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»… men suffered on the land but survived; 
while in the cities they flourished – and faded.«

miriam beard, A History of the Business Man, 1938

i september 2008 hade en ny filmatisering av Evelyn 
Waughs roman »Brideshead Revisited« premiär i Sverige.  
I biograferna den hösten satt många unga män och trånade 
efter de brittiska godsaristokrater som Waugh skildrar. Man 
ville klä sig som de och föra sig med samma lediga noncha-
lans. Strax efter premiären publicerade Dagens Nyheters 
söndagsbilaga ett modereportage inspirerat av filmen.

»Brideshead Revisited« kom ut 1945. Den älskade teve-
versionen av boken visades första gången 1981. I en stor 
enkät som Expressens kulturredaktion gjorde vintern 2007 
korades den till den bästa teveserie som någonsin har  
visats.

Waughs tema var långt ifrån nytt. En aristokratisk familj 
på väg att gå under. Fadern befinner sig i ansvarslös exil i 
Venedig med en ny kvinna. Den drömske sonen Sebastian 
glider allt längre in i alkoholism. Modern tyr sig till världs-
frånvänd katolicism. Den stora lantegendomen som sym-
boliskt håller samman familjen har en oviss framtid.

Romanens romantiska ljus över familjen Flyte var befo-
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gat, inbillade sig Evelyn Waugh, eftersom den livsstil som 
han beskrev var på väg att bli en omöjlighet. Slottets maje-
stätiska siluett i motljus, de italienska interiörerna i Vene-
dig, den dekadenta studiemiljön i Oxford, maten, vinerna 
och kläderna var inte så mycket en realistisk verklighetsbe-
skrivning som kapitel i ett griftetal över en aristokrati dömd 
att gå under. Det motiverade excessen i gestaltningen.

Men redan fjorton år efter bokens förstaupplaga ber 
författaren om ursäkt för romanens frosseri i aristokratiskt 
överflöd. När boken skrevs våren 1944 var herresätena 
märkta av det pågående världskriget. Waugh såg framför 
sig hur de snart skulle ruttna bort likt sextonhundratalets 
klosterträdgårdar. Men i stället kom femtiotalet att präg-
las, skriver Waugh, av en kult av den brittiska lantegen-
domen. Slott öppnades för allmänheten. Expertis lade sina 
varsamma händer över krigsskadade kulturskatter. Också 
ägarna hade lyckats överleva och bevara sin identitet till en 
grad som ingen trodde var möjlig. 1959 kallar Evelyn 
Waugh sin svanesång över adeln ett griftetal över en tom 
kista.

Jag tror att det brittiska 1950-talet har vissa likheter 
med dagens situation för den svenska godsägaradeln. Brit-
ternas överlevnad hade delvis sin förklaring i gynnsamma 
ekonomiska omständigheter: priset på jordbruksmark steg 
drastiskt, konsten på deras väggar blev kommersiellt gång-
bar; det blev möjligt att sälja av en del lösöre och investera 
pengarna i centralvärme och badrumsrenovering. Husen 
blev beboeliga samtidigt som de gavs en litterär patina av 
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sådana som Evelyn Waugh. Nytt självförtroende strålade 
från godsen. 

Att äga jord, och det skattefritt, är den adliga grund-
rättigheten. När den svenska adeln först formades i slutet 
av 1200-talet gavs betrodda män i kungens närhet skattefri-
het mot att de ställde upp beväpnade och med häst i krig. 
Snart breddades uppdraget till att omfatta uppgifter i stats-
förvaltningen. Förmånliga inkomster från den skattefria 
jorden skulle garantera adeln tid och pengar till utbildning. 
Rikets säkerhet och kompetensen hos de styrande var alltså 
avhängiga jorden och jordägandets villkor. Äganderätts-
privilegier kring jorden reglerade adelns ställning som elit. 
Skattefri jord höjde adeln ovan andra stånd. Jorden gav 
ekonomisk, politisk och kulturell makt. 

Den oro som Evelyn Waugh ger uttryck för i »Brides-
head Revisited« rör inte bara adelns byggnader och livsstil. 
En meditation över den gamla aristokratins svårigheter att 
hålla samman sina gods blir också i förlängningen en klago-
sång över deras förmodade förlust av makt. Adelns egen 
kris med vetenhet, den som Evelyn Waugh bad om ursäkt 
för att ha lånat sin penna till, har sin förklaring i detta. 

Det är lätt att hitta svenska motsvarigheter till »Brides-
head Revisited«. Fem år efter Waugh ger författaren Sigrid 
Siwertz ut romanen »Slottsfinal« (1950). Den fiktiva famil-
jen von Schwanenflycht är nedtvingade i betjäntflygeln på 
sitt uppländska slott Frövik. Ett filmteam ockuperar man-
gårdsbyggnaden. I romanens upptakt sitter ägarfamiljen i 
personalbostaden, tyngd av kvarlåtenhetsskatten, och  
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röker uppgivet bland sina allt för många möbler. Man slår 
huvudet i den för lågt hängande kristallkronan och snubb-
lar på empiresoffan som skjuter ut framför matsalsdörren. 
Snart ska Frövik förvandlas till anstalt för sinnesslöa och 
dottern i familjen förbereder sig genom att slå i ett medi-
cinskt verk om nervsjukdomar.

Man kan nog säga att denna särskilda genre av under-
gångsromantik har talat både till slottsadeln och till oss 
andra. Den moderna läsaren roas och fängslas av aristokra-
ter dumma nog att klamra sig fast vid en livsstil som tycks 
ekonomiskt och socialt hopplös. Adeln själv har inget att 
förlora på att litteraturen skickar ut röksignaler i dess 
tjänst: vill vi ha kvar godsen och deras kulturskatter måste 
vi se till att stötta de som bor där med skattelättnader och 
kulturantikvariska bidragsprogram.

Mitt eget intresse för den jordägande adeln uppstod när 
jag upptäckte att denna grupp var mycket mer levande än 
sitt rykte. Jag hade ingen aning om att så många svenska 
adelsfamiljer fortfarande bor i slott och förvaltar sina för-
fäders jordar från 1700- och 1800-talet – ägor som man gifte 
sig till eller köpte när de fortfarande var skattefria. Den här 
boken spänner därför mellan en allmänt spridd uppfattning 
och känsla av att lantadeln är ett fruset och fattigt gäng på 
fallrepet, och upptäckten att de tvärtom på flera håll är en 
seg, slug, rik och politiskt potent grupp av framgångsrika 
lantbruksföretagare och äganderättslobbyister. 

De adliga godsägare som jag intervjuar i denna bok har 
jag valt ut genom att studera Lantmäteriets statistik över 
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vilka som äger störst jordegendomar i Mellan- och Syd-
sverige. Överraskande ofta toppar adliga godsegendomar 
dessa listor. Deras ägor har visat sig lika stora som deras 
självförtroende. De adliga jordarna är, förutom ett och  
annat norrländskt jaktslott, koncentrerade till främst Upp-
land, Sörmland, Närke, Östergötland, Skåne och Halland. 
Staten sammanställer i dag ingen statistik över jord upp-
delad efter klasstillhörighet. För att få en egen uppfattning 
om storleken på den adliga jorden har jag helt enkelt adde-
rat alla adliga namn som äger lantbruksfastigheter i fastig-
hetsregistret. Jag har då funnit att adeln söder om Dalarna 
äger mer än 400000 hektar jord, vilket är en yta långt större 
än Gotland (314 000 hektar). Godsägarnas lobbyorga-
nisation Sveriges jordägareförbund, där hälften av med-
lemmarna är adliga, representerar kring 750000 hektar, 
vilket är långt över två Gotland. I Skåne och Sörmland äger 
adeln cirka tretton procent av jorden. Jag fann detta för-
delningspolitiskt fascinerande eftersom adeln bara utgör 
omkring 2,5 promille av Sveriges befolkning. 

Faktum är att jag, som är uppvuxen i en småstad, Hede-
mora i Dalarna, tyckte mig få en helt ny syn på svensk lands-
 bygd. Jag levde i tron att glesbygden var synonym med av-
folkning, politiska krisåtgärder och alarme rande arbetslös-
het. Men de som äger marken i denna miljö visade sig i 
många fall vara djupt förmögna familjer. Hur hänger det 
ihop? Hur har dessa familjer lyckats bevara en ekonomisk 
elitställning samtidigt som det omgivande samhället för-
ändrats i grunden? 



Under skrivandets gång har jag, likt Evelyn Waugh på 
femtiotalet, sett tecken på en country-chic kult. 

Ett av Sveriges mest lönsamma tidningsförlag, lrf 
Media, har som affärsidé att ompaketera en förmodern 
lantbrukstillvaro till en attraktiv livsstil för utbrända stads-
bor. En växande marknad finns för småblommiga herr-
gårdshelger med tunga rödviner och scones. I framtids-
diskussionen om miljö och ekologi har vindkraft och andra 
alternativa energimetoder förvandlat markägaren till en 
mer framskjuten figur. En ny politisk syn på kulturarvet, i 
synnerhet det som vilar i salongerna på svenska herrgårdar, 
har föranlett en rad förmånliga reformer riktade mot gods-
ägare – vilket också gjort det attraktivt för kapitalister från 
helt andra näringar att investera sina miljoner i jord och 
skog. En stor del av Sveriges kapital ligger nedgrävt. Och 
den adliga godsägaren har, säkert till sin egen för våning, 
plötsligt blivit en förebild. Hur gick det till, egentligen? 
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»Björnstorp och Svenstorp är taxat till 400 miljoner.  
Men att sälja det – vad hade det gett mig? Inte ett skit.«

nils gyllenkrok

klockan 09.35 hämtar Nils Gyllenkrok upp Fideikom-
missnämnden på Sturups flygplats. Det är den 3 juni 2005. 
Ett slags inspektion ska äga rum. Tre generationer Gyllen-
krok har ansökt om att få fideikommisset Björnstorp och 
Svens torp förlängt. Det skulle innebära att regeringen 
åsido sätter arvsrätten och i stället ger fideikommiss urkun-
derna från 1743 och 1779 förlängd giltighet. Budskapet i 
dessa testamenten är att äldsta sonen i familjen ärver hela 
egendomen obeskuren. Familjens förhoppning är att ur-
kunderna ska få fortsätta att gälla i två generationer fram-
över. Två generationer av Gyllenkroks döttrar ska gå utan 
sin laglott.  

Ekipaget åker först till Björnstorp. I det vita slottet med 
det röda taket bor Thure-Gabriel Gyllenkrok. Han lever 
ensam i huvudbyggnaden sedan frun, friherrinnan Caro-
line Gyllenkrok, ramlade i trappan 2004 och dog. I köks-
flygeln höger om slottet bor den 61-årige butlern Rutger 
Sjöstrand. Han lagar gärna bergtungefilé med räksås och 
gröna ärtor till Baronen.
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Efter lunch på Björnstorp 12.30 åker Fideikommiss-
nämnden vidare till Svenstorp. Från det monumentala  
renässansslottet nordost om Lund styr Baronens son Nils 
Gyllenkrok, född 1948, Björnstorp och Svenstorp. Reser 
sig Nils Gyllenkrok från en av de gröna fåtöljerna i salong-
en på första våningen ser han ut över radbyn Igelösa, de 
sävligt snurrande vindkraftverken i förgrunden och det 
vidsträcka åkerlandskap som dominerar nordöst om Lund.

Vid kl. 15 håller Fideikommissnämnden ett internt  
sammanträde på slottet innan Nils Gyllenkrok eskorterar 
nämnden tillbaka till Sturups flygplats. Fideikommiss-
nämnden består av fem ledamöter med beslutsrätt. Två  
jurister, en från kulturvården, en fideikommissarie och en 
som företräder lantarbetarna. 

Exakt en månad innan Fideikommissnämnden träffar 
familjen på de två slotten skickar man ut baronernas förfrå-
gan på remiss. Lunds kommun, Länsstyrelsen, Naturvårds-
verket, Riksantikvarieämbetet, Prins Eugens Waldemars-
udde och Nationalmuseum ombeds att ta ställning till  
familjens önskan om förlängt fideikommiss – och i prakti-
ken åsidosatt arvsrätt för familjens flickor.

Det svenska fideikommisset är ursprungligen en import 
från det feodala Tyskland. Under det trettioåriga kriget 
snappar svenska soldater upp den tyska lågadelns strategi 
för att hålla samman nyvunna förmögenheter. Ett gods, en 
samling juveler, ett dyrbart bibliotek kan skyddas genom 
ett testamente som föreskriver att egendomen i all framtid 
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ska ärvas i sin helhet av den förstfödde sonen. Därmed ris-
kerar inte förmögenheten att splittras eller förminskas vid 
ett generationsskifte. Det är tronföljdens primo genitur 
överförd på egendom. 

Svenska officerare återvänder från slagfälten på konti-
nenten med krigsskatter och med en successionsteknik som 
ska konservera släktens skatter i all evighet. Även om kri-
garens privatekonomi försämras ska det inte påverka den 
egendom som vilar i fideikommiss. Jordmassan kan inte 
delas, en konst- eller smyckesamling inte halveras. »Hade 
man – som många krigare – lyckats kravla sig upp ett stycke 
på samhällsstegen, hade man krupit upp ett par pinnar i 
rangrullan, ja, då ville man stanna kvar där«, som Kjell Å. 
Modéer, professor i rättshistoria vid Lunds universitet, 
skriver i en uppsats om fideikommissets historia.

Det testamente som reglerar ett fideikommiss kallas  
fideikommissurkund. Den som innehar en fideikommiss-
egendom kallas fideikommissarie.

Redan vid 1600-talets mitt tycker vissa familjemedlem-
mar som inte ärver att fideikommisset är orättvist. I ett 
rättsfall 1680 hävdar änkan Maria Kristina Wrangel att 
fidei kommissformen inkräktar på hennes rätt att erhålla 
giftorättsandel. I hovrätten står hennes rätt till arv från 
maken mot hans frihet att formulera villkor för successio-
nen av hans egendom. Kung Karl XI råder parterna till för-
likning. Tvisten leder dock till att fideikommissformen går 
på ett slags remissrunda och så småningom skrivs in i 1686 
års testamentsstadga, en av seklets stora civilrättsliga refor-
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mer. I punkt fem ges privatperson rätt att till sin »families 
heder och conservation« göra en »förordning att barn och 
eller andra icke skola hafva macht något testamenterat 
gods, huus, fruchtbart capital eller jouveler, at dela, för-
minska eller föryttra«. Omyndiga barn, försäkrar stadgan, 
får dock inte vägras för uppfostran väsentliga medel.

Samma år stöts och blöts fideikommisset när den ka-
rolinska lagkommissionen sammanträder för att se över 
ärvda balken. En borgmästare ställer sig på de åsidosatta 
syskonens sida och föreslår en begränsning av den andel av 
arvet som bör få läggas i fideikommiss. Kommissionens 
ordförande formulerar ett krav på laglott, det vill säga ar-
vingars rätt till en kaka av arvet oavsett vad som föreskrivs 
i fideikommissurkunden.

Det finns slutligen inget gehör för dessa rättvisekrav.  
I ärvdabalken i 1734 års lag finns rättigheten inkluderad att 
skriva testamente med eller utan villkor, så även fideikom-
miss.

Fideikommissurkunden som reglerar successionen av 
familjen Gyllenkroks slott och gods Svenstorp skrivs den 
16 februari 1743, seklet då majoriteten av våra fortfarande 
kända fideikommiss instiftas. Maria Gyllenkrok, född He-
gardt, har ärvt slottet av sin pappa, förmögen rådman från 
Malmö. 1723 gifter sig Maria Hegardt, i sitt tredje äkten-
skap, med generalen Axel Gyllenkrok.

Fideikommissurkunden skrivs till förmån för Marias 
och Axels son Fredrik Gustaf Gyllenkrok. Då erfarenheten 
visat att godsens styckande och uppdelning mellan barn 
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och arvingar lett till att de blir ruinerade och råkar i främ-
mande händer, ska Svenstorp, motiverar Maria Gyllenkrok, 
»blifva och ewärdeligen vara i en hand tillsammans under 
fideiCommiss natur, och efter min son Fredrich Gyllen-
kroks död tillfalla hans äldsta Son och sedan til thennes 
äldsta son och så vidare alltid til innehafvarens äldste son.«

Skulle Fredrik Gyllenkrok inte avla någon son eller son-
son, går arvet till innehavarens bror. Finns inte bröder eller 
brorsöner ska Svenstorp gå till innehavarens farbror eller 
dennes äldste son. Om ingen farbror finns – då tillfaller 
godset innehavarens äldsta dotter. 

En förmyndarklausul gentemot den snuvade delen av 
familjen finns: innehavaren, Fredrik och framåt, ska betala 
12000 daler silvermynt till sina syskon och deras barn och 
»vårda om sine syskon och befordrar theras välgång …«. 

Denne Fredrik Gyllenkrok är gift med Eva Charlotta 
Bielke, dotterdotter till den mäktiga godsinnehaverskan 
Christina Piper. Eva har i arv fått med sig fideikommisset 
Hesselbyholm vid Mälaren. 

Maken Fredrik Gyllenkrok får 1779 Kronans med-
givande att flytta fideikommissrättigheterna från Hesselby-
holm till Björnstorp, familjen Gyllenkroks andra slott. 
Före skrifterna i fideikommissurkunden för Björnstorp är 
likartade de som gäller för Svenstorp: godset ska tillfalla 
äldsta sonen. Fideikommisset får inte pantsättas, säljas  
eller förskingras. Godset ska hållas i gott stånd, inventarier 
ska förbli »oförryckta« – utgår något ska jämngott åter-
skaffas.
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När Fideikommissnämnden håller internmöte på Svens-
  torp eftermiddagen den 3 juni 2005 är det dessa direktiv 
man utgår ifrån. Man frågar sig om Gyllenkroks egen-
domar är så värdefulla från »kultur- och naturvårdssyn-
punkt« att fideikommissurkunderna från 1743 och 1779 
bör få fortsatt giltighet. Fideikommissnämnden ger en  
rekommendation i frågan till regeringen.

I franska revolutionen attackeras kärnan i fideikommisset. 
Egendomsband ska klippas och privilegierad successions-
rätt avskaffas. 1792 avskaffas de franska fideikommissen 
och det blir förbjudet att instifta nya. (Fideikommissen 
återkommer en kortare period i och med Napoleons upp-
rättande av en kejsaradel.)

Det dröjer ytterligare ett halvt sekel innan fideikommis-
sen avskaffas på bred front.

I Nederländerna, Belgien, Spanien och Portugal avveck-
las fideikommissen under 1830- och 40-talen. Förändring-
en bottnar delvis i en ny tankeriktning, fysiokratismen, 
som hävdar ett självägt jordbruk som samhällets ekono-
miska ideal. Massiva jordmassor låsta i fideikommiss inne-
bär en ekonomisk, politisk och social bromskloss för detta 
självägande.

Sverige får tidigt ett förbud mot instiftande av nya fidei-
kommiss – däremot inte en avveckling av de redan existe-
rande. 1810 förbjuds nya fideikommiss i fast egendom i 
Sverige. 

I de skandinaviska grannländerna dröjer det ytterligare 
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några decennier. Men när förbuden mot nya fideikommiss 
väl antas följs de snart upp av radikala avvecklingskrav mot 
de redan befintliga.

I Danmark, där stora jordarealer ligger låsta i fideikom-
miss, förbjuds instiftande av nya fideikommiss 1849. 1919 
inleds en avveckling av de kvarlevande fideikommissen 
med motivet att skaffa fram jord till småbrukare. Avveck-
lingen går till så att fideikommissinnehavaren får ägande-
rätt till egendomen under villkor att han betalar 20–35  
procent av värdet till statskassan samt mot ersättning stäl-
ler en tredjedel av jorden till statens förfogande. Inom ett  
decennium är avvecklingen av danska jordfideikommiss 
slutförd.

Samma år, 1919, antar Finland en förbudslag mot nya 
fideikommiss. 1931 upplöses de kvarvarande. Senare kom-
mer den jorden att delas ut till kareler som flyttar till Fin-
land när Finland förlorar markområdet. 

Avvecklingen i Sverige ska visa sig bli en enormt mycket 
mer seglivad historia. Som Björnstorp och Svenstorp vitt-
nar om är avvecklingen häpnadsväckande nog inte slutförd 
ännu.

Redan vid 1856–58 års riksdag prövar bondeståndet  
fysiokratiska argument för en avvecklingslag. Tiden kändes 
kanske mogen. 1845 antogs lika arvs- och giftorätt i Sve-
rige. Men i riksdagen ger endast bondeståndet bifall.

Mellan 1882 och 1914 väcks fjorton motioner i frågan. 
De faller eftersom första kammaren med sin höga koncen-
tration av betitlad adel röstar emot. Bakom 1882 års mo-
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tion står en av det framväxande industrisamhällets portal-
figurer, A. O. Wallenberg, som anför att fideikommissen 
strider mot arvsrätten. 1889 är en reform mycket nära.  
Endast tre röster saknas i första kammaren för en avveck-
lingslag. 

1890-talets motioner skrivs mot bakgrund av det som 
senare ska forma tankegångarna i egnahemsrörelsen: arbe-
tarklassen ska ha möjlighet att försörja sig via en privatägd 
täppa jord. Fideikommissen, med dess förbud om avyttring 
av jord, framstår som en bromskloss mot den drömmen. 
Dessutom ligger många fideikommissjordar obrukade på 
grund av att fideikommissarier saknar rörelsekapital för att 
bruka den jord man enligt urkunden är förhindrad att sälja.

Vid 1914 års riksdag tas äntligen ett beslut. Lagutskot-
tets majoritet går på motionärens linje. Nu tillsätts en ut-
redning som ska föreslå hur en avveckling ska se ut i prakti-
ken.

Också detta dröjer, en segdragenhet som gör att de ra-
tionella argumenten för en avveckling börjar förlora i slag-
kraft. 

Det hinner bli 30-tal och livsmedelskris och startskott 
för socialdemokratins moderna jordbrukspolitik. Rationa-
litet blir ett honnörsord. De jordbruk som, ska det visa sig, 
står sig bäst i en hårdnande konkurrens visar sig vara de 
industriellt stor skaliga. Om de väldiga fideikommissen vid 
sekelskiftet hade framstått som otympliga anomalier byter 
de nu skepnad till effektiva mönstergårdar. »De kom på ett 
nära nog idealiskt sätt att förverkliga tanken på ett ratio-
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nellt modernt jordbruk. Hade de bara inte varit fideikom-
miss!«, utropar professor Kjell Å. Modéer.

Mekaniseringen av jordbruket hade inletts på 20-talet. 
En bonde behövde 150–200 hektar åker för att en traktor-
investering skulle löna sig. Godsägarna kliver under mel-
lankrigstiden fram som ett agrart avantgarde. 

Detta tillsammans med de fördröjningar världskriget 
medfört innebär att fideikommissen får bestå ända fram till 
det radikala 1960-talet. 1959 presenteras äntligen en sou 
som kommer att resultera i en avvecklingslag med start fem 
år senare, 1 januari 1964.

Denna utredning från 1959 är skriven med en utmatt-
ningens klarhet. Andemeningen är att nu ska fideikommis-
sen väck – 170 år efter franska revolutionen, 114 år efter  
lagen om lika arvsrätt, 40 år efter att de danska fideikom-
missen börjat avvecklas anses fideikommissen också i Sve-
rige vara en successionsrättslig anomali. Som blir svårare 
att upprätthålla ju mer samhällsförhållandena skiljer sig 
från när urkunderna skrevs, det vill säga 1700-talet. Sverige 
har som sista land att försöka administrera dessa dokument 
från en svunnen tid.

Det kan inte ha känts värdigt.
I antal är fideikommissen, och de familjer som lever på  

dem, förhållandevis få – vilket förstärker deras exklusi vitet. 
1959 finns 111 jordfideikommiss kvar. Till 90 av dessa hör 
fideikommisskapital och till elva hör också stadsfastig-
heter.

I yta utgör de dock en betydande del av den svenska jor-
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den, koncentrerade till ett fåtal landskap söder om Dal-
älven. 1959 motsvarar den svenska fideikommissjorden  
ungefär en yta av Gotlands storlek. I Malmöhus län är 9 
procent av arealen fideikommissjord, i Sörmland 8,8 pro-
cent, Kristianstad 6,5 procent, Stockholms län 6,2, Öster-
götland 4,2 och Örebro 3,9 procent. 

När Sverige går från 1950- till 60-tal – det är Tage Er-
landers tredje regering – ligger alltså jord och skog motsva-
rande Gotland låst i en feodal förvaltningsform som strider 
mot arvsrätten. Alla andra europeiska stater har lyckats  
avskaffa sina fideikommiss. Fideikommissutredningen  
genomsyras av en nästan skamfull aversion mot denna 
svenska kvarleva.

Nu, på tröskeln till 60-talet, finns ett tydligt klassper-
spektiv på fideikommissen som väger tungt i argumente-
ringen för en avveckling. Fideikommissens »privilegie-
ring« av ett fåtal släkter, den absoluta merparten adliga, 
anses oförenlig med individers likhet inför lagen. Utreda-
ren finner kapitalfideikommiss, alltså pengar låsta i fidei-
kommissform, »särskilt stötande« eftersom dessa inte 
ställer krav på någon som helst insats av arvingen. Denne  
kan blott nyttja avkastningen framför ögonen på sina sys-
kon eller sin mor utan annan motprestation än att vara 
förstfödd och man.

Lagförslaget debatteras i riksdagen 1963. Enskilda fidei-
kommissarier och deras advokater gör motstånd i remiss-
trafiken – men förgäves. Den avvecklingslag som träder i 
kraft 1964 är ändå hänsynsfull gentemot fideikommissari-
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erna och deras söner. Fideikommissen ska avvecklas när 
den nuvarande innehavaren avlider. Den tilltänkta efter-
trädaren har rätt till hälften av egendomen. Den andra 
hälften ska skiftas som ett vanligt arv vilket innebär att 
äldste sonen har rätt till sin andel av den hälften också.  
I denna mjuka övergång till vanlig egendom tar lagen hän-
syn till den tänkte efterträdarens känslor: han kan ha för-
beretts för ett liv som fideikommissarie.

På fideikommisset Björnstorp och Svenstorp dör Thure-
Gabriel Gyllenkroks far 1941. Thure-Gabriel, den nuva-
rande patriarken, axlar manteln som 19-åring. Han hinner 
sitta 23 år på tronen innan avvecklingslagen börjar gälla 
1964. 

Under merparten av sitt liv måste Thure-Gabriel Gyl-
lenkrok ha levt i tron att fideikommisset Björnstorp och 
Svenstorp ska avvecklas.

Sent i livet ska dock den svenska politiken återigen skifta 
syn på fideikommissen. Thure-Gabriel har sett fideikom-
misstanken så sakteliga gå, och sedan återkomma. Det är 
mot den bakgrunden som Fideikommissnämnden vandrar 
genom Björnstorp och Svenstorps salar i juni 2005. 

I lagen från 1964 finns en undantagsregel. Paragraf sex. 
Den säger: har fideikommisset »synnerligt kulturhistoriskt 
värde« må Konungen förlänga urkunden.

Det råder juridisk konsensus om att denna undantags-
regel formulerades med tanke på ett enda slott, Skokloster, 
vars konst-, möbel-, och vapensamlingar är världsberömda. 
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Vid ett arvskifte fanns en överhängande risk för att Sko-
klosters samlingar skulle skingras vilket staten ville und-
vika genom denna undantagsregel. Praxis talar länge för att 
förlängningsmöjligheten verkligen är ett undantag. Den 
kommer aldrig att appliceras på Skokloster, som säljs till 
staten av familjen von Essen, men på två andra fideikom-
miss. Ett av dessa är ett kapitalfideikomiss: Gallierasam-
lingen som innehas av kungen – inventarier och kapital 
som gått i arv från Napoleon – via hans styvsons dotter 
som gifte sig med Oscar I 1823. Det förlängdes samma år 
som avvecklingslagen kom, 1964. Det andra var ett gods: 
familjen Hamiltons Boo i Örebro län. Boo förlängdes 1969 
och här fanns ett verkligt allmänintresse av att godset inte 
skulle äventyras, menade Fideikommissnämnden, eftersom 
det sågverk som hör till godset var den största arbetsgiva-
ren i bygden.

Dessa två förlängningar påverkade inte praxis i grun-
den. Det fanns ett motstånd hos godsägare att ansöka om 
förlängning. Man fann det lönlöst. Få ville likställa sin 
egendom med Skokloster. Fideikommissnämnden, som 
enligt lagen skulle »främja avvecklingen genom rådgivande 
och vägledande verksamhet«, ska också ha rådgivit gods-
herrar som övervägde att förlänga att inte ansöka, efter som 
man insåg att undantagsregeln var tänkt att användas  
ytterst sparsamt.

Fideikommissen skulle helt enkelt avvecklas.
Vissa blev till fideikommissaktiebolag. Det är en strategi  

lagen föreslår för att behålla egendom samlad i familjen. 
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Regeringen kan bevilja en innehavare, eller ett fideikom-
missbo, att överföra egendomen till fideikommissaktie-
bolag. I sådana fall ärver familjen andelar i bolaget.  

Regeringen ska godkänna bolagsbildningar och eventu-
ella ändringar i dessa. Länsstyrelsen, eller efter 1999 Fidei-
kommissnämnden, ska godkänna försäljningar av den fasta 
egendomen. Bolagsformen är en lösning som flera av de 
största och mest värdefulla svenska godsen har använt sig 
av: Beck-Friis uppländska egendom Hargs bruk, Bondes 
Ericsberg, Gripenstedts Bystad, Pipers Högestad och 
Christinehof. 

I 26 år rullar avvecklingen på i den makliga takt som fidei-
kommissarierna avlider. Men i mars 1994 händer något 
som ska bromsa avvecklingen. Den 16 mars skriver Fidei-
kommissnämnden ett brev till regeringen. Det har kommit 
till nämndens kännedom att Kulturdepartementet ska ut-
reda Kulturminneslagen och Fideikommissnämnden hop-
pas att en sådan utredning ska ha möjlighet att se över även 
fideikommissens situation.

Det finns nu, 1994, omkring 70 kända fideikommiss, 
var av ett 40-tal med fast egendom. Utan att underbygga 
det med något exempel hävdar nämnden att fideikommiss-
aktiebolagsformen inte fungerar som långsiktig lösning: 
vid andra arvskiftet efter en avveckling kommer inte ar-
vingarna överens om hur godsen ska skötas.

Statens möjlighet att lösa in större skogs- och jordegen-
domar har aldrig tillämpats. En del frivilliga överlåtelser 
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har skett: som uppländska Skokloster och Pipers slott 
Engsö utanför Västerås. En anledning tycks vara att adeln 
och staten haft påfallande svårt att komma överens om pri-
set: så var fallet när regeringen övervägde att köpa på sig en 
tavelsamling från skånska Wanås.  

När brevet skrivs har nya regler införts i ärvdabalken 
som stärker en änkas rättigheter gentemot den efter-
trädande sonen (efterlevande maka har rätt till den hälft  
av egendomen som inte är efterträdarandel om inte tes-
tamentet säger annorlunda). »Även detta«, det vill säga 
lagen, »har medfört större risk för splittring av egendo-
men«. 

Det framgår i brevet att det är fideikommissariernas 
egen oro över framtiden som nämnden ger röst åt. Den 
nämnd som enligt lagen ska främja avvecklingen varnar 
alltså för vad avvecklingen fört med sig.

Socialdemokraten Lars Eric Ericsson tillsätts som utredare 
i Kulturarvsutredningen. Eva Birath från Fideikommiss-
nämnden kallas in som expert. Resultatet, sou 1995:128, 
är ur fideikommisshänseende en mycket märklig text.

Det har gått 30 år sedan en avvecklingslag kom till.  
Sverige var redan då sist i Europa med kvarvarande fidei-
kommiss. Utredningen, skriven av en socialdemokratisk 
tidi gare statssekretare, föreslår en »beredskap att pröva 
förlängningsmodellen i fler fall än som hittills varit aktu-
ellt«.

Den syn på fideikommiss som nu läggs fram är väsens-
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skild från den i utredningen från 1959. Nu är det inte längre 
ett bekymmer att fideikommissen gynnar vissa adelssläkter 
genom sin successionsrätt. Den ägandestruktur som fidei-
kommissen bidragit till anses nu rent av vara en fördel. Den 
syn på fideikommissen som här presenteras är inte bara 
antikvariskt förespråkande, den har liksom ett Gods & 
Går dar-romantiskt perspektiv på jorden. Utredningen 
markerar en kulturpolitisk kovändning.

Utredningen försäkrar att en godsmiljö »inte alltid« 
behöver »tillhöra samma släkt i många generationer för att 
behålla ett kulturhistoriskt värde«. En försäljning till per-
son med »bevarandeintressen« kan också vara lyckad ur 
kulturhistorisk synpunkt, men likväl »ligger det ofta ett 
stort värde i en behållen släktanknytning, därför att just 
denna normalt ger den nuvarande innehavaren ett medfött 
och automatiskt intresse för bevarandefrågorna«.

I det slags värdeskala som utredningen upprättar som 
allra mest värdesätter det »fullt autentiska«, där så lite 
som möjligt ändrats på grund av tryck på från modernite-
ten, blir också »egenartade arvsförhållanden, originella 
ägare« ett värde i sig att bevara. Det kan ligga ett »kultur-
historiskt värde i en ägarkontinuitet«. Det låter som en  
k-märkning av enskilda släkter.

Utredningen föreslår att staten i högre utsträckning 
verkar för att egendomar kan hållas samman, genom att i 
fler fall än tidigare förlänga urkunderna. Anses godset till-
räckligt kulturhistoriskt värdefullt ska det få leva vidare i 
fideikommiss. De kvarvarande fideikommissen rangordnas 
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från ett till tre, där ettorna inte bör avvecklas om det före-
ligger risk för splittring av egendomen.

Detta förslag är kontroversiellt vilket utredaren är med-
veten om. Han skriver uttryckligen att det blir svårt för  
regeringen att plötsligt börja godkänna en hel hop fidei-
kommiss utan lagändring. Därför föreslås här en diskret 
uppmjukning av formuleringen i undantagsparagrafen. När 
utredningen blir proposition är den dock inte med. Det 
hade förmodligen varit omöjligt för en socialdemokratisk 
regering att motivera en nystart för fideikommisstanken i 
riksdagen. Man nöjer sig i lagförslaget med att ge Fidei-
kom missnämnden utökade befogenheter.

I praktiken sker dock under andra hälften av 90-talet en 
fideikommissrenässans, orkestrerad av Fideikommisnämn-
den och sanktionerad av kulturmedvetna social demokrater. 
Det första fideikommisset förlängs redan under sensom-
maren 1995, några månader innan Kulturarvsutredningens 
delbetänkande läggs fram. Kulturminister Margot Wall-
ström låter fideikommisset Fullerö nära Västerås leva kvar. 
Den 49-årige brorsonen och greven Carl Johan Cronstedt 
ärver hela egendomen, i strid med änkan Marie-Claire 
Cronstedts vilja som enligt sin avlidne mans testamente 
skulle inneha fideikommisset tills det att hon avled eller 
gifte om sig. Och hans kvarlåtenskap skulle ha tillfallit  
Marie-Claire Cronstedts stiftelse.

I en artikel i Svenska Dagbladet i samband med förläng-
ningen av Fullerö i augusti 1995 förklarar departements-
sekreteraren på Kulturdepartementet Maria Malmlöf vad 
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det är fråga om. Fullerö må vara det första fideikommisset 
som förlängs på 29 år men fler är absolut att vänta. Det 
»politiska omtänkandet« på Kulturdepartementet kom-
mer att gälla för ett tiotal av de 35 kvarvarande fideikom-
missen. Maria Malmlöf, källan bakom påståendet, är också 
sakkunnig i Kulturarvsutredningen. Socialdemokraterna 
har alltså redan bestämt sig. Ingen lagändring men en om-
tolkning av lagen. 

Sedan Fullerö förlängts i augusti 1995 har också af  
Petersens gods Erstavik i Saltsjöbaden och Ramels Öveds-
kloster i Skåne förlängts. Alla fideikommiss i prestige-
gruppen ett som har ansökt om förlängning har fått bifall 
– utom ett: Sandemar, och det beslutet togs av Justitie-
departementet, inte Kulturdepartementet.

Kulturarvsutredningen sou 1995:128 har blivit favorit-
läsning för äldsta söner på fideikommiss som drömmer om 
att ärva hela kakan. Trots att utredningen aldrig ledde till 
en lagändring, förutom kring Fideikommissnämndens be-
fogenheter, refereras den ständigt till som underlag – när 
fideikommissarier ansöker om förlängning och när nämn-
den råder regeringen att förlänga. Kulturarvsutredningens 
delbetänkande har försett fideikommisset som idé med för-
nyad legitimitet.

Erik af Petersens är yngre bror på fideikommisset Ersta-
vik i Saltsjöbaden. Hans bror Johan af Petersens lyckades 
övertyga regeringen om att förlänga och Erik gick arvlös 
från barndomsgården. Han är själv advokat. 

– Kulturarvsutredningen är bara en utredning. Men det 
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märkliga är att i Erstavik och i andra fall används den unge-
fär som den vore gällande lag. I Erstavik åberopas ju den 
som grund till att det ska bestå. Och det strider mot all nor-
mal tradition i Sverige att man refererar till en utredning 
som vore den en lag. Innan Kulturarvsutredningen kom 
var det ju ingen människa som tänkte över huvud taget att 
fideikommissen skulle förlängas. Under många år var det 
fullständigt självklart. Men plötsligt ändras praxis i och 
med förlängningen av Cronstedts Fullerö. Ingen fick ju nå-
got förhandsbesked. Det betyder att många arvskiften som 
planerats blir konstiga, eftersom man levt i tron att fidei-
kommissen ska avvecklas. När det plötsligt kommer sådana 
här besked som ingen förutsett blir ju effekterna fasliga – 
min syster hade ju bott i 40 år på sitt ställe, jag 30. Min bror 
säger upp oss. Vi bor inte kvar. Hela syftet med fideikom-
misslagen är att återföra fideikommissen i vanlig arvsord-
ning. Det står direkt i lagen. Redan 1962 anser man ju, det 
står i utredningen, att fideikommissen är en feodal kvar-
leva. En icke jämlik institution. Och 40 år efteråt är det sås-
sarna som förlänger. Såssarna talar ju hela tiden om kunga-
huset som något otidsenligt. Den där servila Ulvskog på-
står sig väl vara emot monarkin. Men är det något som är 
otidsenligt, som för vidare en förlegad arvsordning och 
som dessutom har stora ekonomiska konsekvenser för en-
skilda privatpersoner är det fideikommissen. Och fidei-
kommissen, med dess uteslutande av kvinnlig arvsföljd,  
kan såssarna vara för samtidigt som de är emot monarkin. 
Det är otroligt.
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Vårsolen lyser i kapp med höstrapsen. På slätten nordost 
om Lund ligger några av norra Europas största samman-
hållna åkrar utslagna och lapar sol. Det är slående vackert 
för att vara en industri. Värdet av den här marken är inte 
abstrakt: Svenstorps och Björnstorps godslandskap breder 
ut sig som den agrara motsvarigheten till Joakim von  
Ankas skinande pengabinge i Ankeborg. Man grips, liksom 
von Anka, av en lust att simma ut i denna våldsamt lukra-
tiva evighet.

Vägskylten utanför det rödbruna renässansslottet, en 
pampigt solid rektangulär låda med brant tegeltak, varnar 
för feta ankor. Äppelträdens blommor är rosa som marsi-
panrosor. Det blir 700 kilo frukt till den egna cidern i år. 
Häcken och buskarna i den terrasserade trädgården fram-
för flyglarna är välfriserade som pudlar på en utställning. 
Strax söder om slottet, på en höjd mellan två fält, sträcker 
sig patriarken Thure-Gabriel Gyllenkroks 1 500 meter 
långa fyrtioårspresent till salig friher rinnan: ett utsträckt 
pärlhalsband i form av en spikrak pilträdallé. I förgrunden, 
nedanför trädgården, bortom byn Igelösa med kyrkan som 
ingår i fideikommisset, snurrar vindkraftverkens propellrar 
sävligt som pariserhjul mot det molnfria himlavalvet.

I samlingen av mäktiga röda ladugårdsbyggnader på 
grusplanen bakom slottet snickrar några inhyrda östeuro-
péer på ytterligare en länga, en pastisch, ett skal som ska 
täcka över den nya torkanläggning som möjliggör för god-
set att leverera maltkornen till ölindustrin eller vetet till 
bagaren just in time. Av Björnstorp och Svenstorp ska livs-
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medels industrin kunna få råmaterialet on demand. På långt 
håll kommer det att se ut som vilken annan historisk gods-
byggnad som helst. Det finns en speciell sorts antikvarisk 
prestige i de här lägren. Har jag sett Otto Ramels ställe, frå-
gar Nils Gyllenkrok och skakar på huvudet. »Folk spränger 
upp vilken skit som helst.«

Den 60-årige slottsherren och blivande fideikommissa-
rien Nils Gyllenkrok påminner till klädseln om en fri villigt 
förtidspensionerad Medelhavsgolfare, typen som går en 
runda på förmiddagen, aktiehandlar på eftermiddagen och 
planerar ett organbyte på kvällen. Rik och odödlig. Han är 
klädd i grå kostymbyxor, joggingskor och brun tenniströja 
med något jaktvilt på bröstet. Enstaka strån vajar på hans 
brunbrända framhuvud när han blandar ännu ett glas 
äppel cider och mineralvatten. Vår intervju tar slut först när 
en medelålders man från Sjöbo ringer på i slottet för att  
undervisa i radiostyrd flygning i slottsträdgården. 

Mitt möte med Nils Gyllenkrok, i maj 2008, äger rum i 
ett av sällskapsrummen på slottets första våning. Vi sitter 
som presidenter brukar göra vid fototillfällen, i gröna få-
töljer placerade bredvid varandra, och arrangemanget in-
bjuder till ett slags rollspel. Då Nils successivt sjunker bakåt 
i stolen och fäller ut benen som landningsställ på den äkta 
mattan, som om han långsamt intar sin favoritposition i ett 
badkar, tvingas jag vrida mig som en orm för att få ögon-
kontakt. Där sitter vi. 

Och mellan oss står ett inramat porträtt på mamma fri-
herrinnan.
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Rummet rymmer en platt-tv och en del representativ 
brukslitteratur: några samtidsdeckare (Mankell, Grisham), 
lite historia (Antony Beevor) och managementprosa för 
mörka stunder av tvivel (»Tactics – the Art and Science  
of Success«) samt det dyrbara standardverket »Slott och 
herresäten« i vad som ser ut att vara två upplagor.

Nils Gyllenkrok tog över driften av godset 1978 när  
han fyllt 30. Då hade han stått och stampat i kulisserna ett 
tag. Efter fallskärmsjägarskola i försvarets underrättelse-
bataljon, där han avancerade till kapten, och lantmästar-
examen vid Alnarp, tog han anställning på Skogs- och lant-
arbetsgivareförbundet (sla) som ekonomisk rådgivare åt 
storbönder i Stockholmstrakten. Efter att han blivit vice 
ordförande där drog han till Kalifornien och pluggade busi-
ness på det stora jordbruksuniversitetet Davis i Central Val-
ley. Nils och pappa baronen hade en överenskommelse om 
att han skulle återvända till godset vid trettio vilket han 
alltså gjorde.

Vad som hänt sedan dess på Björnstorp och Svens torp 
är egentligen bara en naturlig fortsättning på den process 
som inleddes på de skånska godsen i mitten och slutet av 
1800-talet: en ännu mer offensiv industrialisering av jord-
bruket. Sverige var på 1800-talet inte ensamt om att tvinga 
in jordbruket i en kapitalistisk era med ny teknik, högre 
produktionstakt och större bruksenheter. Men i de flesta 
andra europeiska länder gick den utvecklingen hand i hand 
med fördelningspolitiska jordreformer: understående  
arrendatorer fick friköpsrättigheter gentemot den adliga 
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ägarfamiljen och avvecklingen av fideikommissen innebar 
att de väldiga egendomarna delades.

I Sverige industrialiseras jordbruket utan ett sådant  
politiskt tryck – varpå godsen sväller obehindrat. För att 
kunna utnyttja den nya produktionsteknikens stordrifts-
fördelar avhyses arrendatorer och jorden läggs till huvud-
domänerna. Jätteåkrarna kring Svenstorp, som Fidei-
kommissnämnden och andra antikvarier gärna dubbar till 
autentiskt »kulturlandskap«, är en effekt av 1800- och 
1900-talets industrialisering. Mellan 1850 och 1910 ökar 
Svenstorps areal med 157 procent, från 415 till 1066 hek-
tar.

Under Nils Gyllenkroks ledning har fideikommisset 
vuxit med ytterligare hundra procent.

– Jag har vuxit från 1200 till 2400 hektar i jordbruket. 
Jag har ökat uthyrda fastigheter från 70 till 140. Jag har 
köpt till lite mark men framför allt tagit in mark som varit 
utarrenderad och kört den själv. Sen jag kom hem och tog 
över har jag haft som mål att vi ska växa fem procent om 
året. Då omsatte vi sju miljoner om året, nu omsätter vi 
sjuttio. Huvudsakligen har vi vuxit med areal. Men vi har 
också gått in med andra produkter som avkastar mer och 
ger högre premiumpriser. I stället för att göra foder gör 
man brödsäd, och i stället för brödsäd gör man utsäde. Du 
ökar alltså förädlingsgraden. Och så har vi tagit till oss 
andra näringar. Vi är en av de största leverantörerna av 
alter nativ energi till kommunen, el och vindkraft.

Utöver de rent produktionsmässiga fördelar som större 
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arealer för med sig – man kan producera mer spannmål 
utan att drastiskt öka investeringskostnaderna – ger större 
marker också mer bidragspengar från eu. Eftersom bi-
dragen är utmätta efter areal finns en direkt korrelation 
mellan fideikommissens bibehållna storlek och antal årliga 
miljoner i gårdsstöd.

Ta de 15 största bidragstagarna 2008. Nils pappa Thure-
Gabriel Gyllenkrok lyfter mest i Sverige med 6,8 miljoner. 
Efter honom kommer den omtalade socialdemokraten  
med det stora skägget, Carl Piper på Högestad och Chris-
tinehof, avvecklat från fideikommiss till fideikommiss-
aktiebolag 1999, med drygt 5 miljoner i stöd. På femte plats 
kommer Hamiltons Barsebäck som blev fideikommiss-
aktiebolag 1999 och som får 4,65 miljoner. På sjätte plats 
det nyligen förlängda fideikommisset Övedskloster med 
3,9 miljoner i bidrag. På delad sjätte plats det skånska fidei-
kommissaktiebolaget Råbelöf med 3,9 miljoner. Plats tio 
fideikommissaktiebolaget Trollenäs, plats elva familjen Ba-
nérs fideikommiss Sjöö, plats tretton von Blixen-Fineckes 
fideikommissaktiebolag Näsbyholm, plats femton Stiern-
blads fideikommissaktiebolag Stora Markie.

På de största svenska fideikommissen med spannmåls-
produktion är alltså både driften och ägandet lyft ovan den 
vanliga marknaden. Driften genom de årliga stödmiljoner-
na, ägandet genom fideikommissets förbud mot avyttring. 
De är kungadömen.

Det är förstås för att skydda denna mullrande växtkraft 
som blodstrojkan Thure-Gabriel, Nils och hans son Axel 
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Gyllenkrok vill förlänga fideikommisset. Familjens offi-
ciella motiv till förlängt fideikommiss riktar dock in sig på 
»kulturvärdena«. Skulle Björnstorp och Svenstorp ut sättas 
för vanliga regler om arvskifte skulle de pengar som stor-
driften genererar minska och därmed skulle man få svårare 
att underhålla de två slotten.

När Fideikommissnämnden 2005 skickar frågan om en 
förlängning på remiss blir gensvaret strålande positivt från 
alla instanser utom en.

Solfrid Söderlind på Nationalmuseum bedyrar att unika 
kulturskatter står på spel och lyfter särskilt fram Björns-
torps unika samling Beauvais-tapeter från Carl Pipers 
shoppingresor i Paris under karolinsk tid. Med tanke på att 
»helheten är lika oskattbar« som de enskilda delarna vill 
Nationalmuseum »starkt plädera« för en förlängning av 
fideikommisset »för att ej de ekonomiska förutsättningarna 
skall urholkas«. En upplösning bedöms vara till mycket 
»stor skada för det nationella kulturarvet«.

Andra tillfrågade svarar i samma anda. Riksantikvarie-
ämbetets finstämda motivering till varför den feodala arvs-
formen bör fortleva är delvis en naturromantisk betraktelse 
som kan få läsaren att tro att det är själva naturen som så-
dan som står på spel: »Området genomflyts av mindre åar, 
vars slingrande lopp delvis kantas av betade marker.« Den 
social demokratiske landshövdingen Bengt Holgersson plä-
derar för fortsatt fideikommiss på grund av familjen Gyl-
lenkroks dokumenterade hängivenhet gentemot byggna-




