
310 Traditionellt band kvinnan kärvarna, sedan mannen skurit. Samma gällde efter den inledande mekaniseringen, men med självbindaren försvann den "kvinnliga" uppgiften i skördearbetet. "Skördetider", målning med halländskt motiv av Erik Olsson 1941. !(vinnarna i jordbruket Uppteckningar, minnesmaterial och intervjuer visar att kvinnorna ofta hade vad som uppfattades som assisterande uppgifter i åkerbruket. Män gick före och bestämde takten i de moment där män och kvinnor arbetade tillsammans, män slog och skar, kvinnor räfsade och band. Den manlige mataren matade i tröskverkets takt, en flicka skar upp kärven åt honom, män körde dyngkärror och dyngslädar, kvinnor lastade på och av. Ofta nämns att pigor eller döttrar hjälpte till med skilda sysslor, också kunde göra det ena eller andra eller att deras insatser krävdes när manlig arbetskraft av någon anledning inte räckte till (jämför s. 49-50). Det var hushållsarbetet och textilberedningen som var mest strikt kvinnligt kodade. Det hände trots allt att män mjölkade, men de vuxna männen lagade inte mat, de diskade inte, de bakade inte, de tvättade inte, de städade inte och de skötte inte småbarnen. En 
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uppgiftslämnare med minnen från mellankrigstiden berättar att fa
dern när modern blivit sjuk fått barnpassningen på sin lott, vilket 
blev så besvärligt att han lärde sig mjölka. 

Successivt tog männen över ansvaret för mjölkhantering och 
kohållning, där kvinnorna spelat huvudrollen ännu i början av 
perioden. En hel del av det traditionella kvinnliga arbetet med 
mjölkförädlingen knoppades dessutom av och försvann från bond
gården och förlades till alltmer fabriksmässigt organiserade meje
rier. Motsvarande gällde en del andra livsmedelsberedande upp
gifter. Likaså sviktade hemslöjden under konkurrensen från tex
til- och konfektionsfabriker. Samtidigt minskade kvinnornas arbete 
i åkerbruket i takt med mekaniseringen av slåtter, skörd och trösk
nmg. 

Männens ökade intresse för mjölken och korna kan sättas i sam
band med mjölkens snabbt växande betydelse i de flesta bondgår
dars produktion och ekonomi. Fram till början av vår period var 
mjölkhanteringen i hög grad inriktad på hushållets mer direkta 
behov som husmodern och kvinnorna stod för. Spannmålen som 
främst männen arbetade med var ännu den viktigaste kommersi
ella produkten och över huvud taget vad de flesta bondgårdar i 
första hand fokuserade på. När marknadsutvecklingen ställde 
korna och mjölken i centrum kom husbonden och männen allt
mer in i bilden. Män körde mjölken till mejeriet, så länge leveran
törerna i körlag skötte den uppgiften. Husbonden var med i meje
riföreningen som ägde mejeriet, liksom i kontrollföreningen som 
sände runt den manlige kontrollassistenten med sin provrörslåda, 
och i tjurföreningen. Kvinnorna fråntogs även det praktiska hand
havandet i avelsarbetet - tidigare hade husmodern eller någon 
betrodd piga gått med kvigan till tjuren, och även biträtt vid kalv
mngen. 

Att männen tog ansvaret för korna och mjölkproduktionen just 
när den ekonomiskt sett blev huvudsaken hänger samman med att 
bondgården i grund och botten var manligt dominerad. Det var 
husbonden som förestod gården och ytterst svarade för driften. 
Han disponerade gårdens arbetskraft. Kvinnorna hade visserligen 
sina begränsade ansvarsområden, men det kvinnliga arbetet och 
ansvaret skapade inte likställdhet. 

Även sedan männen tagit över ladugårdsansvaret fick kvinnor
na gärna mjölka. Att man med tiden allt lättare finner handmjölk
ande män kan bero på en attitydförändring; när mjölken blev den 
kommersiella huvudprodukten så borde det inte längre ha fram-
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stått som lika otänkbart för männen att mjölka som vissa tradi
tionsuppteckningar anger att det tidigare varit. En del uppteckning
ar föreslår att det var hemvändande Amerikaemigranter som in
spirerade männen till att börja mjölka: Jonsson - Karl Jons -mjölkade ju. Han hade varit i Amerika och där var det vanligt att karlarna mjölkade, så han hade lärt sig det ... Han hade ju mjölkat, men inte så att någon såg det precis. Men de visste ju det i alla fall, och de skrattade åt honom men det brydde han sig inte om. 
Så kunde det kanske vara. Men själva mjölkningen för hand var 
knappast någonsin någon särskilt åtråvärd uppgift. Statarkvinnor
na beklagade inte om de slapp mjölka. Bönderna själva började 
knappast mjölka för hand av rent intresse även om mjölken blev 
kommersiellt viktig. 

På bondgården fick dottern eller pigan fortfarande mjölka om 
det gick lätt att ordna - handmjölkningen uppfattades uppenbar
ligen trots allt ännu som en kvinnlig uppgift. Att jordbrukarna allt 
oftare misslyckades med att värva mjölkerskor berodde helt en
kelt på en tilltagande brist på kvinnlig arbetskraft, möjligen ock
så, som en del kommenterar antyder, på en växande ovilja bland 
kvinnor att åta sig mjölkning. De mjölkande statarhustrurna för
slog inte åt herrgårdarna och när avgången av yngre kvinnor till
tog - under 1930-talet minskade antalet kvinnor i åldern 10-30 
år på landsbygden med 24 procent - kunde till sist till och med 
bonden själv mjölka för hand, eller ersätta pigan eller dottern med 
mjölkningsmaskiner, eftersom manliga mjölkare nog var dyrare. 

En småländsk storbonde redde 1930 ut sambanden för Lubbe 
Nordström: Och så mjölkerskorna! Det är som den onde hade flugit i allt vad kvinnfolk heter nu för tiden. Jag skulle ha en mjölkerska. Nå! Satte in en annons här i ortstidningen. En gång. Inget svar. En gång till. Fortfarande inget svar. Då satte jag in en i Aftonbladets halvveckoupplaga. Då fick jag ett svar, och flickan kom; jag har henne ännu, vet herrn varifrån? -Nej. -Från Nederkalix! Och nu har jag mjölkningsmaskiner. 



MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 313 VARFÖR LÄMNADE KVINNORNA JORDBRUKET? Vi äldre klandrar inte flickorna för att de går från jorden, för vi förstår dem . . .  Om vi kunde, så ginge vi med. Småländsk bondhustru i slutet av 1930-talet Kvinnorna i jordbruket blev färre och statistiskt material visar att deras arbetsinsatser i det egentliga jordbruksarbetet långsiktigt minskade. Inte ens andra världskriget, med dess tidvis omfattande inkallelser av manlig arbetskraft till försvaret, innebar något starkare brott mot den trenden. Om nu mjölkningsmaskiner och män trädde in i ladugården därför att kvinnorna försvann, snarare än vice versa, varför lämnade då kvinnorna jordbruket? Redan på 1930-talet debatterades frågan och en tolkning gick ut på att det slitsamma jordbruksarbetet drev bort kvinnorna från näringen. Dubbelarbetet med både hushåll och jordbruk på schemat gjorde kvinnans arbetsdag lång. Hon var uppe först och mjölkade, hon skötte de dagliga hushållsbestyren, hämtade äggen, utfodrade djuren, mjölkade igen, och deltog efter säsong i det "egentliga" jordbruksarbetet. Allt som oftast avslutade hon kvällen med att stoppa strumpor och lappa blåkläder. Fördelningen av arbete efter kön var en realitet, men det fanns också en långt driven flexibilitet. En kvinna harvar. Gotland 1938. 
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Om kvinnorna genom långtgående mekanisering kunde befrias från jordbruksarbetet så att deras tid reserverades för hushållsarbete i snävare bemärkelse, och om hushållsarbetet dessutom underlättades, så skulle kvinnan bli kvar i jordbruket, menade somliga. Så skedde, hävdades det, inom det större och medelstora jordbruket, medan brukarhustrun på mindre gårdar däremot fortsatte att belastas av arbete i ladugården och på åkern. Problemet var, menade 1937 års utredning angående det mindre jordbrukets ar
betsförhållanden, att smågårdarna inte hade råd att mekanisera bort kvinnoarbetet från jordbruket. Botemedlet ansågs vara gemensam maskinanvändning, åtgärder för att höja det mindre jordbrukets lönsamhet, men ytterst helt enkelt strukturrationalisering som innebar att de små enheterna slogs samman till större, eller lades ner. Underlättandet av det lantliga hushållsarbetet och upplysningsarbete om bostadens utformning, arbetsmeroder i hushållsarbetet och hygien sattes i fokus. Anledning till åtgärder saknades inte. Gamla mangårdsbyggnader på landsbygden var inte sällan potentiellt goda bostäder - nybyggnationer och renoveringar utförda utan större estetiska hänsyn var ofta tekniskt sämre, med sågspånsfyllda brädväggar i stället för gediget material - men ännu 1944 saknade många lanthem rinnande vatten och avlopp, för att inte tala om WC och badrum. Elektriskt ljus var vid det laget vanligt sedan några årtionden, men även om det fanns radioapparater, elektriska strykjärn och kokplattor, så var elektriska spisar, dammsugare och kylskåp ännu 1945 rena undantag. Samma gällde centralvärme och när elnäten blev kraftigare under mellankrigstiden, prioriterades tröskningen framför hydroforen. Tvätten utgjorde ett särskilt problem. På sina håll tvättade man fortfarande under 1930-talet ute, vid sjön, ån eller bäcken. Norröver kunde man tvätta i den sommartomma ladugården som ju där ofta var försedd med pannmur. Andra hade brygghus med pannmur där vattnet kunde värmas, men i regel saknades vattenledning och avlopp. Tvättmaskinen var en raritet, möjligen fanns enkla urvridningsapparater. På många håll tillämpades fortfarande seden med ett par stora vittvättar per år. Det var arbetsamma procedurer. Tvätten sköljdes upprepade gånger i kokhett vatten med lut beredd av björkaska, sedan ånyo, nu i iskallt vatten. Luten bultades ut med klappträn, innan tvätten kunde vridas ur för att hängas på tork, antingen utomhus, där den ofta frystorkades, eller på torkvindar. Ett av få konkreta förslag som 1937 års utredning gav 



MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 31 5 för att underlätta lantkvinnornas arbete, var stöd till inrättandet av välutrustade gemensamma tvättanläggningar. Vid mitten av 1930-talet kom statliga bostadsförbättringsbidrag för renovering av lanthemmen, där villkoret för utbetalning var att hushållningssällskapet godkände ombyggnaderna. Framsteg gjordes, men det hände att konservativa byggmästare - ofta med husbondens goda minne - pratade bort "dyra" nymodigheter som vattenledning, avlopp och tvättstugor. Underordningen på landet och stadens lockelser 
Signe hade svarat på en annons i tidningen och fått plats på en matser
vering i Växsjö ... 

- Jag tar va jag får nu, sade dottern. För jag ska ut! Å jag får tjugu
fem kroner i månan å mat å husrum. Dä blir trehundra om året, dä. 

-Tjugufem ... trehundra ... ! Fadern sade efter och tuggade sakta på 
siffrorna ... 

- Jaa, dä räcker te kläer å blir över, fortsatte Signe. Dä räcker te 
velocipe också. Å dä ska bli rolitt att slippa tigga er om vartenda öre. 

Ur De knutna händerna av Vilhelm Moberg En helt annan utgångspunkt för diskussionen var att kvinnorna inte alls behövde dras undan från jordbruksarbetet. Vad som behöv- Stortvätt vid Håttorpsbron, Västergötland. Den kokta tvätten har burits ner till bryggan. Den sköljs i åvattnet och klappas på traditionellt sätt på bänkarna som ställts ner i vattnet. Det modernaste tillgängliga redskapet är tvättbrädet. Foto Erik Rud 1922. 



316 MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE Det pittoreska köket -en slitsam arbetsplats utan avlopp, med vatten i tunna, låg vedspis och kopparkärl att putsa. Med en kopp kaffe i handen är kvinnan på väg ut mot en säkert välbehövlig vilostund. "Köksinteriör från Sorunda", Fanny Brate 1916. des för att övertyga dem om att stanna var intressanta, ansvarsfyllda arbetsuppgifter inom jordbruket och karriärmöjligheter där. Det var underordningen, som lämnade åt dem de slentrianmässiga, repetitiva, assisterande uppgifterna, som gjorde unga kvinnor ointresserade av att vara kvar på landsbygden Till det kom dåliga framtidsutsikter i en manligt dominerad näring, där praktiskt taget de enda kvinnor som fick ledande driftsansvar var änkor. Den här synpunkten som framfördes av en del av 1950-talets utredare snuddade vid nerven i könsarbetsdelningen inom jordbruket. Vad avgjorde att kvinnan skulle laga mat, bära ved, vatten och slask samt tvätta och laga kläder? Varför rationaliserade självbindaren bort den kärvbindande kvinnan och inte den skärande mannen? Genom att rikta ordentlig yrkesutbildning i lantbruk- inte bara hushålls- och hemkunskap - också till flickor skulle man bryta könsbarriärerna som kringgärdade olika göromål på bondgården 



MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 317 

och sätta kvinnorna i stånd att ta ansvar för gårdens drift på ett 
jämlikt sätt. Det skulle bli intressant för kvinnor att satsa på en 
framtid inom jordbruket. 

Det gällde uppenbarligen att vända en trend, för faktum var ju 
att specifikt kvinnliga ansvarsområden alltmer naggats i kanten 
under den aktuella perioden. Av textilhantering och sömnad åter
stod snart bara lappning och strumpstoppning, sysslor av tydlig 
markservicekaraktär. Ansvaret för mjölkproduktionen förmanli
gades och lantkvinnornas smörberedning och ystning överfördes 
till mejeriindustrin. Inne i mejerierna fortgick en tydlig, väl belagd 
och illustrativ maskuliniseringsprocess. 

I de tidiga, småskaliga och lantligt präglade mejerierna hade 
kvinnorna spelat huvudrollen. Mejerierna hade i regel föreståtts 
av utbildade mejerskor, men inom loppet av några decennier för
lorade kvinnorna dessa positioner. Vid mellankrigstidens slut fanns 
inga mejerskor kvar. Genom ett komplext skeende som hängde 
samman med vetenskapens intåg i mjölkhanteringen - symbolise
rad av de vita rockarna och pastöriseringen - med industrialise
ringen av mejerierna och införandet av en teknik som ansågs man
lig, ersattes mejerskorna av manliga mejerister. Mejeristkåren lyck
ades säkra en könssegregerad utbildning, där männens studier hade 
starkare teoretiska inslag än kvinnornas, och klart syftade till drifts
ledande positioner vid större anläggningar (se s. 152-153). I sin 
strävan att etablera sig som en professionell yrkeskår definierade 
de mejeriarbetet som manligt. Det försäkrade dem status, utpräg
lat ledande befattningar och kanske en mer gynnsam Iöneutveck
ling. 

Samtidigt förändrades idealbilden av kvinnan. Medan det agrar
samhälle som de gamla mejerierna och deras mejerskor varit en 
del av värdesatte kraftiga kvinnor, blev det under mellankrigs
tidens lopp allt "okvinnligare" att vända ostar och bära mjölk
flaskor. 

Någonstans på den här vägen blev det successivt degraderade 
mejerskeyrket - och jordbruksarbetet i allmänhet -ointressant som 
karriärväg för den ambitiösa bonddottern. Andra möjligheter 
yppade sig: arbeten som lärarinna, sjuksköterska, kontorist kun
de locka, och till det framväxande konsumtionssamhällets ikoner 
hörde även modebutiksbiträden och servitriser. Under 1930-talet 
var det dessutom de hemmamarknadsinriktade konsumtionsindu
strierna som främst sysselsatte kvinnor som växte, snarare än de 
manligt dominerade exportindustrierna. Ungdomsvårdskommit-



3 1 8  MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE Gångna tiders arbete har här blivit uppvisning i folkdräkt. Oskärpan förstärker intrycket av fart. Unga räfserskor på slåttertävling, Bondens dag, Skansen 1935. ten fann i ett betänkande från 1948 att flickors "yrkesanpassningsgrad" var högst i storstäderna och lägst på landsbygden. Den kvinnliga landsbygdsungdomen trivdes sämst med att arbeta inom jordbruk och huslig tjänst. Delvis verkar det vara så att förmanligandet av uppgifter och ansvarsområden inom jordbruket som kommersialiseringen och mekaniseringen gjorde attraktiva, lämnade allt mindre intressanta, alltmer utpräglat assisterande uppgifter åt kvinnorna. De trängdes alltså bort. Å andra sidan hade den manliga dominansen över investeringsbeslur och drift funnits där tidigare. Husbondeväldet och den kvinnliga underordningen var inga nyheter. Inte heller blev bondhushållets tekniska utrustning sämre under 1930-talet än den varit förr. Tvärtom. 
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Men gamla missförhållanden och lantlivets starka bundenhet 
framstod i allt klarare relief när kvinnor genom utbildning, tidning
ar, filmer och skolresor träffade en värld som var annorlunda. 
Oviljan att acceptera den traditionella underordningen tilltog. Sta
den lockade med nya möjligheter. Moderna bostäder i städerna 
hade vattenledning, badrum, WC och gemensam tvättstuga i käl
laren. Där fanns chanser till självständigt yrkesarbete så att man 
kunde tjäna pengar, där fanns ett nöjesliv som utifrån nya ideal 
framstod som intressantare än logdanser och mjölkningstävling
ar. 

Samtidigt upplevde kvinnorna motstånd mot förändringar på 
hemmaplan och den tekniskt orienterade moderniseringen av lant
bruket, med traktorn i förgrunden, siktade entydigt på de unga 
männen. De fann sina roller som mejerister, traktorförare, maski
nister och som jordbruksföretagare. 

Naturligtvis fanns det fortfarande unga kvinnor kvar i jordbru
ket. Många engagerade sig i 1930-talets blomstrande föreningsliv 
i Jordbrukets ungdomsförbund (JUF), i Svenska landsbygdens 
ungdom (SLU) och Svenska landsbygdens kvinnoförbund (SLKF) 
som alla hade socialt präglade verksamheter. Landsbygden levde i 
högsta grad. Många byggde entusiastiskt upp en stark identitet som 
landsbygdkvinnor. De kämpade till sig husmorssemester och i si
nom tid skördedagis. 

Andra blev kvar, inte för att de ville, utan för att de kände att 
de måste. 
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