emotionell antydan 

kopplat till den kulturella kontexten. Uttrycket ger en bild av 

förhoppningarna på barnen; vilken dygd som bör prägla dem, samt inom 

vilka ramar och mönster som deras liv bör inrättas. Sådana ramar innehöll 

nytta, laglydnad och gudsfruktan; värderingar som staten önskade att 

                                                 
86 Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, Ärvdabalk. Kap XVI§1. 
87 Koncept Anders Ehrenpohl 18 januari 1746 s. 1. 
88 Arvidsson 2007, s. 246. 
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invånarna levde upp till.89 Ehrenpohl vill sina barn väl. Han försöker vägleda 

dem på den väg som han anser kommer gynna dem. Den vägen är 

ackompanjerad av både Gud och kungamakten. 

”så skola the lerene äldre sonerne Jean George och Axell 
sedene ock kome utan föräldrarnes huss haferer hwarthera 
Trehundrade dahle ____90 om åhret the tre första åhren med 
den condition, at de då skola förblifere hela åhret med 
accademien, jämberähl och med förbehåls om the anwänder 
thessa penningar til theras studier förkofring, och at giöra sig 
tienlige samt skickelige till thet almännas tienst” 91 

 

De två äldsta sönerna ges i denna passage förmåner framför de övriga 

arvingarna. Samtidigt framhåller Ehrenpohl att de inte bara har förmåner 

utan även förpliktelser.  Åter igen anger han förväntningar på sina barn. Han 

framhåller att ett villkor för att de äldre sönerna ska få tillgång till sitt arv är 

att de skall stanna ett år vid akademien. Ehrenpohl vill att hans söner ska 

förkovra sig och göra  sig  ”tienlige samt skickelige till thet almännas tienst”.   

Nyttoperspektivet poängteras och detta associeras till skolningen. Det är en 

stark koppling mellan stat och individ när han påkallar vikten av det 

allmännyttiga. Om sönerna slarvar med sin skolgång genom försummelse så 

går de miste om sin arvslott. En viktig komponent i det samtida fostrandet 

var samhällsnyttan som också var sammanlänkat med upprätthållandet av 

samhällsordningen. Detta stämmer väl överens med den pietistiska 

världsbilden där lydnad baserades på frivillighet och kärlek i stället för 

fruktan.92  

”Men om the på oanständigt sätt förlösa thesse penningar, icke 
anwändes then sig till ägta, samt ____ skulle finnas efterlåtne och 
försummelige att fortsätta deras studier, så är min fulkomlige willia 
och för-ordnande at en sådan wårdzlöss och negligent sohn, som 
icke will nöttia sådan förmohn och igenom studien giöra sig 
skickelig”93 

 

                                                 
89 Östlund 2007, s. 205. 
90 Ord som jag inte lyckats tyda i transkriberingen.  
91 Koncept Anders Ehrenpohl 18 januari 1746 s. 2. 
92 Nordbäck 2004, s. 399. 
93 Koncept Anders Ehrenpohl 18 januari 1746 s. 2. 
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Genom att lyfta detta resonemang i sitt testamente för Ehrenpohl idealen 

kring nyttan, skolan och det allmännas tjänst vidare till den efterlevande 

generationen. I likhet med det förra yttrandet finns emotivet latent 

närvarande i texten där det framhålls hur viktigt det är att värna om de 

efterlevande. Det förutsätts att sönerna lever upp till faderns vilja. 

Trygghetsemotivet grundar sig här på ett hot för att i förlängningen generera 

ett positivt utfall för sönerna är det tänkt. Med ett ultimatum som grundar 

sig på både moral och ekonomi på det här viset skulle Ehrenpohl stimulera 

sönernas tankesätt och deras framtida agerande. Emotivet baseras på fostran 

av sönerna, för att skapa så goda förutsättningar i framtiden som möjligt. Det 

är därav ett långsiktigt emotionellt påstående.  

”nye herar  tillhere högstha håg och inclination 94  men icke 
tilstädas går hema såsom en hemfödeig och lätting, och emot att 
förmodan någon af mijna Barn det Gud nådes ____ och 
förbiude, efter min död. Skulle wissa sig upstutsige  och efter thes 
syldighets plikt, medal sonlig lydan och wördnnad   icke gå theras 
hulda95 moder liahanda, såsom et lydigt och dygdigt barn ägnar 
och anstår jämberwähl efter Gudz och nathure  lag der til är 
förbunden , är mine alfwarliga willior, at et sådant wahnartigt 
Barn hwarken skall åthniuta thesse Trehundrade dahle ____ om 
åhret, elhr någon arfslott i boet, utom, then bör igenom thes 
olyckns  aldeles förwärkad, och thes andhl proportionaliteten 
tilldelas the andra lyckige Barnen”96 
 

Ehrenpohl exemplifierar det scenario han vill undvika; han vill inte att de 

ska  bli  några  ”lättingar”97. Han varnar även barnen för att sätta sig upp mot 

sin mor; om de inte lyder och är dygdiga kommer de att riskera att bli 

arvlösa. Ehrenpohl vill inte att hans barn skall vara lättingar utan snarare 

lydiga och dygdiga. Den indirekta uppfostran som antyds i testamentet kan 

förstås med hjälp av Arvidssons resonemang kring hustavlan; en husfader 

som inte bara sörjer för sin familj utan även fostrar dem.  

Hustavlans starka koppling till den religiösa kontexten stämmer väl 

överens med de yttranden Ehrenpohl gör i anslutning till sina uppfostrande 

förmaningar. Det är med stöd  hos  Gud  och  i  ”naturens  lag” som han ställer 
                                                 

94 Inklination: benägenhet. 
95 Hulda: visa omsorg. 
96 Koncept Anders Ehrenpohl 18 januari 1746 s. 2-3. 
97 Lätting: en som inte har lust eller tycker sig ha ork till att arbeta och göra rätt för sig. 
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dessa villkor i testamentet. Att han inte bara nämner Gud utan även naturen 

är även det väl förenat med det tidstypiska synsättet där Gud är att betrakta 

som ett med naturen.98    

 

Konceptets andra punkt – döttrarna och de yngre sönerna 

Den andra punkten berör de resterande barnen bortsett från Johan och 

Axel; det vill säga döttrarna och de yngre sönerna. 

”Är thet min willia och oryggeliga förordning  at mine K(ära): 
döttrar skola taga aldeles lika arfslott utj lössören och fastigheter 
med sönerne, och hwad påkåstas sönerna sedan the kommit utän 
föräldrarnes huss,  så wid  Academien som elliest om the engagera 
sig wid militien eller annat anständigt lefnadz stånd, skulle herren 
och en beräcknas, så at systrarne och the  mindre Brödrne niuta 
lijka rätt och andel emot hwad the äldre Brödrne bekomet och 
bliferets påkåstade, sedan the utur huset kommit.”99 
 

I den andra punkten framhåller Ehrenpohl sin önskan om att de yngre 

sönerna och hans döttrar skall ha lika stor arvslott. Detta är, som tidigare 

nämnts, en avvikning från den gängse lagstiftning och är således ett 

incitament till varför testamentet skrivs.  För att få ut sin arvslott behöver 

sönerna skaffa  sig  ett  ”anständigt  levnadstånd” antingen genom att vända sig 

till akademien eller stå till förfogande för krigsmakten. Anmärkningsvärt är 

att liknande uttalade förbehåll inte formuleras för döttrarna. De skall också 

skaffa sig ett anständigt liv, men inget detaljerat lyfts fram. Om dessa yngre 

syskon lever upp till det anständiga levernet så kommer de kunna ta del av 

samma rätt och andel som de äldre bröderna fått, men först när de lämnat 

hushållet.  

I Ehrenpohls testamente visar sig inte bara trygghetsemotiven där enskilda 

personer är subjekt för säkerheten. Det finns en antydning i texten kring den 

nationella tryggheten när Ehrenpohl nämner att ett sätt för sönerna att göra 

nytta är att verka i kungamakten och fäderneslandets tjänst. Att tjänstgöra 

vid   ”militien”   vilket   innebär   att   vara   en   del   av   den   nationella  

säkerhetsapparaten. En instans som erbjuder beskydd och säkerhet för 

                                                 
98 Högnäs 2003, s. 106. 
99 Koncept Anders Ehrenpohl 18 januari 1746 s. 3. 
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nationen.  Den yttersta garanten för säkerhet var kungen.100 Att ta del av den 

nationella säkerhetsstrukturen innebär samtidigt att man då verkar för den 

nationella tryggheten. Subjektet för trygghet är då inte i första ledet riktad 

mot en enskild person utan mot nationen, fäderneslandet101. Här finns en 

subtil koppling till statsmakten inbakade i det långsiktiga emotionella 

påståendet.  

 

Konceptets tredje punkt – hustrun Ulrica  

Ander Ehrenpohl lyfter i konceptets tredje punkt upp sin hustru Ulrica 

Juliana Rutenschöld; hur hon har varit, hur hon är och vad han förväntar sig 

av henne om han skulle gå bort. 

”Som min käraste hustru warit mig en kär och trogen maka, och så 
wäll som jag, hafwat al möda ____ till at wårda och på bästa sätt 
anwända hwad then nådige Gudn oss i siennelig måtto gifrest,  och  
thes-utan med obeskriflig sorgfällighet och ömhetsöckt upfostra  
och up draga wåre käre Barn. Eij har jag så mycket större ordsak at 
förordna, thet bör min käraste hustru efter min död, oqwald i 
hennes lifstjd , besitta all Egendomen, så löste, som-fast, och ther 
med disponera , giöra och låta som hon för sig och Barnen bäst 
finner, utan at giöra någon af mine Barn ther före redo eller 
räckning, utan skall som fast mera hafera  maest och  frihet om 
emot förmodan någon af Barnen skulle emot thes hulda och kära 
moder  wissa sig upstutsig eller oförsam, låta then samma gengst 
komma utur huset, och wara thes arflot i boet förlitlig, och thes 
____ gifwes the andra Barnen, som med wördnad och lydnad gå 
theras kära moder tilhanda och sig om dygdig skickelighet besluta 
på sådant sätt som then första punkten innråder.”102 
 

Anders Ehrenpohl ger i testamentets tredje punkt sin fru full rätt att göra 

vad hon vill efter det att han själv gått bort. Det enda förbehållet är att hon 

inte tar ifrån barnen sin rätt till arvet. Ehrenpohl beskriver i detalj sin 

hustru. Han framhåller hur hon inte var plågad under sin livstid och hur 

väl hon uppfostrade barnen. I sitt ömhetsbevis gentemot sin hustru lyser 

emotivet klart. Han hyser stor tillit gentemot sin hustru och överlämnar 

ansvaret till henne. Ehrenpohl framhåller att han ger henne frihet att göra 

                                                 
100 Östlund 2007, s. 205. 
101 Fäderneslandet: ett begrepp Anders själv använder i konceptets första punkt. 
102 Koncept Anders Ehrenpohl 18 januari 1746 s. 3. 
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det hon finner bäst både för barnen och för egendomen. Ehrenpohl är 

övertygad om att hans hustru kommer förvalta ansvaret på bästa möjliga 

vis. På grund av den kontextuella förankringen så är detta trygghetsemotiv 

att betrakta som ett övrigt emotionellt påstående. 

I testamentet ger han även sin hustru verktyg för att implementera sitt 

styre av familjen när hon tagit över som familjens ledare. Åter igen 

påminner han om villkoret att de ska vara dygdiga och inte uppstudsiga för 

att få ut sin arvslott. Om ett barn förlorar sin arvslott på detta vis kommer 

den att delas lika på de övriga syskonen. Det här klingar väl ihop med den 

hierarkiska modell som hustavlan dikterar, med den avvikelsen att Ulrica 

inte biologiskt kommer vara husfadern, utan socialt kommer agera som en 

sådan. Denna modell kan i sig betraktas som ett försäkrande av tryggheten 

när Ehrenpohl avlidit då den möjliggör gårdens fortsatta bestånd. Subjektet 

för tryggheten blir då mycket vidare, inte bara den direkta familjen utan 

samtliga som har anknytning till hushållet.  Hustavlan är alltså ett yttrande 

av trygghet och emotivet för det återfinns här i Ehrenpohls koncept.   

 
Konceptets fjärde punkt - förmyndarskap och avslut 

Den avslutande punkten i Ehrenpohls koncept berör det eventuella 

förmyndarskap som skulle behövas vid Anders Ehrenpohls bortgång.  

”När Gud behagar kallar mig ifrån werlden, så ärthestmin fasta 
willia, att min kära hustru som bäst weet  mine K(ära) Barnens 
nytta, och med så ödecklieg  mycken ömhet gjort sig bäst förtient 
till mit. Och Barnens förtroende, bör wara the omyndigas 
förmyndare, hwarwid som betinar sig af theras Wå(r)d  som hon 
pröfwar wara then nyttigast, utan  att wadera bundne till fädernes 
eller mödrrenes fränder, widare vän efter sitt goda behag och gått 
finnanch.”103  
 

Den fjärde punkten framhåller återigen hustrun som Ehrenpohl bedyrar 

genom att lyfta fram hennes ömhet och vilken nytta hon bidragit med. Han 

anser henne därför vara förtjänt av att vara de omyndiga barnens 

förmyndare. Det är tidigare prestationer som gör att Ulrica får förtroendet. 

Att vara förmyndare för någon innebär ett stort förtroende och kräver tillit. 

                                                 
103 Koncept Anders Ehrenpohl 18 januari 1746 s. 4. 
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Ehrenpohl framhåller att hon inte ska behöva vara bunden till några andra 

utan hon tilldelas ansvaret som ensam förmyndare. Detta yttrande är 

framförallt ett emotiv som berör tillit. Eftersom tillit är att betrakta som en 

komponent i det omhändertagande som krävs för tryggandet av de 

omyndiga barnen betraktar jag det här som ett uttryck för ett långsiktigt 

emotionellt påstående. 

Dokumentet genomsyras av Ehrenpohls omtanke och affektion gentemot 

sin maka. Han nämner inte sin hustru   utan   att   sätta   adjektivet   ”kära” 

framför. Precis som idag så användes ordet gentemot någon som man tycker 

om eller sätter ett stort värde på, någon som är dyrbar och som är älskad.  

Användningen av ordet kära sker på ett konsekvent sätt framför ordet 

hustru och det skulle kunna ifrågasättas ifall det rör sig om en repetitiv 

förväntning; att han bara använder sig av ordet kära för att det förväntas av 

honom. Så skulle fallet absolut kunna vara, men eftersom konceptets essens 

visar på en djuplodad tillgivenhet både för sin fru och sina barn, ser jag 

ingen anledning att ifrågasätta Anders Ehrenpohls ömhetsbetygelser. Reddy 

menar dock på att det inte spelar någon roll om känslor presenteras med 

genuinitet eller ej. Det blir ändå en spegling av det rådande emotivet.104 

Uttrycken fångar in både det förflutna, det samtida och det framtida. Det 

är ett beskrivande om det förgångna; ”ömhet  gjort”. Ulrica var öm mot sina 

barn och hon var barnen till nytta. Det är också ett implicit 

ställningstagande om nuet; i stunden det skrivs är det fortfarande gällande 

eftersom  det  ”är”  Anders  fasta  vilja.  Yttrandet  ger  också en hänvisning om 

framtiden; Ulrica får bli förmyndare på grund av att hon varit på ett visst 

sätt och han förväntar sig att hon skall fortsätta så. Dessa yttranden av 

ömhet gentemot sin fru är att betrakta som långsiktiga emotionella påståenden. 

Det upprättade testamentet mellan Anders och Ulrica 1763 

Det andra testamentet är en handling upprättad mellan de båda makarna. 

Det är som synes författat nästan tjugo år efter konceptet. Det är mer 
                                                 

104 Reddy 2000, s.119. 
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formellt upprättat med ett mera uttalat juridiskt språk än vad som återfinns i 

Anders egenförfattade koncept. Strukturerna är dock snarlika. Precis som i 

konceptet finns det tydliga indelningar; en inledning, ett mittenparti och en 

avslutning. 

I inledningen tydliggör makarna att de efter ett kärleksfullt äktenskap valt 

att upprätta testamentet. De motiverar upprättandet med att de vill 

underlätta för sina barn och de vill värna om deras välfärd. I inledningen 

framhålls också att testamentet innehåller skyldigheter som att omhulda sina 

föräldrar och ta väl han om sina syskon. Testamentet innehåller fem 

punkter. I dess första punkt tydliggörs förhållandena om den ena makan 

avlider först; vilket inflytande denne kommer att ha efter boskiftet.  

Den andra punkten berör Ulricas vederlag om det skulle vara så att hon 

överlever sin man. I testamentets tredje punkt klargörs arvsfördelningen av 

den lösa egendomen. I den fjärde punkten är det den fasta egendomen som 

avhandlas.105 I den femte och sista punkten ges en förteckning över hur 

mycket arv som varje barn tilldelas.  I testamentets avslutande del så klargör 

makarna att det är deras fasta vilja, efter moget övervägande att deras arv ska 

fördelas så som det preciseras i testamentet. Dokumentet är daterat till den 

18 juni 1763 och båda makarnas namn och underskrifter återfinns på slutet, 

liksom vittnenas.  

 
Testamentets inledning 

Anders och Ulricas gemensamma testamente inleds med följande stycke: 

”Den upriktiga wänskap ock kärlek, wi under wårt liufwa äktenskap, 
oss inbördes  emellan plägat, så wähl som den huldhet Kärlek ock 
omwårdnad med wi ömsint jämwähl draga för wåre kiära Barns 
sannskylldigebästa ock wählfärd, kräfjer af oss ett tydeligt 
förordnande, huru med wårgenom then  högstas nådiga 
wählsignalse förwärfwande Egendom, så i löst som fast, antingen 
wid enthera makas dödeliga frånfälle eller efter bådas wår död 
förhållas bär.”106  

 

                                                 
105 Den fasta egendomen består av mark och byggnader, medan den lösa består av övriga 
tillhörigheter.  
106 Mellan Anders Ehrenpohl och Ulrica Juliana Rutenschöld upprättat testamente 1763, s.1. 
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Redan i testamentets inledande strof sätts den emotionella tonen; 

sentimentaliteten är närvarande. Anders och Ulrica förkunnar att deras 

äktenskap präglats av uppriktig vänskap, kärlek, omvårdnad och ömsinthet. 

Vid skrivtillfället är dessa emotioner närvarande och tar sig till uttryck genom 

ett långsiktigt emotionellt påstående eftersom det åsyftar det förgångna i deras 

äktenskap.  

Det framgår att subjektet för testamentet är deras barn; det är för deras 

välfärds skull som testamentet upprättas. Jag betraktar detta som ett övrigt 

emotionellt påstående eftersom det indirekt genererar en trygghet för makarna. 

De författar testamentet av omtanke för sina barn men också för sin egen 

skull. De vill att deras barn efter deras bortgång ska leva vidare under så goda 

förutsättningar som möjlig. Makarna försöker på det här viset skydda sina 

barn från en osäker framtid; en framtid som de i stället vill ska vara fylld av 

välstånd vare sig makarna själva är vid liv eller ej.   

”Till den ändan och till bibehållande så wähl af den pliktiga 
wördnad, lydige Barn sine hullda förälldrar skylldige äro, som ock 
den wänskap och Kärlek så ta syskon emellan warra bör hafwa altså 
wi undertecknade i kraftigaste måtto härmed welat förordna.”107 

 
I den påföjande paragrafen i inledningen framkommer plikten. Det förväntas 

att barnen ska visa sina föräldrar vördnad genom att upprätthålla testamentet, 

liksom att visa kärlek och vänskap syskonen sinsemellan. Här sträcker sig 

föräldrarnas önskan om barnens välfärd in i framtiden då de skriver in att de 

är skyldiga att upprätthålla goda syskonrelationer; ett långsiktigt emotionellt 

påstående. Som i det tidigare konceptet är det ett yttrande som berör fostran 

av barnen. En vägledning med syftet att ge barnen en så god framtid som 

möjligt. 

 
Testamentets första punkt - boskiftet 

Testamentets första punkt berör förhållanden om den ena makan avlider 

först; vilket inflytande denna kommer att ha efter boskiftet. 

”Then af oss, som efter then högstas nådiga försyn, blifwer then 
ofwerlefwande makan efter behörig skiedd boupteckning äga magt 

                                                 
107 Mellan Anders Ehrenpohl och Ulrica Juliana Rutenschöld upprättat testamente 1763, s.1. 
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och en alldeles oinskränkt fri och rättighet, at, uti så ofriga lifstjd 
orubbad och oqwald sittja uti booskifte af all boets wid dödstimman 
befintligea så lösa å fasta.”108 

 
Den första punkten i testamentet handlar om att den som överlever den 

andra makan får en stark position i bestämmelserna kring vad som sker med 

egendomen   därefter.   Uttrycket   ”en   alldeles   oinskränkt   fri   och   rättighet”  

vittnar om en närvaro av de samtida liberala strömningarna med en ny syn 

på människan där individen står i fokus. Medborgaren har både friheter och 

rättigheter och dessa förs i Ehrenpohls fall över på den överlevande makan 

om den andra går bort.  

”…under then öfwerlefwande makans frja Disposition och 
förwalltning, samt till dess behageliga godtsinnande, om, och huru 
wida Barnen alt som hwar och en sin fader eller moder under sitt 
osörjande tillstånd med lydno och wördnad tillhande går nu theraf 
något understöd lemnas, om något trängande tillfälle till 
befrämjande af theras wählfärd sådant kräfjer.”109 

 
Dygdeidealen som lydnad och vördnad är även tjugo år senare centrala 

faktorer för Ehrenpohl när arvet skall fördelas. I testamentets första punkt 

använder sig makarna av benämningen ”den   överlevande   makan”. Det 

förefaller dock vara underförstått att det förmodligen kommer bli Ulrica som 

överlever Anders. Om det motsatta hade varit fallet hade inte detaljer kring 

maktförhållandena behövts lyftas fram på så sätt som nu sker. Det är inte en 

självklarhet att Ulrica ska ta över i egenskap av kvinna, det är en avvikelse 

från den patriarkala strukturen och behöver därför underbyggas genom ett 

testamente. Maktöverförandet på Ulrica är en återupprepning från konceptets 

tredje och fjärde punkt. Det är således att betrakta som ett långsiktigt 

emotionellt påstående då det åsyftar att trygga familjens fortlevnad.  

 
Testamentets andra punkt - vederlag   

Den andra punkten berör den summa pengar som Ulrica skulle få om Anders 

avled före henne. 

                                                 
108 Mellan Anders Ehrenpohl och Ulrica Juliana Rutenschöld upprättat testamente 1763, 
s.1f. 
109 Mellan Anders Ehrenpohl och Ulrica Juliana Rutenschöld upprättat testamente 1763, s.2. 
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”Och ehuru wähl i anseende till hwad i så måtto redan stadgat är, 
det wähl i den händelsen min K(ära)ste hustru mig öfwerlefwer, 
kunde mindre någdigt wara, at här omröra bedte min K(ära): 
hustrus full ständiga wederlag..”110 

 
Den minst omfattande punkten i det gemensamma testamentet berör det 

vederlag som skall gå till Ulrica. Denna punkt ger en indikation på att det i 

första hand är Anders som formulerar testamentet. Här talas det inte om oss, 

som det görs i inledningen, utan mig. Han talar om sin hustru och vilken 

ersättning hon ska få att leva på om han lämnar jordelivet före henne. Det 

motsatta, vilket vederlag Anders skulle få om Ulrica gick bort, finns inte 

dokumenterat. Utifrån ett emotivperspektiv är det relevant att veta vem det är 

som är sändaren av yttrandet. För att kunna benämna ett emotiv som ett 

övrigt emotionellt påstående om talarens tillstånd underlättar det om man är 

medveten om vem som är sändare av yttrandet.  

 
Testamentets tredje punkt – lös egendom  

Den tredje punkten i testamentet berör den lösa egendomen och 

fördelningen mellan syskonen.  

”Utom de summor och penningaposter hwilcka uti nedanstående 
5§ omförmälas, skall althwad wåre Kära söner uti theras ungdom till 
upfostran och skulders idkande blifwit påkostat then ingalunda så 
arf efter bådas wår död kommer at tagas, warda beräcknadt, men 
som berörde kostnad likwähl öfwerstiger hwad döttrarne niutit 
under theras wistande hemma uti sina förälldrars hus, och den af 
wåra Kiära döttrar som redan i gifta gått, jämwähl erhållit en med 
wåra willkor jämlik medgift eller hemfölgd”111 
 

Inledningsvis poängteras att sönerna har blivit påkostade med utbildning i 

sin ungdom och det är inte något som skall ligga dem till last i 

arvsfördelningen om det inte är så att summorna överstiger de som lagts ut 

på hemföljd112 till döttrarna eller deras kostnader i hemmet. Oron för osämja 

återfinns även i konceptets inledande passage och är ett uttryck för ett 

långsiktigt emotionellt påstående.  Det är ett yttrande för att förebygga eventuella 
                                                 

110 Mellan Anders Ehrenpohl och Ulrica Juliana Rutenschöld upprättat testamente 1763, s.3. 
111 Mellan Anders Ehrenpohl och Ulrica Juliana Rutenschöld upprättat testamente 1763, 
s.3f. 
112 Hemföljd kan dels vara hemgift och dels en benämning på sådant som i förtid givits som 
arv till en bröstarvinge. 
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framtida konflikter. Det är en parering för att undvika duster mellan 

syskonen som skulle kunna uppstå för att någon erhåller mer än någon 

annan på orättvisa grunder.  

Trolle Önnerfors identifierade i sin undersökning från 2010 två olika 

anledningar till varför testamenten skrivs. I den här tredje punkten framgår 

det tydligt att detta testamente, liksom de andra två, faller in i gruppen som 

vill gynna någon av sina bröstarvingar. Subjektet för gynnandet är döttrarna 

som testamenteras en likvärdig del av lösöret.  

”Så hafwa wi af lika öm kiärlek för alla wåra Kiära barn härmed 
welat förordna det skall ej allenast hwarthera dotter som icke hittils 
trädt uti gifte hafwa lika goda lösöre persedlar som de öfwrige redan 
gifte döttrarne undfått uti hemfölgdt hawerunder dock icke någre 
Constant  prenningar inbegripas utan ock skall thenne döttrarnes 
hemfölgd någor lunda thene beräcknas, så arf efter bådas wår död 
kommer at skiftas; men  i den händelse någon af wåre gifte döttrar 
skulle barnlös   afgå, bör en sak hemm fölgd, om then gfwer är, 
återbäras på sätt, som 16 cap: 3§ giftermåls (balkens) städgar.”113  
 

Paragrafen berör fördelningen av lösöret mellan döttrarna. Ogifta, som gifta 

döttrar skall få hemföljd, men de får inte några givna summor utan det skall 

beräknas efter makarnas bortgång.  Det som jag främst finner intressanta 

med den här passagen är den tydliga återkopplingen till lagstiftningen. Om 

döttrarna inte gifter sig kommer hemföljden att behandlas som den beskrivs i 

giftermålsbalken. I det 16e  kapittlet, 3§ står det följande i 1734 års lag:  

”Dör son eller dotter barnlös; gånge så hemfölgd åter.Lefva barn 
efter; behålla the med samma vilkor, som theras fader, eller moder 
then haft.. Dö the barm förr än någonthera af them, som hemfölgd 
gifvit; gånge then åter.”114  

 
Om det inte blir några barn för dottern som åsyftas i testamentet skall 

hemföljden alltså återlämnas. För att få ta del av sin arvslott är det en plikt, 

en skyldighet, för döttrarna att få barn.  Det här är ett övrigt emotionellt 

påstående om talarens tillstånd det här är en kontextbunden uppfattning som 

makarna besitter som spiller över på deras uppfattning om trygghet. Precis 

som det är en föreställning att sönerna skall utbilda sig ska kvinnorna bilda 
                                                 

113 Mellan Anders Ehrenpohl och Ulrica Juliana Rutenschöld upprättat testamente 1763, 
s.4f. 
114 Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, kap 16. § 3.  
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familj för att de ska skapa så goda förutsättningar som möjligt i sina liv. Det 

här är makarnas emotiv som indirekt syftar till att navigera sina barn i rätt 

riktning med stöd mot Sveriges Rikes Lag.  

 
Testamentets fjärde punkt - fast egendom  

Den fjärde punkten belyser den fasta egendomen: 

”förordna wi och härmed, at uti all boets fasta egandom så i 
(R)ader som  å landet, skola wåre K(ära): barn son Och dotter 
ärfwa således at son tager twå Lotter och dotter treding, men uti all 
wår lösa egendom af hwad ____ then wara må samt utlånte 
peningar, skola alla wåre K: barn wara jämn ärfwa, så at son och 
dotter äga at i arf taga lika lott och medel.”115 
 

Denna punkt avviker starkast från Ehrenpohls tidigare koncept. Den lika och 

jämna arvslotten som tidigare återkommande lyfts fram gäller inte den fasta 

egendomen. Anders och Ulrica lämnar ingen närmare förklaring till detta val. 

Treding, som är ett begrepp för tillgång till en tredjedel av arvet och är en 

samtida vanligt förekommande juridisk term för att beskriva den kvinnliga 

arvslotten. Subjektet från det här emotivet är framförallt sönerna som utifrån 

en egendomsmässig trygghetssynpunkt får det gott ställt, medan döttrarnas 

välfärd inte blir lika värnad om. Jag betraktar det här som ett övrigt påstående 

om talarens emotionella påstående. Kontexten är bunden till den kulturella 

traditionen och den juridiska terminologin som antyder om det indirekta i 

emotivet.  

 
Testamentets femte punkt och avslutning 

Den femte och avslutande punkten berör de summor som tidigare lagts ut 

som hemföljd.  

”Hafwa wi wähl som redan förmält är, wåre K(ära): barn emellan 
förordnat at hwad sönerna till theras education blifwit påkostadt 
skall mot det döttrarna uti genfölgd blifwit tillagdt upgå mot 
hwartmenat, så at både det mer och, andre icke skall å någon thera 
sådan wid skifte uppå Barnens arf beräknas.”116 
 

                                                 
115 Mellan Anders Ehrenpohl och Ulrica Juliana Rutenschöld upprättat testamente 1763, s.5. 
116 Mellan Anders Ehrenpohl och Ulrica Juliana Rutenschöld upprättat testamente 1763, s.5. 
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Testamentets femte punkt framhåller att barnen har fått ta del av arvet 

genom tidigare utbetalningar av arvet. Anders och Ulrica vill som tidigare 

framhållits undvika schismer. Mot slutet av den femte punkten ger de en 

förteckning över hur mycket varje son fått av dem, liksom deras två 

svärsöner, med syftet att arvsfördelningen skall göras på så jämlika villkor 

som möjligt. Det är rättvisa mellan syskonen som eftersträvas för att undvika 

eventuella tvister.  

”Till yttermera wisso, och at detta är wårt fasta med moget 
öfwerläggande och sundt förnuft gjorde förordnande och yttersta 
willja, det wi förmode wåre K(ära): Barn i förtrolig sämja och 
ewighet och wärckställa, warder detta inbördes oss emellan giorda 
Testamente med wåre egensändige Ware och Dignethen uti nedan 
stående wittnnes nrwaro bekräftadt och faststäldt.”117  

 
Testamentet rundas av med ett förtydligande kring att upprättandet av 

testamentet skett efter de anvisningar som lagen ger; att det skett av fri vilja. 

Emotivet  skymtar  bakom  de  värdeladdade  begreppen  ”moget  överläggande”,  

”sunt   förnuft”   och   ”yttersta   vilja”.   Det   är   åter   igen   ett   övrigt emotionellt 

påstående som noterats tidigare i texten (liksom i konceptet) som vittnar om 

den indirekta emotionella antydan med kontextuell anknytning.  Tidsandan 

visar sig i dessa uttryck, man talar om förnuftet, viljan och det mogna 

överläggandet. Detta stämmer överens med Nilssons slutsatser att detta är en 

övergångsperiod där de individuella aspekterna lyfts fram.   

Ulrica Juliana Rutenschölds testamente 1764 

Det tredje och sista testamentet som lyfts upp i den här undersökningen är 

Ulrica Juliana Rutenschölds testamente, daterat 1764. Det är det kortaste av 

de tre testamentena. Det är författat på tre blad men stor stil skrivet i en 

löpande text. Syftet med dokumentet är att testamentera vidare rättigheterna 

till familjens 29 delar i dykeri- och bärgningsföretaget till den äldsta sonen 

Johan.   

                                                 
117 Mellan Anders Ehrenpohl och Ulrica Juliana Rutenschöld upprättat testamente 1763, s.6. 
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”Såsom en oinskränkt ägande rätt och förwaltning af (tjugo nio) 
delar utj södra drykeri och (berignings) Compagniet, är, genom de 
mig och min Kiära man i lifs tjden inbördes mellan uprättade 
Testamentariska förfathningar”118  

Den inledande passagen i testamentet är en implementering av den makt 

som Anders Ehrenpohl givit Ulrica i det tidigare upprättade testamentet. 

Hon har tagit över som familjefader och har numera hand om familjens 

delägande i dykeri och bärgningskompaniet.  Efter  ”moget  betänkande”  har  

hon kommit fram till att hennes äldsta son är den som skall ta över efter 

henne.  

”så at intetdera af  mine örfinge K: barn eller dess syskon, skall hafa 
minsta rättighet till någon slags Disposition, (taslar) eller pretention 
härutinnan, widare är af bemäde deras broder årligen undså hwad 
(orone?) som på berörde dykeri, Lotter falla kan till likastor delh 
hwardera son och dotter”119 

Ulrica lämnar ansvaret för dykeriet till Johan, men samtidigt skriver hon in 

att utdelningen därefter skall fördelas lika mellan syskonen; både söner och 

döttrar. Vad som utifrån emotivperspektiv tillkommer med Ulricas 

testamente, är framförallt hennes egen röst och hennes emotiv. Ulricas 

trygghetsemotiv skiljer sig inte ifrån Anders då hon på snarlikt vis försöker 

undvika konflikter mellan barnen när hon tydligt framhåller att arvslotten 

skall delas på syskonen; ett långsiktigt emotionellt påstående.  

Detta överlämnande av ansvar från Ulrica till den äldsta sonen Johan sker 

i enighet med den kulturellt betingade strukturen där den äldsta sonen är 

den som förväntas ta över. Hustavlan gör sig här åter igen påmind då 

åtagandet som representant för familjen innebär skyldigheter likväl som 

förmåner. I överlåtandet ingår att Johan förväntas ta hand om sina syskon 

genom att se till så att de får del av dykeriets förtjänster.   

Vad säger familjen Ehrenpohls testamenten om 

trygghetsemotiven? 

                                                 
118 Ulrica Juliana Rutenschöld (Ehrenpohl) testamentariska förordningar 1764, s. 1. 
119 Ulrica Juliana Rutenschöld (Ehrenpohl) testamentariska förordningar 1764, s. 2. 
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Familjen Ehrenpohls testamenten har uppstått för att de vill förhindra 

otrygghet och främja välfärd; en välfärd som innefattar både materiellt och 

emotionellt välbefinnande för barnen. Detta gör att de faller in under Trolle 

Önnerfors testamentesgrupp som berör testatorer som vill gynna eller 

missgynna bröstarvingar. I detta fall handlar det främst om att gynna 

arvingarna. 

Konceptet, liksom de övriga testamentena är verktyg för att generera 

trygghet för familjen. Detta framkommer genom emotiven som identifierats 

ovan. De två uttrycksgrupperna går bitvis in i varandra men samtliga 

yttranden är emotiv. Gemensamt för alla är att det finns ett värnande om 

välfärden för de efterlevande. SAOBs trygghetsdefinition benämner det som 

ett skydd som någon medför. Testamentena är ett skydd för arvingar, en 

försäkring av deras framtida välfärd.     

De långsiktiga emotionella påståendena karaktäriseras som tidigare nämnts, av 

att det är påståenden som är tolkningar av antingen det förgångna eller det 

framtida. Samtidigt har det också en anknytning till det samtida. De 

långsiktiga emotionella påståenden som framkommer i testamentena berör 

yttranden som handlar om den tillit Anders visar för sin hustru när han 

motiverar varför hon ska få bli ansvarig för familjen efter hans död. 

Ömhetsuttrycken som genomgående präglar testamentena är baserade på 

tidigare erfarenheter och används som legitimering för en trygg framtid för de 

efterlevande. De skyldigheter och plikter som återfinns i samtliga tre 

testamenten är yttrade med ambitionen att dessa skall leva vidare och på så vis 

generera en trygg tillvaro för de efterlevande. På liknande sätt återkommer 

emotiven som berör oron för osämja mellan syskonen.  

Emotiven som faller in under uttrycksgruppen övriga påståenden om talarens 

tillstånd är svåra att identifiera. Då de grundar sig på en indirekt emotionell 

antydning innebär det att det krävs en förförståelse av den rådande kulturella 

kontexten för att kunna identifiera ett emotionellt påstående. Emotivens syfte 

är att identifiera vad som gömmer sig bland de samtida kulturella 

föreställningarna. Den fria viljan, sunt förnuft och moget övervägande är 

kontextbaserade uttryck. Exempelvis när det kommer till den fria viljan, så är 
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det en förutsättning för dokumentets giltighet att denna skall framhållas. Om 

dokumentet inte är giltigt blir testamentet inte juridiskt hållbart och då går 

ambitionen om den tryggade framtiden förlorad. Men samtidigt har 

användningen av begreppet en direkt påverkan på individen som använder 

sig av det då det stimulerar tankestoffet och på så vis triggar nya emotionella 

impulser. I testamentena förekommer också andra emotiv som faller in i 

denna uttryckskategori; förväntningarna på barnen, nyttoidealen, plikten att 

läsa vid akademin eller att som dotter föda barn för att ta del av sin arvslott. 

Samtliga är kulturellt bundna yttranden med emotionella antydningar om 

hur  man på bästa sätt skall ordna med barnens framtid. Den kulturella 

kopplingen finns närvarande i samtliga emotiv. Det utmärkande för emotiven 

i denna kategorin är att de framställs på ett mera subtilt sätt.  

Löpande genom testamentena återfinns spår av hustavlan; spåret av 

Luthers katekes som gestaltade Guds närvaro i hemmen. Gud var närvarande 

i hemmen genom husfadern som verkställde de förordningar som var utsänt 

av Gud. Ehrenpohl lämnar över denna position till sin fru och gör så med 

Guds stöd. Anmärkningsvärt är dock frånvaron av religiös anknytning i 

Ulricas egna testamente. Visserligen är det ett tämligen kort testamente, men 

trots sin referens till det tidigare gemensamma testamentet så har hon 

utelämnat referenser till den gudomliga makten.   

Fostran av barnen är en återkommande tematik i emotiven. Monika 

Edgren menar att barnen betraktades dels som en ägodel och dels som en 

potentiell kostnad för samhället. Edgren förklarar att det fanns föräldrar som 

inte kunde ta hand om sina barn och det användes som motivering för att 

betrakta barnen som en samhällelig tillhörighet. 120 Edgrens förklaring till 

denna syn på barnen påminner om det resonemang Ågren för i anslutning 

till ambivalensen kring testamentsrätten som blossade upp mot slutet av 

århundradet. Det gällande för och nackdelarna med testamentena, och om 

regleringarna kring dem så att bröstarvingar inte skulle lämnas helt arvlösa 

och således bli en belastning för samhället. Det är samhällsnyttan som 

genomsyrar dessa båda exempel en samhällsnytta som förenar individ, familj 

                                                 
120 Edgren 2001, s. 87. 
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och samhälle. 121  I konceptet lyft nyttan uttryckligen men i de övriga 

testamentena är den inte lika synlig, trots sin subtila närvaro som emotiven 

vittnar om.  

Redan  i  konceptets  inledande  del  dyker  frasen  ”frij  willia”  upp.  Det  är  en  

tydlig indikator på textens förankring till de kontextuella förutsättningar som 

råder. Tre gånger åberopar Ehrenpohl sin frihet på ett eller annat sätt i sitt 

författande  av  konceptet.  Utöver  det  använder  han  fraserna  ”min  fria  willia  

efter  eget  gåttsinnade”,  ”Min  fullkommeliga  vilja”,  ”mina  allvarliga  willior”,  ”  

min fasta   willia”.   Varje   segment   av konceptet innehåller detta försäkrande 

och   det   hela   avslutas   med   bedyrandet   han   ”med   egen   hand   ugsat   och  

bestyckt”  de  punkter som han lyfter fram i texten. Dokumentet genomsyras 

av påminnelser om att det är Anders Ehrenpohls yttersta vilja som 

antecknats. Ingen annans. Han är den aktiva sändaren av budskapet i texten. 

Det är han, husfadern Anders Ehrenpohl, som värnar om sina närståendes 

välfärd med sitt testamenteskoncept. När det kommer till testamentet 

upprättat mellan Anders och Ulrica är det deras gemensamma vilja, men 

vissa passager ger som tidigare nämnts indikationer på att det är Anders som 

är den primära sändaren. I Ulricas testamente framgår det lika tydligt som i 

Anders koncept att hon är den primära förmedlaren av sin vilja. I den sista 

meningen i hennes testamente återfinns ordkombinationen ”detta är min 

frija ok yttersta willia”  122 som understryker relevansen för henne som individ 

och giltighet som testator.   

Ehrenpohls testamenten är världsliga dokument, skapade av individer, 

men med tydliga kopplingar till staten. Det finns starka emotionella yttringar 

i form av emotiv och de kan kopplas till den emotionella regimen. Hur staten 

konkretiserar sina emotiv ska jag nu mer grundläggande undersöka i 

ärvdabalken från 1734.  

 

 

 

                                                 
121 Ågren 2002, s. 101f. 
122 Ulrica Juliana Rutenschöld (Ehrenpohl) testamentariska förordningar 1764, s. 3. 
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Maktens emotiv 

1734 års lag föregicks som tidigare nämnts av en diskussion. Införandet av 

ärvdabalken var ett nytt element och testamentet manifesterades i lagen som 

ett världsligt dokument rörande avtal mellan levande och döda människor. 

Jag betraktar 1734 års lag som representativ för statens emotionella regim och i 

dess formuleringar gällande testamenten kommer jag söka efter tecken på 

navigering av emotiven. Enligt Reddy sker denna navigering i 

samstämmighet med en målbild. Det är denna målbild i lagtexten, 

tillsammans med trygghetsemotiven, som jag kommer att identifiera. Lagen 

är inte en person som yttrar något på samma sätt som en individ gör. I den 

här undersökningen betraktar jag lagen som en kanal för den emotionella 

regimen.  

Bröstarv och bröstarvingar  

Bröstarv är de ägodelar som går till den dödas arvingar i rätt nedstigande 

led. Bröstarvingar är de personer som har rätt att ta del av bröstarvet. 

Ärvdabalkens första kapitel upplyser om vilka som är att betrakta som 

bröstarvingar. 

”Nu skal arf flistas efter man eller qwinno; gånge tå bröstarfwingar 
til, och the från, som äro till rygga eller å sidone i ätten. 
Bröstarfingar äro the, som fördas framåt i fläshten så som och 
dotter och deras barn. Till rygga i ätten äro föräldrar och förfäder. 
Sidoarfingar äro the, som å en sida, eller å båda, med then döda 
utaf en stannin somne äro, såsom broder och syster, eller theas 
afkomma.”123   

I familjen Ehrenpohls fall är samtliga barn bröstarvingar, vilket framgår av 

testamentena. Undantaget är i konceptet där även Ulrica innefattas som en 

bröstarvinge till Anders. Det framkommer inga sidoarvingar eller oäkta barn 

i Ehrenpohls testamenten som arvsförhållandena kunde komplicera.  

                                                 
123 Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, Ärvdabalk. Kap I § 1. 
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Att inte vara född inom äktenskapet skulle i anslutning till 1734 års lag 

innebära en mängd komplikationer kring arvet, beroende på om barnen 

hade fötts i vad man kallade hordom eller i lönndom. Barnet skulle inte ha 

samma rättigheter som en bröstarvinge. 124  Att detta tydligt formuleras i 

lagen signalerar att det inte är ett önskvärt beteende sett ur statens 

perspektiv. Att detta beteende stävjas genom en lagstiftning vittnar om ett 

subtilt emotiv; ett övrigt emotionellt uttryck. Det icke önskvärda beteendet ses 

som en belastning. Hordom är ett exempel eftersom det inte genererar 

trygghet; varken för arvingen som produceras eller samhället i stort. 

Uttrycket i lagtexten är på så sätt en spegling av regimens värnande om 

trygghet.  

 

Ärvdabalkens andra kapitel berör fördelningen av arv mellan bröstarvingar: 

”Dör fader, eller moder; ärfwe tå Frätjemans och Bondes son efter 
landsrätt twå lotter, och dotter tridinng. Men efter stadsrätt, tage 
Preste och Borgares son halft, och halft dotter. Dock stiftes efter 
landsrätt then jord, med boskap och åkerredskap, som Borgare å 
landet äger, och efter stadsrätt Frälsemans och Bondes hus och 
tomt i staden.”125 

Beroende på om man tillhör stadsrätt eller landsrätt så är arvsfördelningen 

mellan söner och döttrar olika. Familjen Ehrenpohl var inte bosatta i en 

stad utan levde på en gård i Halland. Därför förefaller det rimligt att anta att 

de lydde under landsrätten. I den fjärde punkten i det gemensamma 

testamentet mellan Anders och Ulrica finns en fördelning mellan syskonen 

likt den ovan beskrivna (ärvdabalkens andra kapitel §1). Vad som ligger till 

grund för skillnaden i fördelning mellan söner och döttrar är rädslan för att 

splittra upp jorden på för många arvslotter. Därför är det i statens intresse 

att fördela arv så det ges till männen och på så vis stannar inom familjen.126 

Tanken är att kvinnorna skall gifta sig med en man som själv i så fall ärver 

egendom från sina bortgångna släktingar. Åter igen ligger trygghetsemotivet 

till grund för en sådan lagstiftning.  

                                                 
124 Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, Ärvdabalk. Kap VIII. 
125 Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, Ärvdabalk. Kap II § 1. 
126 Ågren 2002, s. 101. 
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Detta berörs i det gemensamma testamentet mellan Anders och Ulrica 

då de framhåller att de vill se en jämn fördelning av arvet mellan söner och 

döttrar när det kommer till lösöret, men inte när det kommer till den fasta 

egendom. Treding åberopas för döttrarnas arvslott.127 

Then ej ärfwa må, som annan dräper  

Det är inte bara de som har rätt till arvet som lyfts fram i lagen utan även 

vilka som förlorar sin arvsrätt:  

“Ej må någor arf taga efter then, som han med wilja dräpit, utan 
ware han och alle therifrån skilde, som genom honom kunde 
komma at ärfwa."128 

Om någon av egen vilja har dödat en annan människa förlorar denne sin 

rätt att ärva. Att det just handlar om att det är en aktiv handling och inte en 

olyckshändelse, ger den samtida synen på att individen själv måste ta ansvar 

för sina handlingar. Det är ett övrigt emotionellt påstående i detta yttrande. Det 

är det kulturellt skapade fördömandet av mördande med avsikt som 

genererar detta indirekta emotiv. Det är formulerat utifrån ett 

värnandeperspektiv där staten vill skydda sina medborgare från risken att 

blir mördade. Möjligen skulle risken att stå arvlös avskräcka en potentiell 

förövare från att begå en sådan handling.    

I ärvdabalkens sjunde kapitel lyfts andra handlingar utöver dödande fram 

som genererar förlust av sin arvslott:  

“Warder någor, för affall ifrån wår rätta ewangeliska tro och läro, 
förwist Riket; eller träder swensk man utrikes til wilfarande läro; 
then må ej sedan arf i Swerige taga, utan falle thet andra then 
dödas nästa arfwingar til, ther han ej låter sig rätta, och kommer på 
Konugnens nåd åter, inom fem åhr, ifrån thet han Riket förwistes, 
eller utländes affall giorde; doch hafwe ej rätt til then ränta, som 
förut upburen är.”129 

Det är inte tillåtet att vända sig ifrån den enda rätta tron. Om en arvinge 

har kommit på religiösa villovägar tillfaller arvet nästkommande i 

                                                 
127 Mellan Anders Ehrenpohl och Ulrica Juliana Rutenschöld upprättat testamente 1763, s.5. 
128 Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, Ärvdabalk. Kap VI §1. 
129 Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, Ärvdabalk. KapVII §4. 
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nedstigande led. Kyrkans inflytande på lagstiftningen är här påtaglig och 

visar på hur närvarande tro och arv ligger varandra. Statens intresse 

tydliggörs i yttrandet då en arvinge som vänt sig från den rätta tron på 

samma gång vänder riket ryggen.   

Den religiösa förankringen är slående. Nordbäcks beskrivning av den 

ortodoxa världssynen ligger nära den här paragrafen. Den religiösa 

tillhörigheten manifesteras genom hot och straff. Samhällsordningen 

betraktas som en skapelse av Gud för att på så vis upprätta lydnad, lag och 

ordning.130  Samma tematik, där fostran utgör en central del, återfinns i 

flera av de identifierade emotiven i de Ehrenpohlska testamentena.      

Om egendomens laga uptekning efter then döda 

I ärvdabalkens nionde kapitel närmar sig lagtexten fördelningen av arv och 

hur det skall formuleras och dokumenteras på korrekt sätt. Detta berör inte 

familjen Ehrenpohls testamenten men genererar en förståelse kring 

strukturerna om vad den överlevande makan vid dödsfallet skall anteckna. 

Det gäller allt som finns i boet samt att tillhandahålla alla skrifter och 

fodringar som rådde då dödsfallet ägde rum. Det framgår med tydliga 

ordalag att det är den överlevande makans förpliktelse att inte undanhålla 

information kring dödsboet.131 

”Är egendomen å landet, eller sådan, som ärfves efter landets rätt; 
kalle tå goda män, som efter bäfta föstånd then värdera och skrifva 
upteckningen jemväl under.”132 

Två goda män skall därefter värdera och anteckna dödsboets innehåll; en typ 

av objektiv information som senare skall användas för arvsuppdelningen. 

Vilka dessa goda män är varierar. Om det är stadsrätt som gäller är det 

borgmästaren   eller   en   rådsman   som   utser   ”redeliga  män”,  men   om   det är 

                                                 
130 Nordbäck 2004, s. 45, 399. 
131 Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, Ärvdabalk. Kap IX,§1. 
132 Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, Ärvdabalk. Kap IX,§1. 
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landsrätt   som   gäller   är   det   två   goda   män   som   ”efter   bästa   förstånd”   skall  

tillkallas.133  

Det är som sagt goda män, som efter bästa förstånd skall värdera bohaget i 

enighet 1734 års lagstiftning. Vilka dessa män är och hur pass väl deras 

förmåga att leva upp till dessa kriterier är endast preciserat enär det gäller 

stadsrätten; en rådman.  Vad gälla egendom på landet så är det redliga män 

som efterfrågas. Vad som är redligt framkommer inte, men om man ser till 

den rådande kontexten så torde dessa män besitta någon form av sunt 

förnuft. Deras syfte är att se till så att bouppteckningen sker på ett korrekt vis 

och således försäkra att arvet i förlängningen tillfaller rätt arvinge. Den 

dömande makten ser till så att arvet fördelas på ett rättvist sätt och 

därigenom generera en trygghet för de berörda. Regimen kan här betraktas 

som både sändare och mottagare av trygghet eftersom det finns ett 

övergripande intresse att staten inte belastas med individer som blir arvlösa 

och i ett senare skede måste tas om hand. Det är i den kontexten som 

testamentet författas   

Lagtexten kring uppteckningen av egendomen är förhållandevis detaljerad 

med ett tydligt uttryckt tidsspann inom vilket den skall vara upprättade efter 

det att dödsfallet inträffat, gäller att uppgifter om bohaget skall komma en 

domare tillhanda inom en månad. 134 

”Försummar den make, som efterlever, utan laga förfall, at i rättan 
tid låta upteckna egendomen, som nu är sagdt; miste fierdung af alt 
hvad then i samfäldt bo äger, och then tage arfvingarne. Äro the 
tillika vållande til then försummelse, så bötes af hela egendomen 
tre daler för hvarje hundrade, the fattigas ensak.”135 

Om den överlevande makan mot förmodan har undanhållit någon 

information ges även direktiv där försummelse av uppteckningen kan ge 

böter. I det rättsliga ramverket finns det inbyggda funktioner för att viktiga 

dokument skall komma till kännedom efter den avlidnas bortgång. Således 

om ett dokument, som ett testamente, hade försvunnit och sedan kommit 

till domarens kännedom skulle makan få böta på grund av den rättsliga 

                                                 
133  Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, Ärvdabalk. Kap IX,§1. 
134 Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, Ärvdabalk. Kap IX §2-3. 
135 Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, Ärvdabalk. Kap IX §5. 
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försummelsen. Hotet om böter som den överlevande makan riskerade var 

ytterligare ett verktyg för att se till så att allting skulle gå rätt till vid 

testamentesupprättandet. Detta är att betraktas som ett övrigt påstående. 

Yttrandet sker indirekt eftersom den emotionella antydningen, tryggandet av 

samhällsmedborgarna, sker i ett senare led.  

Om mans, eller qvinnos, yttersta vilja och testamente 

Hur den yttersta viljan ska formuleras och av vem presenteras i tre paragrafer 

under det sextonde kapitlet i 1734 års lag. Första paragrafen lyder som 

följande: 

” 1.§ Vil någor, man eller qvinna, giöra testamente; hafve våld giöra 
thet munteliga eller skfrifteliga, med eller utan vilkor, och vitne 
tvänne gode män, at thet testamente tå var giordt med fundt och 
fullt förstånd, och af firi vilja; stånde ock honom fritt, at låta 
vittnen veta thes innehåll, eller ej. Äro ej vitnen at tilgå, och finnes 
testamentet med egen hand vara skrifvit och underskrifvit; äge ock 
thet laga krafft.”136 

Enligt den svenska lagen skall ett testamente skrivas av en person som är i 

sitt fulla förstånd och av fri vilja; att personen i fråga är medveten om vad 

den testamenterar. Två goda män måste vara närvarande för att försäkra att 

så   också  har   genomförts.  Värderingen   av   vad   som   är   en   person  med   ”fullt  

förstånd”  överlämnas  till  de  goda  männen  som därigenom har en viktig roll 

när testamentet upprättades. Samtidigt, om det inte finns några goda män 

att tillgå gick det även bra att för egen hand skriva under och i ett senare 

skede få testamentet giltigt.  

Det finns en inneboende motsägelse i paragrafen. Testatorn kan indirekt 

styra över vittnenas närvaro då han skulle kunna försätta sig i en situation 

där vittnen inte är att tillgå. Det finns alltså en inskriven säkerhetsfunktion 

här som visserligen är rimlig i sin formulering, men som skulle kunna sättas 

ur spel om testatorn verkligen skulle vilja det.  

”2. § Mö, som til godt och moget förstånd kommen är hafve våld 
giöra testamente, ändoch hon under förmyndares värjo är.  

                                                 
136 Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, Ärvdabalk. Kap XVI §1.  



 

 
66 

3. § Nu hafver man sitt testamente ändradt, eller återkalladt; gälle 
tå thet hans yttersta vilja var, äntå at han i thet förra sig förbundit, 
that ej at ändra eller återkalla.”137 

Den andra paragrafen lyfter fram en yngre ogift kvinnas rätt att skriva 

testamente. En mö har rätt att skriva ett testamente trots att hon är under 

förmyndarskap138. Den enda reservationen är  att  hon  skall  vara  ”til  godt  och  

moget   förstånd   kommen”.   Vem som värderar detta mogna förstånd är 

oklart, men orden besitter en kontextuellt bunden antydan och yttrandet är 

att betrakta som ett övrigt emotionellt påstående. Vem det än är som avgör om 

den unga mön har tillräckligt med förstånd förlitar sig denne på sitt sunda 

förnuft. I samtiden högt värderat.139  Den tredje och sista paragrafen i det 

sextonde kapitlet om testamenten berör rätten till revidering av ett redan 

skrivet testamente. Man kan ändra i testamentet, men om man har förbundit 

sig i det första på något vis så kan man inte återkalla det.  

Den fria viljan formuleras som en central del i testamentet och fungerar 

som en form av bärare av själva dokumentet; utan den fria viljan, inget 

lagligt testamente. Likaså lyfts testatorns förstånd och mognad fram som 

viktiga avgörande faktorer för dokumentets giltighet.  Som tidigare 

framhållits betraktas 1734 års lagstiftning som en förlängning av den statliga 

maktutövningen och således skapar lagstiftningen här ett moraliskt 

emotionellt ramverk kring testamentering som kommer att prägla 

testamentesskrivandet under det resterande 1700-talet och början av 1800-

talet.  

Emotiv och navigering i ärvdabalken 

Kan en stat verkligen ha emotiv? Kan en stat yttra känslor?  Jag menar att 

man i lagstiftning kan skönja indirekta, subtila emotiv som visas i den ovan 

förda analysen. En stat värnar om sina medborgare och i detta värnande, i 

                                                 
137 Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, Ärvdabalk. Kap XVI §2-3. 
138 I 1734 års lag, ärvdabalken kapitel 19, §1-4 framkommer att män under 21 års ålder, 
ogifta kvinnor och personer som är slösaktiga eller som vanvårdar sin egendom ska vara 
under förmyndarskap.  
139 Nordbäck 2004, s. 45f. 
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detta omhändertagande finns emotiven. Lagarna är upprättade utifrån 

nationens bästa där subjekten för trygghet dels är medborgarna och dels den 

styrande makten. En styrande makt som i sin ambition att sitta kvar 

kontrollerar den emotionella regimen. Lyckas makten navigera emotiven på 

ett sådant vis att medborgarna är trygga förefaller det sannolikt att deras 

position lättare bibehålls. Motsatsen; ett otryggt folk är inte önskvärt för en 

styrande makt.  

I ett samhälle ger lagen en struktur för medborgarna att förlita sig på. 

Lagen skapar en trygghet då den kan tillämpas för att värna individens 

välfärd. Det är något som erbjuder skydd mot ovissheten. När det kommer 

till ärvdabalken och paragraferna kring testamentering så framkommer 

emotiven som ger individerna trygghet i samhället. Därför finns tydliga 

förordningar kring hur exempelvis själva författandet och upprättandet av 

testamentet skall gå till.  

Då fria viljan som begrepp är central i lagtexten kring testamentering, kan 

den emotionella regimen genom lagen navigera testatorerna. Genom att 

skriva  in  förbehåll  som  att  testamentet  måste  skrivas  med  ”fri  vilja”  och  ”fullt  

förstånd”  så  ges ett kulturellt bundet förbehåll. Här visar sig dock emotivens 

nyckfullhet. Vad är fullt förstånd? Vem definierar det och utifrån vilka 

premisser? Det är inte något som regimen kan besvara eftersom det är 

bundet till stimulering av det individuella tankestoffet. Hur en persons 

känslor och reaktioner blir påverkade kan inte fullt ut kontrolleras; däremot 

navigeras.   Genom   lagstiftningen   kan   sådan   emotionell   ”stimulans”  

implementeras subtilt hos testatorerna och möjligen faller det hela ut som 

regimen har tänkt.    

Maktens främsta emotiv, som återkommer genomgående i analysen, är de 

indirekta emotionella antydningar som binds till den kulturella kontexten. 

Den emotionella regimen ämnar skydda sina medborgare från hot eller fara. 

Det är främst kollektivet som är subjektet för tryggheten, men som i 

lagtexten får gestaltas av exempelvis en arvinge, en son eller en dotter. Det 

emotionella uttrycket är subtilt, därför har det i den här texten kategoriserats 

som övrigt emotionellt påstående. Detta emotiv är också den målbild mot vilken 
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den emotionella regimen strävar efter med sin navigering. En fullständig 

kontroll över utfallet är inte möjligt, men ett stimulerande genom 

lagstiftning kan skapa önskade emotionella reaktioner; som till exempel ett 

skrivande av testamenten som klingar väl med regimens syften.  Efter den 

här analysen kan jag således konstatera att emotiven finns tydligt närvarande 

i 1734 års lagtext.   

Sammanfattning 

Detta analytiska avsnitt visar på den navigering som äger rum genom 

Ehrenpohls testamenten.  Det framkommer också att det finns en diskrepans 

mellan maktens emotiv och emotiven som återfinns i testamentena. I 

lagtexten påträffas emotiv som berör fostran, karaktär, rättigheter och 

skyldigheter; vilka även återfinns i Ehrenpohls testamenten. I ärvdabalkens 

första kapitel är det fostrande emotivet närvarande. Paragrafen, som berör 

vem som är att betrakta som bröstarvingar, utesluter barn som fötts utanför 

äktenskapet. Detta är som ovan belysts en form av fostrande för att stävja ett 

icke önskvärt beteende. Det sker alltså en navigering i och med att emotivet 

återfinns både i ärvdabalken och i testamentena. Ehrenpohl utövar i sin tur 

en navigering gentemot sina arvingar när han skriver ner sina förväntningar 

på dem; om de äldsta sönerna inte skaffar sig en anständig anställning eller 

om döttrarna går barnlösa riskerar dem att bli arvsrösa.  

I ärvdabalken framkommer att om någon undanhåller ett juridiskt 

dokument så vilar ett hot om böter över personen i fråga eftersom denne i så 

fall försummat den avlidne. Emotivet belyser det ansvar som kommer med ett 

testamente, inte bara på testatorn utan även gentemot personer i dennes 

omgivning. Rättigheter som genererar skyldigheter är en tematik som 

återfinns i Ehrenpohls testamenten, liksom i lagen. Som ovan avhandlats så 

framkommer tydligt att det förväntas motprestationer för att arvet skall delas 

ut. Med detta resonemang belägger jag att det sker en navigering från staten 

som påverkar den enskilda individen i sitt testamentesförfattande.  
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Emotivet som berör fördelningen av arv mellan könen är dock tudelat när 

det kommer till huruvida det är en navigering eller ej. Å ena sidan går 

Ehrenpohl mot emotivet som återges i ärvdabalken, eftersom han förespråkar 

en jämn fördelning mellan de yngre sönerna och döttrarna. Däremot när det 

kommer till den fasta egendomen så följer Ehrenpohl maktens emotiv då 

döttrarna får en tredjedels arv. Reddy talar om hur navigeringen av emotiv 

kan betraktas som tvåeggade svärd, detta är ett exempel på en sådan 

navigering som inte faller ut i enighet med den bakomliggande målbilden.   

Utöver emotiven som finns i ärvdabalken, så blottas även ytterligare ett 

emotiv i Ehrenpohls testamenten, som således inte är en navigering från 

ärvdabalken. Emotivet som jag åsyftar är det som berör den ansvarsfrihet som 

Anders ger till Ulrica. Det är inte självklart att hon som maka ska ta över, 

men genom att åberopa alla hennes kvalitéer motiverar Anders hennes 

kapacitet att ta över hans plats i familjehierarkin. 

Vad som är denna uppsats främsta resultat är den roll som den fria viljan 

utgör. Den fria viljan är en avgörande faktor i testamentesförfattandet och är 

det tydligaste uttrycket för den navigering som maktens emotiv förmedlar. En 

djupare diskussion om detta återfinns i den följande delen, som också är 

uppsatsens avslutning.  
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Den emotionella regimens 
navigering av familjen Ehrenpohls 

trygghetsemotiv 

I den här undersökningen har trygghetsemotivet utgjort det mått med vilket 

relationen mellan stat och individ har förståtts. I familjen Ehrenpohls 

testamenten finns tydliga spår av hur den emotionella regimens navigering 

kunde te sig. Den här undersökningen har genererat insikter kring emotiv, 

emotionella regimer och testamentets roll i en svensk 1700-tals kontext. De 

orienterande frågeställningarna har varit; hur yttrar sig trygghetsemotiven i 

familjen Ehrenpohls testamenten, hur yttrar sig den emotionella regimen i 

1734 års lags ärvdabalk samt på vilket sätt kan den emotionella navigeringen 

skönjas i familjens testamenten? 

 

Vad har jag kommit fram till och varför?  

Genom testamentena har jag lyckats nå in i familjen Ehrenpohls värld av 

trygghetsemotiv och satt dem i relation till den emotionella regimen. Det har 

gett en unik inblick i relationen mellan 1700-tals människan och dennas 

förhållande till staten; den navigering som görs på individens villkor. Jag har 

identifierat och analyserat de trygghetsemotiv som förekommer i familjen 

Ehrenpohls testamentet liksom i 1734-års lags ärvdabalk. Det är inte enbart 

ett synliggörande av emotiven som den här uppsatsen presenterar. Genom 

att förena aktörerna i testamentena med den strukturellt bundna staten har 

jag visat på den emotionella länk som finns mellan stat och individ. I enighet 

med Reddys teorier kring emotionella regimer så konstaterar jag med 
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undersökningen att den emotionella regimen utövar en navigering på 

testatorerna.    

Emotiv och navigering 

Hur yttrar sig då trygghetsemotiven i familjen Ehrenpohls testamenten? 

Emotiv är instrument som kan bidra till att känslor förstärks, förändras eller 

intensifieras. Ett tydligt exempel på ett trygghetsemotiv är följande yttrande 

som återfinns i Anders Ehrenpohs koncept, fjärde punkten; ”När Gud 

behagar kalla mig ifrån werlden, så är thest min fasta willia, att min kära 

hustru som bäst wet mine K(ära) barns nytta, och med så ödecklig mycken 

ömhet gjort sig bäst förtient till mit.”.  

Detta yttrande fångar in både det förflutna, det samtida och det framtida. 

Yttrandet är en teckning över det förgångna, ett konstaterande av samtiden 

och en tolkning av framtiden. Det är ett emotiv som knyter an till den 

samtida kontexten genom åberopandet av den fria viljan och nyttotanken. 

Valet av Ulrica som förmyndare underbyggs i citatet ovan på emotionella 

grunder och refererar till hennes tidigare visade ömhet. Detta är en ömhet 

som fortfarande är relevant i stunden av upprättandet av testamentet och 

som Anders förväntar sig lever vidare eftersom det är på dessa grunder som 

valet av henne som förmyndare motiveras. En beskrivning av dåtidens 

emotionella tillstånd legitimerar det framtida förväntade tillståndet. Det är 

därför ett långsiktigt emotionellt påstående; ett emotiv.  

Detta löst sammansatta tankestoff som utgör våra känslor, kommer till 

uttryck genom emotiven. Emotiven kan i sin tur användas som instrument 

för att intensifiera känslorna. Genom att visa på hur emotiven i ärvdabalken 

är korrelerade med emotiven som finns i testamentena menar jag att en 

navigering kan beläggas. Maktens emotiv återfinns i ärvdabalken, som 

testatorerna Anders Ehrenpohl och Ulrica Juliana Rutenschöld tagit fasta på. 

På så vis har en navigering skett. Staten, som utgör den emotionella regimen, 

utövar makt genom att påverka individernas sätt att yttra sina känslor.  
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Det som särskilt framkommer i min forskning är att denna navigering 

inte är absolut. Testamentet är per definition ett verktyg för att erbjuda 

individerna möjlighet att kringgå de statligt dikterade regelverket i 

ärvdabalken. Det krävs dock att detta görs av fri vilja och fullt förstånd. Vi 

ser  att  i  ärvdabalken  så  anges  att  ”dör  fader,  eller  moder;  ärfwe  tå  Frätjemans  

och   Bondens   son   efter   landsrätt   twå   lotter,   och   dotter   tridinng”. 140 

Ehrenpohl följer detta emotiv i det gemensamma testamentet när det gäller 

fast egendom, lösören ska däremot fördelas lika mellan söner och döttrar. I 

konceptet från 1746 framkommer  dock  en  annan  bild  ”Är   theh  min  willia  

och oryggeliga förordning at mine K(ära) döttrar skola taga aldeles lika 

arfslott utj lössören och fastigheter   med   sönerne”. 141  Det en inbördes 

skillnad mellan testamentena som är anmärkningsvärd. Synen på den jämna 

fördelningen ändras från konceptet till det gemensamt upprättade 

testamentet. Faktum kvarstår dock; detta är en avvikelse från maktens 

emotiv, den fasta egendomen skall fördelas lika mellan syskonen och går 

således emot den emotionella regimen. Ehrenpohl eftersträvar en så jämlik 

fördelning av arvet som möjligt mellan sina barn, oberoende kön när det 

gäller lösöret. Den fasta egendomen fördelas i enighet med gällande 

föreskrifter. Det är den fria viljan som möjliggör denna avvikelse för det är 

med testatorernas fria vilja som avvikelsen från ärvdabalken sker.  

Ett återkommande tema för trygghetsemotiven är oron för eventuella 

konflikter som skulle kunna uppstå efter makarnas frånfälle. Detta kan 

betraktas i relation till Östlunds forskning kring det normbildande projekt i 

den tidigmoderna staten, som han betraktar som en form av 

säkerhetspolitik. Anders och Ulrica författar uttryckligen sina testamenten 

på liknande premisser; de vill värna om sina arvingars välfärd. Man skulle 

således kunna betrakta testamenteskulturen som en komponent i 

konstrueringen av den svenska välfärden. I ett framtida projekt hade det varit 

intressant att vidare undersöka gångbarheten i det påståendet.  

                                                 
140 Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, Ärvdabalk. Kap I §1. 
141 Koncept Anders Ehrenpohl 18 januari 1746 s. 3. 
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Den ”fria” viljan 

Det sker en navigering i testamentesförfattandet, men en förutsättning för 

att det ska författas är att det ska göras med den fria viljan. Det är alltså en 

”fri”   vilja som är influerad av de redan givna ramarna. Den emotionella 

navigering som sipprat ner till testatorn från den emotionella regimen är 

påtaglig. På samma gång ges testatorn en stor makt i sammanhanget, även 

över den emotionella regimen, eftersom testatorn just genom testamentet 

kan sätta den givna lagstiftningen ur spel.  För att kunna göra det behöver 

dock testatorn vara införstådd med vad lagen föreskriver. Det innebär att 

testatorns tankestoff blir stimulerat av detta i den processen; testatorns 

emotiv blir på så vis navigerade av den emotionella regimen.  Detta är 

uppsatsens huvudpoäng; den fria viljan är ett verktyg i navigeringen av 

emotioner.  

I Nordbäcks undersökning belyses att inom den ortodoxa samhällssynen 

så är individen en undersåte i samhället. Underordnad Gud. Min 

undersökning går emot denna bild som Nordbäck presenterar. 

Testamentena används för att motsätta sig maktens direktiv. Det gör det 

möjligt för individen att på eget initiativ sätta sig emot staten. Emotiven som 

i den här uppsatsen undersökts visar snarare på den pietistiska världsbildens 

genomslagskraft i och med tonvikten som läggs vid individens frivilliga 

lydnad och det inre moraliska rättesnöret som är återkommande i 

anslutning till emotiven. Kristiina Savin belyser i sin forskning den 

repertoar av idéer som präglar den här tiden. Dessa idéer behöver inte vara 

överensstämmande utan kan vara direkt motstridiga. Det är alltså fullt 

rimligt att både de nya pietistiska strömningarna kan uppfattas i 

dokumentet, liksom att de äldre patriarkala strukturerna lever kvar. 

Perioden är inte homogen. 

Enligt den hegemoniska strukturen och Nordbäcks resonemang är 

lagstiftningen nära sammanlänkat med Guds vilja och att maktförhållandet 

är enkelriktat uppifrån och ner. I min undersökning framkommer att 

förhållandet mellan ärvdabalken och testamentena ser annorlunda ut. Jag 
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menar snarare på att det är en överbyggnad mellan de olika skikten i 

samhället. Visserligen har den ena sidan; staten, ett övertag i sitt 

maktutövande men där den andra sidan; familjen, har en möjlighet att sätta 

denna ordning ur spel genom testamentet. Detta är en faktor som förstärker 

Reddys förbehåll när det kommer till navigeringen av emotiven; att de är 

tvåeggade svärd. Testamentet blir ett verktyg för individen att motverka den 

emotionella regimens bakomliggande målsättningar.   

I och med det här resonemanget kan jag konstatera att min 

undersökning styrker det faktum att individens inflytande och 

självbestämmande blir större under den här perioden. Även om den 

emotionella regimen navigerar emotiven, så har individerna möjlighet att 

möta denna navigering genom att skriva ett testamente.  Viktigt att notera är 

att med individen åsyftas Anders Ehrenpohl, eftersom det är han som är 

den primära sändaren av testamentena i egenskap av man och fader. 

För att belysa navigeringen, har jag som bekant tittat på relationen 

mellan ärvdabalken som representant för staten och testamentena som 

representant för individen. I undersökningen framkommer dock en 

ytterligare dimension till denna navigering. För det är inte bara ärvdabalken 

som influerar Ehrenpohls emotiv, utan Ehrenpohl i sin tur för navigeringen 

vidare ytterligare ett steg till sina arvingar. De måste nämligen förhålla sig 

och ta del av testamentet. På så vis får de sitt tankestoff navigerat. 

Arvingarna kommer således bli ett tredje steg i navigeringsledet. Detta 

konstaterande klingar väl med Arvidssons undersökning som belyser 

hustavlans roll samt strävan i det rådande samhället att disciplinera och 

kontrollera medborgarna. Maktens emotiv lyckas nå djupare med sin 

navigering än vad jag vid en första anblick trodde. Den här vetskapen bidrar 

med ett nytt synsätt på testatorn och dennas roll; dess emotionella påverkan 

på kommande generationer. Även arvingarna står inför val och har där med 

en fri vilja att utöva när det kommer till att förhålla sig till vad som står i 

testamentet, i alla fall i teorin. Besluten kring barnens framtid ligger hos 

dem själva; om de kommer slutföra en skolgång eller skaffa familj i utbyte 

mot sin del av arvet. Den fria viljan är en komplex komponent som utgör en 
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central del av testamenteringen och således även navigeringen. Den är 

kontextbunden  och  denna  ”fria”  vilja  får  utövas  inom  ett  givet  ramverk;  ett  

ramverk som upprätthålls med hjälp av emotionell navigering för att bevara 

trygghet i samhället. 

Vems vilja och individens roll 

I den här undersökningen är individen ett centralt element, därför är det av 

relevans att notera att den individ som åsyftas är i princip samtliga fall 

Anders Ehrenpohl. Detta framkommer framförallt i det gemensamma 

testamentet mellan Anders och Ulrica, i testamentets andra punkt som 

belyser vederlag. Det är Anders som är den tydliga sändaren av emotiven, 

det är hans fria vilja som berörs i dem. I Ulricas eget testamente från 1764, 

är Ulrica sändaren av budskapet, men det legitimeras genom att hänvisa till 

det tidigare författade dokumentet och således är det att betrakta som en 

förlängning av Anders Ehrenpohls sista fria vilja.    

Anna Nilsson finner i sin undersökning att det sker en individualisering i 

1700-talets Sverige. Där fokus skjuts från kollektivet till individen, vilket 

möjliggör ett större fokus på individens känsloliv. Nilsson menar på ett 

skifte från självklara kollektiva identiteter till självdefiniering. Detta 

stämmer överens med min undersökning, när det kommer till individen 

Anders. Däremot gäller det varken hustrun Ulrica eller deras barn. 

Noterbart är också att det endast är de två äldsta sönerna som blir 

namngivna i testamentena.  De yngre sönerna och döttrarna lämnas 

namnlösa. De behandlas som ett kollektiv och anonymiseringen är 

anmärkningsvärd.    

 Nilssons undersökning tar sin början på 1750-talet och hon menar på 

att denna utveckling sker därifrån successivt. Jag finner detta intressant 

eftersom mina undersökta testamenten är från år 1746, 1763,1764 och visar 

på just en sådan förskjutning mot individen i centrum. Det förefaller vara så 

att denna process påbörjats i ett tidigare skede än vad som framkommer 

inom ramen för Nilssons undersökning. Anledningen till att mitt resultat 
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vittnar om en tidigare individualiseringsprocess, kan vara att våra 

källmaterial kan härledas till olika samhällsskikt. Det skulle vara intressant 

att utföra en analys på samtida skillingtryck för att jämföra emotiven i dem 

och på så vis kunna fastställa relationen källmaterialen emellan.         

Ett emotionellt juridiskt dokument med trygghet i fokus 

Trolle Önnerfors kommer i sin undersökning fram till att testamentet mot 

slutet av 1600-talet fått rollen som ett rättstrategiskt verktyg för att skydda 

den privata egendomen. Min undersökning bygger vidare på detta 

resonemang och visar på hur dokumentet inte bara manifesterats som ett 

starkt individuellt redskap utan även som en kanal för emotiv. I Trolle 

Önnerfors undersökning berörs inte de emotionella aspekterna. I en 

framtida studie hade det därför varit intressant att undersöka 1600-tals 

testamenten för att ta reda på om det finns några emotiv i dem och iså fall 

undersöka hur trygghetsemotiven förändrats över tiden.     

Som noterats har tidigare forskningen kring testamenten inte varit särskilt 

djupgående och det finns säkert flera anledningar till det. Jag tror att det i 

stor utsträckning handlar om en missvisande bild av vad ett testamente är för 

något och vad det kan användas till. Det är lätt att övervärdera den juridiska 

aspekten av testamentet och enbart betrakta det som ett komplement till 

bouppteckningen.  

Testamentet belyser relationen mellan testatorn och dennes 

familjemedlemmar. Det är ett dokument som pendlar mellan det privata och 

det offentliga. På ett sätt är det att betraktas som ett strikt bindande juridiskt 

dokument, men samtidigt är det en högst individuell text med personliga 

beskrivningar både kring testatorn själv och dennes närstående. Den här 

undersökningen visar på att 1700-tals testamenten är ett sätt att kanalisera 

emotioner i livets slutskede.   

Jag håller med Kahn och Nussbaum om att emotioner hör samman med 

juridiken. Eftersom emotioner ständigt är närvarande i vår tillvaro går det 

inte att avskärma, inte ens från strikt inrättade områden som juridik. Då 
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testamentet är ett medium för att kanalisera känslor lämpar det sig ypperligt 

för emotionsforskning. Testamentet utgör en arena där regimens navigering 

finns närvarande men det sker på testatorns villkor. Bryant m.fl. och Ågren 

har belyst relevansen och behovet av fler undersökningar med testamenten. 

Med den här undersökningen belyser jag testamentets potential och 

möjligheter. Genom att applicera ett emotionellt perspektiv har nya 

kunskaper om det kulturella landskapet visat sig. Jag menar att jag genom 

den här undersökningen har bidragit till ett utvecklande av 

historievetenskapen eftersom ingen tidigare valt att blotta emotiven som 

gömmer sig i testamentena, samt visat på statens navigering av individers 

känslouttryck i 1700-talets Sverige.     

Tack vare ett rikt källmaterial, en god teoretisk grund, relevant teori samt 

en metod med en relevant kontextuell förankring med det samtida 

trygghetsbegreppet, har jag lyckats komma åt relationen mellan aktör och 

struktur. På ett förtjänstfullt sätt har jag förenat 1700-tals individens emotiv 

med den samtida maktens emotiv och där med visat på de emotionella 

länkar som finns mellan de två.  
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