
38 Familjen Pettersson Gräns ta 1 :3 Lillhärads socken, Västmanland, omkring 1910. Längst fram hemmansägarparet Viktor och Emma, mellan dem yngsta dottern Ellen. Bakom dem står dottern Anna, sönerna Verner, Karl, Emil och Erik samt pigan Leontina. Viktor dog 1912 och sterbhuset drev gården med Emma och Karl i spetsen i 4 3 år, innan Annas söner tog över. Bilden är tagen av Eva Timm, en av Nordiska museets flitigaste uppgiftslämnare, som fotograferade praktiskt taget alla gårdar och torp i socknen. Hushåll och 
arbetsfördelning Vilka var människorna som verkade på de olika jordbruken? Vad gjorde de och hur var de olika sysslorna fördelade? Jag börjar betraktelsen på bondgården, jordbrukets centrala sociala miljö. 
BONDGÅRDEN Brukarfamiljen kunde se ut på olika sätt. Det förekom rena kärnfamiljer som endast bestod av det gifta paret och deras minderåriga barn. Det fanns också utvidgade familjer, där en far- eller morföräldrageneration - gårdens tidigare innehavare - levde tillsammans med det aktuella brukarparet, eller familjer där bruka-
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ren delade hushåll med sina syskon eller med nära släktingar. 
Flera forskare har dragit slutsatsen att kärnfamiljen sedan länge 

varit den dominerande familjeformen på landsbygden och att ut
vidgade familjer dessutom med tiden blivit allt ovanligare. Nyare 
studier visar dock att båda formerna förekommit parallellt långt 
in på 1900-talet. 

Kärnfamiljer var vanligare på gårdar som köptes, medan utvid
gade familjer var vanligare i de fall gårdarna ärvdes, eftersom ut
vidgningen av familjen delvis var kopplad till generationsväxling
en. Det kan förklara varför andelen kärnfamiljer tycks ha varit 
större i Väst- och Sydsverige där jordhandeln möjligen var inten
sivare än österut. 

Sekelskiftets konservativa betraktare med Nils Wohlin i spetsen 
beklagade att en under 1800-talets lopp allt intensivare jordhan
del undergrävde de gamla "arfvejordsåskådningarna". En del ny
are studier har tagit fasta på detta och kopplat förändringen till 
agrarkapitalismens genombrott på svensk landsbygd. "Släktgår
den" har avfärdats som myt, eftersom få och under 1800-talets 
lopp minskande andelar av egendomarna anses ha överförts ge
nom arv, i vart fall vid mer än en generationsväxling. 

Men när dessa "myter" avslöjats har det i något fall varit speci
ella områden med närmast urban utveckling som studerats. Det 
finns dessutom tecken på att jordförsäljningen utanför ägarsläk
terna - frånsett vad gällde mycket små och mycket stora jordbruk 
- minskade mot slutet av 1800-talet, efter en uppgång tidigare. Det 
finns likaså tecken på att överföringen av egendomar genom arv 
ökade. Det är möjligt, rentav troligt, att en sådan utveckling fort
satte in i det nya seklet och att överföring inom familjen därmed 
ökade i betydelse i början av 1900-talet. 

Hälften av gårdarna i ett urval från 1937 om cirka 14 000 går
dar hade varit i ägarsläktens ägo i 100 år eller mer, en fjärdedel i 
minst 150 år. Längst hade medelstora bondgårdar varit i släkten, 
särskilt i norra Sverige, medan småbruk och herrgårdar oftare 
såldes utanför ägarsläkten. De ofta långa släktinnehaven talar för 
att familjerna tidvis var utvidgade på många gårdar. Familjemönster och generationsväxling 
Många brukarfamiljer genomgick en livscykel där de under gans
ka korta faser var utvidgade, under andra faser närmade sig den 
rena kärnfamiljen. Utvidgade familjer med flera generationer för
utsatte att de före detta brukarna blev kvar på gården. En spridd 



40 JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET Tre generationer kvinnor. Bondhustrun Lydia Persson, Svanavattnet i Dorotea socken, Västerbotten, med dotter samt svärmodern Ingeborg Persson. Foto Lina Persson 1923. uppfattning som tagits till stöd för åsikten att kärnfamiljerna dominerat, är att de före detta brukarna flyttade ut från gården och bildade egna hushåll. Flera undersökningar från mitten av 1930-talet visar dock att det äldre brukarparet oftast bodde kvar på den gård de brukat. De kunde hålla till på övervåningen i de vid det här laget rätt stora mangårdsbyggnaderna, eller i något hus - en undantagsstuga - inom gården, men de var ofta även i det senare fallet rätt starkt integrerade i gård och hushåll. I Syd- och Mellansverige var det vid 1930-talets slut vanligast att den äldre brukaren behöll gården till sin död och bodde kvar på den - varvid den dock ofta arrenderades ut till en brukande son eller måg. I norra Sverige avträdde brukaren däremot som regel gården under livstiden, men bodde ändå ofta kvar där till döddagar. Här bestod i hög grad undantagssystemet, enligt vilket det nya brukarparet åtog sig sörja för de gamlas boende och försörjning till döddagar. Den nye bonden kunde garantera de avträdande tjänster såsom resor till marknaden, kyrkan och kvarnen och vissa mängder matvaror som spannmål och mjölk. Ofta tillhandahölls fähusplatser och foder, odlingstäppor och sättpotatis, så att "pensionärerna" kunde upprätthålla en liten egen produktion. 



JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET 41 En familjecykel kunde utvecklas på följande sätt: Ett brukarpar börjar bli ålderstiget, föräldrarna är redan döda, flera av barnen är vuxna, någon dotter är bortgift, men de andra är hemma och arbetar så att tjänstefolk knappast behövs. Äldste sonen gifter sig och tar över driften, antingen genom att gården överlåts på honom eller genom att han arrenderar den. Föräldraparet bor kvar på gården i mangårdsbyggnadens övervåning. Den nye brukarens yngre bror och syster bor också kvar och brukarparet har dem i maten mot att de arbetar (de får någon form av lösen minskad av den nye brukarens försörjningsansvar för föräldrarna till deras döddagar). Det nya brukarparet får egna barn som delvis passas av farmodern, så att den nya brukarhust- Fyra generationer Fredriksson i Gästre, Frösthults socken i Uppland. Fotografen John Alinder var från Sävasta i Altuna socken och dokumenterade med kameran Fjärdhundrabygden, dess människor, byggnader och arbetet där under 1900-talets första decennier. 
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run kan arbeta i jordbruk och hushåll. Det avträdda brukarparets 
krafter avtar alltmer och de får uppgifter därefter. Familjen är nu 
utvidgad både mellan och inom generationerna. 

Snart börjar den krympa och ändra karaktär. Brukarens syster 
gifter in sig i en annan bondefamilj. Arbetsbytesrelationer etable
ras med gården dit hon flyttar. Brodern gifter sig också och eta
blerar sig för lösensumman på ett torp eller småbruk. Även med 
honom upprättas arbetsbytes- och körhjälpsrelationer. 

Fastän det nya brukarparets barn snart började delta i arbetet, 
till en början i åldersbestämda och icke könsspecifika hjälpsyss
lor, behövs nu tillskott av fast anställd arbetskraft, en dräng och 
en piga, som det nya brukarparet har i kosten. De ingår i hushål
let, men inte i familjen som fortfarande är flergenerationell. 

Så dör farfar. Farmor delar nu kost med det nya brukarparet, 
vars barn växer upp och gör drängen och pigan onödiga. När se
dan också farmor går bort är familjen tillfälligtvis en ren kärn
familj och denna sammanfaller också med hushållet såvida inte 
tjänstefolk trots allt behövs. En ny utvecklingscykel påbörjas. 

Stora jordinnehav kunde byggas upp steg för steg, för att sedan 
splittras vid arvskiften. Storbönder sprang ur småböndernas led 
och vice versa. Delvis varierades jordinnehavet i samklang med 
brukarfamiljens livscykel. Successivt verkar dock en stabilisering 
ha inträtt under den aktuella perioden. Det tänkta exemplet här 
ovan hänför sig främst till de syd- och mellansvenska slättbygder
nas bondejordbruk. Här klövs under det aktuella tidsskedet går
darna inte så ofta i samband med generationsväxlingarna. Även 
om arvsrätten formellt var lika mellan alla barnen utvaldes någon, 
vanligen äldste sonen, att ta över gården och lösa ut syskonen till 
priser långt under marknadsvärdet. 

Särskilt större bondgårdar kunde utveckla strategier som gick 
ut på att hålla gården samman i familjens eller släktens ägo, om 
så till priset av de enskilda individernas önskningar och möjlighe
ter. 

Ett alternativ var att gården inte delades mellan arvingarna. Då 
kunde det uppkomma konstellationer som i följande verkliga fall, 
där de skilda familjemedlemmarna i det oskiftade sterbhuset till
delades specifika roller: någon skötte driftsledningen, en kropps
ligt klenare son påkostades utbildning till folkskollärare, en dot
ter ikläddes rollen som hushållerska och ansvarade för markser
vicen både åt det mindre kompani av arbetsfolk som skötte åker 
och boskap, och den åldrande änkan. En övertalig son gifte sig och 
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tilldelades ett införskaffat småbruk. När höskörden nalkades bu
dades han till gården och då hade folkskolläraren ferier och kom 
hem han med. När en av de hemmavarande bröderna förolycka
des kom den utflugne småbrukarbrodern tillbaka. Tjänstefolks
skaran begränsades. 

Under 1900-talets lopp blev syskonbruk en rätt vanlig lösning 
som innebar att såväl klyvning som utlösningsförfarande undveks. 
Ett par bröder (ofta med en anställd hushållerska), en syster och 
bror, eller flera vanligtvis ogifta syskon av båda könen kunde fort
sätta driften. Gården hölls samman, föga anställd arbetskraft be
hövdes, men framtidsperspektivet blev oklart. 

Det är inte klart i vad mån familjemönstren var annorlunda i 
trakter där den ekonomiska grunden för bondebruken var en an
nan och arvssedvänjorna avvikande. I övre Dalarna tillämpades 
realarv så att alla barnen fick fysiska delar av gården när familje
överhuvudet dog. Det resulterade i splittrade ägobilder och små 
jordbruk som kompletterades med andra näringsfång. Också i 
skogs bygder med god tillgång till skog och mark att odla upp kunde 
gårdarna i stor utsträckning delas vid arvskiftena. Förutsättning
ar för stora, utvidgade familjer kan tyckas ha varit sämre i sådana 
miljöer där själva jordbruket krävde mindre arbetskraft, men stu
dier visar på stora inslag av kvarboende föräldrar och brukarsys
kon i norra Sveriges kustland och i Dalarna. 

Även om familjen inte var utvidgad, innebar det inte att de nära 
släktingarna var betydelselösa. Släktbandens lojaliteter blev trå
dar i nätverk som kom till nytta när gården behövde extra arbets
kraft, vid arbetstoppar, sjukdom eller husbygge. Pigor och drängar i bondens kost - Undrar om du ska ligga i köket i vinter, säger pojken, där fryser vattnet i spannen, det gjorde det i vintras för då låg jag i köket. - Nej, jag ska ligga i kammaren hos dom själva, men du ska ligga i köket, säger hon ... Ur Sallys söner av Moa Martinson 
Flertalet bondgårdar, utom de allra minsta, hade någon fast an
ställd arbetskraft. Större bondejordbruk kunde liksom storjord
bruk i övrigt ha statare, det vill säga gift tjänstefolk med egna 
hushåll. 

De klassiska anställda arbetarna på bondgårdarna var emeller
tid ogifta drängar och pigor i bondens kost. Deras betydelse av-



44 JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET 1 köket hos Nilssons i Dille, Ås socken i Jämtland. I centrum bondhustrun Agnes med lille Nils född 1917, bakom står två pigor, till höger den ny föddes faster. tog. 1870 utgjorde drängarna i husbondens kost nära hälften av alla anställda manliga jordbruksarbetare, torparna oräknade. 1910-1930 utgjorde de bara en sjättedel. Pigorna var fler än drängarna, och deras antal minskade snarast i långsammare takt, åtminstone fram till 1930. Pigor och drängar var i regel årsanställda. Tjänsteåret började 1 november och slutade med laga fardag 24 oktober då friveckan inleddes. Sommardrängar och sommarpigor anställdes halvårsvis med början 24 april. Kontantlönen utbetalades under friveckan, men den huvudsakliga arbetsersättningen utgjordes av fritt husrum, mat och ibland arbetskläder och skor. Tjänstefolket levde mer eller mindre intimt samman med bondefamiljen. Pigan sov ännu i början av 1900-talet ofta i köket, den dagligstuga där längre tillbaka i tiden hela hushållet trängt ihop sig under vinternätterna, eftersom det var stugans enda uppvärmda rum. Eventuellt delade hon kökssoffan med äldre barn ur husbondens familj. Småbarnen sov med far och mor i den nattetid till sovrum förvandlade kökskammaren, oftast värmd med kakelugn. Sommartid kunde pigan flytta ut på någon bodvind. Drängen, däremot, hade vid det här laget på de flesta håll permanent flyttats ut ur mangårdsbyggnaden till en särskilt inredd och 
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med järnkamin uppvärmd drängkammare i brygghuset eller nå
got annat gårdshus. Drängarna och pigorna åt vid bondens bord 
och fick samma mat som husbonden. 

I Sydsverige, särskilt i Skåne, särades alltmer på tjänstefolk och 
husbondefolk under 1800-talets lopp. Inte bara drängarna utan 
också pigorna flyttades ut från mangårdsbyggnaden och tjänste
folket fick äta i särskilda matrum. Det finns också exempel på se
parerade matrum längre norrut. Möjligen var det myndigheters och 
skolade konsulters uppfattning att sådan uppdelning borde ske. I 
en ritning av en bondgård i Bohuslän (sent 1930-tal) finns till ex
empel ett särskilt "matrum for folket". 

Nyligen presenterade undersökningar avseende områden i Upp
land och Västergötland antyder emellertid inget om att drängar och 
pigor skulle haft sämre platser, ätit vid andra tider eller fått annan 
mat än bondefamiljen. Snarare var ätandet underordnat gårdsar
betet. Först serverades det arbetslag som kom in utifrån, hur det 
än var komponerat av drängar, bondbarn, pigor och husbonden 
själv. Kvinnan eller kvinnorna som skötte mathållningen, eller höll 
på med innearbete, fick stå och äta, eller äta senare. Bortsett från 
Sydsverige torde tjänstefolkets starka integration i bondehushål
let ha bestått långt in på 1900-talet. 

För de flesta var dräng- eller pigåren bara inledningen till arbets
livet. Bondebarn som blivit överflödiga på hemgården tjänade hos 
andra, men kunde hoppas på att få överta fädernegården eller bli 
ingifta på en annan bondgård. Genom dräng- och pigsystemet 
knöts bondehushållens livscykler och arbetsorganisation samman. 
När den ena gården hade för få barn i arbetsföra åldrar, lejde den 
barn från gårdar som hade for många. Systemet hade också en 
lärlingsfunktion. Att i tonåren bli dräng på en gård utanför hem
met - ofta först hos en släkting - kunde innebära nytt ansvar och 
avbrott mot invanda mönster. 

Allt vanligare blev det dock under 1800-talets lopp att dräng
arna och pigorna hade annan bakgrund än bonden. Torparsonen, 
statardottern, backstugusittarens pojke, alla tog de från 13-14-
årsåldern tjänst som lilldräng eller piga hos någon bonde eller på 
någon herrgård i trakten. De började med enkla sysslor som de 
hållit på med redan hemma, eller på gården där deras föräldrar var 
anställda. Flickorna lärde sig mjölka. Efter konfirmationen fick 
pojkarna vanligtvis köra häst och göra fulla mandagsverken. 

När drängen och pigan blev giftasvuxna ställdes tillvaron på sin 
spets. Som gift kunde man inte bli kvar i bondens kost. En del 



46 JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET Drängen Hilding Augustson till häst framför mangårdsbyggnaden på Näsby i Almby socken, Närke, · 192.1. Foto Sam Lindskog, Närkes store fotograf under 1900-talets första decennier. kunde etablera sig på torp eller leva på säsongsarbeten inom industrin och tillfälliga påhugg i traktens jordbruk, men i stor utsträckning förvandlades pig- och drängåren från läroår för att bli bonde till läroår för att bli statare eller annan lantarbetare. Hur stort var bondehushållet? Jordbrukarhushållen kunde variera starkt i storlek och sammanc sättning beroende på var i brukarfamiljens livscykel hushållet befann sig, men framför allt beroende på hur stor gården var. Storbondehushåll kunde krympa om arbetsorganisationen förändrades genom att tjänare i kosten byttes mot statare med egna hushåll. Flykten från jordbruket gjorde mot slutet av perioden hushållen mindre. En studie som för år 1890 täckte cirka 300 bondehushåll i fyra 



JORDBRU KARNA I SAMHALLET 47 socknar i södra Uppland visar på ett genomsnittligt bondehushåll om 5 personer, men då är inte den lite oklara kategorin av inhyses inräknade, det vill säga inneboende som ofta var släktingar men saknade formell anställning. Hälften av hushållen hade tjänstefolk i kosten, oftast en eller två personer. En annan undersökning som koncentrerades till gårdar och torp som lydde under en rad sörn,ländska gods, visar på avsevärt större hushåll med mer tjänstefolk. Exklusive inhyseshjonen hade de största hemmanen drygt 9 medlemmar, de mellanstora nära 8 och de mindre mellan 6 och 7. Torparhushållen omfattade 5 till 6 personer. Förklaringen till skillnaden mellan de två undersökningarna har ansetts vara att den senare enbart studerade hushåll som var dagsverkspliktiga till godsen och därmed behövde gott om drängar, medan den första studerade bönder av skiftande kategorier. Hushållen var också större i trakter där det fanns ett över året jämnt fördelat behov av arbetskraft, till exempel där efterfrågan på skogsarbetare och körslor var stor. Från slutet av perioden ger de bokslut från cirka 1 700 gårdar som låg till grund för lantbruksstyrelsens jordbruksekonomiska undersökning en inblick i ett stort antal hushålls komposition. Hushållen i detta material omfattade år 1945-1948 i medeltal 4-5 personer. Kärnfamiljer, det vill säga det gifta paret och deras min- En familjeidyll i höbärgningstid. Platsen är Sör Slyta i Odensvi, Västmanland. På hästen som bonden Karl Enström håller sitter tre av hans barn, Celin, Sven och Erik. Hustrun Selma har minstingen Ivar på armen. Vänster om henne pigan Mina Bergdahl och i skuggan, med klockkedjan, står sommai-drängen Karl Lindhalm som under vinterhalvåret arbetade som skomakare. I sinom tid gifte sig Karl och Mina. 
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<leråriga barn, dominerade hushållen starkt. Hushållsstorleken, 
liksom antalet lejda arbetare i kosten, ökade överallt med stigan
de gårdsstorlek. Antalet vuxna kvinnor var större än antalet vux
na män på de minsta jordbruken. På större jordbruk utanför Skå
nes och Hallands slättbygder övervägde männen däremot starkt. 
Oftast fanns fler hemmaboende söner än döttrar i arbetsför ålder. 
Anställda kvinnor var vanligare än män på mindre gårdar, medan 
det omvända gällde på större gårdar. I norra Sverige var andelen 
pigor bland tjänstefolket vid varje gårdsstorlek större än i övriga 
landet. 

Den del av hushållet som utgjordes av kärnfamiljen var nästan 
lika stor bland mellansvenska slättbönderna på 1940-talet som hos 
de sörmländska landbönderna 1860. Samma gäller inslaget av 
utvidgad familj {föräldrar eller syskon till brukarparet}. Den sto
ra skillnaden ligger i att 1860-talsgårdarna hade mycket mer tjäns
tefolk än 1940-talets gårdar. ARBETSFÖRDELNINGEN PÅ BONDGÅRDEN Vem ska nu ta opp åt mig, när jag ingen flicka har mera? utbrister Carlsson med låtsad förtvivlan . . .  - Det får väl moster göra då? svarar Rundqvist, som påstods ha ögon 

1 ryggen. - Moster ska räfsa! ropa karlarne i korus. Moster ska ut och räfsa. Ur Hemsöborna av August Strindberg 
Arbetsfördelningen på bondgården följde köns- och åldersmässi
ga linjer. Gårdens folk, familjen och de årsanställda, framstod som 
ett arbetslag som dirigerades till olika sysslor allt efter vad årets 
gång påbjöd. Husbonden och husmodern ledde arbetet och bestäm
de vem som gjorde vad inom olika arbetsområden. De deltog som 
regel i det manuella arbetet, men ju större gården var, desto större 
proportioner driftsledning innehöll deras vardag. Husbonden, hästen och åkern 
Husbonden hade huvudansvaret över åkerbruk och skogsarbete 
samt över hästarnas skötsel och bruk. Visserligen kunde kvinnor 
köra hästen på åkern, men oftare höll män i tömmarna. Män kör
de till kvarn och mejeri, män körde på efterjulsvintern till sjön och 
sågade upp is som togs hem för att kyla sommarens mjölk och det 
var män som körde timmer och ved från skogen - där de också 
skött avverkningen. 



JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET 49 Hästarna tillhörde en uttalat manlig sfär. Hästen var både en manbarhets- och statussymbol, den representerade ett högt värde och visades med stolthet välryktad upp under kyrkfärder och stadsresor. Den dagliga vården sköttes av en son eller dräng. Fanns det fler så var det stordrängen eller någon äldre son som fick hedersuppdraget att utfodra hästen både under dagen och vid ettiden på natten. Han fick rykta honom noga och ta ut spillningen. Fanns det manlig arbetskraft så gick kvinnor sällan in i stallet. Under husbonden arbetade främst drängar och söner, men många av de starkt årstidsbundna arbetsintensiva momenten i åkerbruket krävde insatser från kvinnorna också, och husbonden som ledde gården disponerade för sina ansvarsområden över hela dess arbetskraft. Inom åkerbruket fanns särskilt före hästmekaniseringen renodlat kvinnliga moment: kvinnorna band den av männen mejade säden till kärvar och de räfsade höet som männen slagit. Både män och kvinnor slagtröskade och i maskintröskningen kunde kvinnan få uppgiften att mata in säd. På andra områden utförde män och kvinnor samma arbete. Hit hörde Den storslagna naturen och den ensamme, strävsamme jordbrukaren. En man harvar bakom två hästar i halländskt vårlandskap, där röken från ljungbränningen stiger mot himlen. J ordbearbetningen och hästarna hörde till männens sfär. Konstnären Nils Kreuger har förstärkt växtlighetens böljande form er med svart tusch i den gula oljefärgen. "Vår i Halland" 1 894. 
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potatisplockningen, hässjningen och utkörningen av gödsel. 
Slutligen fanns uppgifter som uppenbart uppfattades som man

liga. Hit hörde sådden, även om undantag fanns, samt ärjningen 
och plöjningen, såväl med dragare som med traktor. Från Bjällbo 
i Östergötland sägs till exempel att "kvinnor plöjde i allmänhet 
inte", från Molla i Västergötland att "kvinnliga plöjare förekom 
ytterst sällan", från Sollerön i Dalarna att "det kan nog hända, att 
de fruntimmer, som var utan karl, var ute och plöjde" och från 
Botilsäter i Värmland sägs att "det fanns kvinnor som plöjde", men 
också att "Det var blott i undantagsfall. Plöjningen ansågs att vara 
uteslutande ett karlar bete." Kvinnlig plöjning hängde samman med 
brist på manlig arbetskraft. 

Vanligare var att yngre kvinnor deltog i vårbruket genom att 
harva eller välta. Arbetet med harven i vårbruk eller på trädan 
sköttes ofta av söner från lägre tonåren och uppåt, eller av yngre 
drängar, men döttrar eller pigor kunde komma i fråga. En del upp
teckningar nämner inte kvinnor i detta sammanhang. I andra an
märks att kvinnor "möjligen någon gång" harvade, att det rentav 
"hände ofta" att de körde i vårbruket eller att "Qvinnorna d.v.s. 
pigan, fick också hålla till godo ock arbeta på åkern, med att köra 
harven". När traktorn ersatte hästen som dragare framför slad
dar, harvar och plogar var det ofta en dräng eller vuxen son som 
körde . Husmodern, hushållet och kreatursskötseln 
Bondhustrun basade först och främst över hushållet och de syss
lor som mest direkt hade med gårdshushållets försörjning med mat, 
kläder och bostad att göra. 

En del sådana sysslor engagerade dagligen bondhustrun och 
hennes kader av pigor, döttrar, mindre pojkar och äldre hjälpgum
mor: vård av småbarn och sjuka, sopning av köket, lappning och 
lagning av kläder, vattenhämtning, eldning, matlagning och disk. 
Vid de extrema arbetstopparna i samband med slåtter, skörd, trösk
ning och potatisupptagning växte matlaget, samtidigt som fler av 
hushållets kvinnor än vanligt engagerades i utearbetet. Den tunga 
belastningen på matlagningen vid sådana tillfällen gjorde det otänk
bart att förlägga mer säsongsmässigt återkommande delar av hus
hållsarbetet till de perioderna. 

Till dessa ickedagliga arbetsuppgifter som alltså fördelades över 
året, i samstämmighet med vad åkerbrukets och djurskötselns 
cykler medgav, hörde textilhanteringen som delvis koncentrerades 



JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET 51  till vintern, grisslakten, insaltningen och konserveringen som hörde senhösten till, storbak och stortvätt som ombesörjdes om våren och hösten före vårbruket respektive efter skörden, samt storstädningarna före jul och under försommaren. Textilberedning för avsalu förekom i vissa regioner perioden igenom. Även i trakter som knappast uppfattats som slöjdområden, fortsatte både småbrukens husmödrar och de större gårdarnas döttrar eller pigor att skaffa kontanta tillskott genom exempelvis vävning eller maskinsömnad, men den snart allmänt spridda symaskinen var ändå viktigare för lappning och omsömnad av kläder för eget bruk. Textilberedningen och klädsömnaden för husbehov var på många håll omfattande ännu under mellankrigstiden. Köpta råvaror, främst bomullsgarn, förekom, men i övrigt Kvinnor i tvättstugan omkring sekelskiftet. Bondhustrun till höger granskar kritiskt dotterns eller kanske pigans arbete. Arbetskärlen är helt olika. Bondhustrun står vid en stor kopparkittel som byken kokats i, pigan/dottern har en enklare bleckbalja och på golvet står en laggad träskopa. Teckning av Knut Ander omkring 1900. 
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grundade sig hanteringen på gårdens egenproducerade ull och lin. 
Kvinnorna klippte fåren dels i mars, dels i oktober/november. 

Ullen kardades och spanns med traditionella redskap - vilket alla 
kvinnor fick lära sig. Tröjor, strumpor, mössor och vantar sticka
des ibland samtidigt som korna vallades, filtar och vadmal kunde 
vävas hemma. En del arbetskläder syddes upp hemma, såvida inte 
den hemgjorda eller köpta väven lämnades till skräddaren. 

Linet såddes och rycktes av kvinnorna. Den grövre, inledande 
bråkningen kunde männen hjälpa till med, men rötning, häckling 
och kardning skötte kvinnorna och det var också kvinnorna som 
spann och blekte garnet, av vilket de vävde handdukar och lakan. 
Av linnegarn och blått bomullsgarn vävdes tyg till arbetsskjortor. 

Utslitna kläder som inte längre kunde lappas eller sys om klipptes 
till mattrasor. Vävning och spånad var inte årstidsbundna sysslor 
i sig. De förekom när annan verksamhet så tillät. Vävstolen sattes 
upp när hushållet vilade från åkerbruket, främst under vintern, när 
männen arbetade i skogen, men också hade mer tid för kreaturs
skötseln. 

Kvinnorna hade nämligen ofta huvudansvaret för all kreaturs
skötsel, utom den som hade med hästarna att göra. Smådjuren -
fjäderfäna, grisarna och fåren - sorterade under husmodern: som 
till sin hjälp hade döttrarna och pigorna, men också mindre poj
kar och åldringar av båda könen. 

Också ladugården och nötkreaturen var åtminstone i början av 
perioden en uttalat kvinnlig bastion. Husmor, pigor, hemmadött
rar, unga ladugårdspojkar eller åldriga kogubbar, på sina håll också 
vuxna män, mockade samt utfodrade och vattnade kreaturen. Men 
nästan bara kvinnor mjölkade och förhållandet mellan kvinnorna 
och korna har beskrivits på liknande sätt som det mellan mannen 
och hästen. Efter hand förändrades detta traditionella mönster och 
det blev allt vanligare att pojkar lärde sig mjölka. 

Från mellankrigstiden är det inga problem att hitta vuxna män 
som mjölkade för hand. Kjell på Lovängsgården i Sven Edvin 
Saljes På dessa skuldror, ett slags framtidens bonde tillbakakom
men till gården efter många år och mindre tyngd av traditionerna, 
han mjölkar själv. Han byter om kläder och "gör sig i ordning för 
kvällsmjölkningen. Mor erbjuder sig att hjälpa till, men han går 
ensam ut". När han är färdig tömmer han "fradgan och det sista 
som blivit kvar i hinken i katternas träho vid dörren". Orsakerna 
till förändringen av arbetsfördelningen mellan könen återkommer 
jag till i kapitlet Kvinnorna i jordbruket. 



JORD8RU KARNA I SAMHÄLLET 53 Barnen och de äldre De yngstas lek kunde övervakas av någon far- eller morförälder eller av något äldre syskon. Annars följde småbarnen ofta modern medan hon arbetade. Barnen leddes tidigt in i arbetet. Boendet och jordbruksarbetet var starkt integrerat och det fanns många småsysslor åt barnen. TiU en början hjälpte de modern, äldre syskon, farmor eller morfar. Ofta gällde det hushålls bestyr eller djurskötsel: de dukade bord, staplade spisved, bar ut slaskhinken med matrester till höns och gris, de plockade ägg och motade kor. En kvinna häller mjölken ur den galvaniserade hinken genom silen ner i transportflaskan på familjen Börjessons gård i Uppland. Foto Gunnar Lundh, en av mellankrigstidens viktigaste jordbruksfotografer. 



54 J O R D B R U KA R N A  I S A M H Ä LL ET Att k lara det själv. Mårten Magnusson, 8 å r, sätter för harven. Folke Persson tittar på. Foto från Marby, Månsåsen, Jämtland 1 9 1 5 . Under s l åtter och skörd fick de m in sta - som Emil och Ida i Lönneberga - gå med kaffekorgen till arbetslaget, men snart nog fick de andra uppgifter. De plockade ihop fallna ax, de räfsade hö efter l ien och packade höet på sku llen eller i ladan när det körts in . Var tröskverket kreatursdrivet kunde de föra djuren i vandringen. I potatisplockning och rotfruktsgallring var de med tidigt. Barnens uppgifter var ti ll en börj an inte könsspecifika .  Småpoj karna likaväl som fl ickorna följde kvinnorna i kj orteln och hjälpte dem. Men snart skedde en tydlig uppde ln ing .  Pojken fick delta i åkerbruket, harva efter oxarna, eller gå som körsven bredvid fadern eller stordrängen som plöjde. I 12-13 -årsåldern kunde han få lära s ig köra häst och sköta de mer specifikt manliga syssl orna. I stället befattade han sig allt mindre med kor och ladugård. Med konfi rmationen kunde sonen - eller lilldrängen - " befordras "  från ladugårdspojke till sta l l dräng. Vilken var då barnarbetets betydelse i j ordbruket? En studie tar s in utgångspunkt i förhållandet mellan skola och j ordbruk i en dalsländsk små bondebygd. Fram ti l l  1 8 80-talet var skolgången, där som på många håll, oregelbunden och frånvaron hög. Förhållandena stabiliserades och det system med halvtidsläsning som etablerats i många landsbygdsskolor följ des mer regelbundet. Både 



JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET 55 den höga frånvaron och halvtidsläsningen har satts i samband med att barnen behövdes som arbetskraft i jordbruket. Särskilt riktas intresset mot barnens vallningsarbete. Skiftesreformerna och den nya hägnadsförordning som kom 1857 innebar att varje gård fick klara vallning eller dyrbar stängsling själv i stället för kollektivt på bynivå. Särskilt mindre jordbruk, som tvingades låta djuren beta dikesrenar och spridda impediment, hade svårt att få råd att hägna innan den relativt sett allt billigare järntråden och taggtråden efter första världskriget blev frågans lösning. I stället fick barnen valla djuren (jämför s. 240). Att planera in barnens skolgång och fördela den så att något av dem kunde vara hemma och arbeta blev ibland en strategi. När varjedagsläsningen blev allmän på 1920-talet var bönderna på många håll ivriga motståndare till detta. Den utvidgade skolplikten upplevdes av småbönderna som ingrepp i deras möjligheter att fördela sina resurser och överleva. I det perspektivet framstår barnens ekonomiska roll som uppenbar. Skördelov och potatisplockarledigt som förekom långt sena- Mor och dotter hämtar vatten vid gårdspumpen, Skurup i Skåne 1 942. Den Lilla flickan är uppenbart (ört;ust över att få vara med mamma i arbetet. 



56 JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET Pojken får hålla "tömlyckan ", änden på tömmen. Far och son bakom idealsladden (se s. 270) som är nedtyngd med en sten. Foto Gunnar Lundh 1 941.  re förstärker det intrycket. Barnens och ungdomarnas arbete sparade kontanter eftersom de vanligen bara avlönades med fritt vivre och fickpengar. I regel har man betonat barnarbetets lärande och fostrande betydelse snarare än den ekonomiska. Saken kan också ses så att skolan gav barnen en grundläggande teoretisk utbildning, medan arbetet på gården gav dem en praktisk yrkesutbildning. Barnen lärde sig genom att prova på arbetet. Genom att följa med vid plöjningen lärde sig pojken plöja och sela av. Storasyster eller pigan lärde ut riktiga grepp och rörelser vid handmjölkningen. Men mycket av barnarbetet var okvalificerat och rutinmässigt och många handgrepp lärdes så snabbt att det inte gärna kan ha varit huvudbetydelsen. Av större vikt var att barnen genom att ständigt befinna sig tillsammans med vuxna som arbetade, genom att höra dem resonera och se dem i aktion, lärde sig jordbrukandets mer subtila sidor: när kon var brunstig, om kalven låg rätt, om jorden var torr nog att harva, om den var färdig till sådd, om det var tid att slå eller 



JORDBRU KARNA I SAMHÄLLET 57 meja och så vidare. Dessutom inlemmade det ständiga arbetet barnen i en kultur där arbete betraktades som människans normala tillstånd. Här fanns viktiga ideologiska moment: arbete och upplevt ansvar förberedde bondsonen in i det undermedvetna på övertagandet av gården - ett "yrkesval" som formellt kunde beskrivas som fritt av de inblandade, men där barnaårens prägling i många fall skapade ett starkt tryck. Kvar boende ur den äldre generationen förväntades också dra sitt strå till stacken. Kvinnorna hjälpte den nya husmodern i hushållet och efter förmåga kunde de delta i de utomhusarbeten som brukade utföras av kvinnor. Äldre män hjälpte också till i utomhusarbetet bland de övriga männen, men med stigande ålder fick de alltmer ta på sig uppgifter som de yngre männen inte befattade sig med. Att mjölka eller sköta smådjuren skämde ingen manlighet hos dem, och i bondens och lantbruks bokföringens ögon presterade de inte fullgoda mandagsverken, utan bara "hjonedagsverken", som betalades mindre om arbetskraften måste lejas. Den äldre generationen var i växlande mån inordnad i bonde- De äldsta skötte de yngsta. Gamla mor Buskas tröstar en ledsen sonson. Gotland 1938. 
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hushållet. Många bedrev - särskilt så vitt de utgjorde eget matlag 
- småskalig jordbruksproduktion i egen regi. Eventuellt kunde, som 
nämnts, undantagsvillkoren säkra "pensionärerna" rum och fo
der för kreatur samt en odlingslott. De kunde ha en ko, en gris eller 
något får. Ofta hade de egna höns. En del hade bin och drog in 
några kronor på det. Äldre barn kunde också ha egna djur, eller 
väva eller spinna för egen räkning. Tradition och flexibilitet i arbetsfördelningen 
Hur mycket kvinnorna deltog i åkerbruksarbetet, vilka kvinnor 
som gjorde det, vad de i så fall sysslade med, hur mycket männen 
deltog i mjölkning, smådjurs- och trädgårdsskötsel, vad barnen och 
de äldre arbetade med; allt detta berodde i hög grad på gårdens 
och familjens storlek, på antalet anställda och på hela hushållets 
sammansättning av människor av skilda kön och åldrar. I förekom
mande fall spelade också utomgårdsarbetets art in. 

Tumregeln för arbetsdelningen är att ju större gården var och 
ju mer anställd arbetskraft eller vuxna söner och döttrar den hade, 
desto mer strikt följdes en traditionell könsuppdelning. Fanns det 
tillräckligt med män så skötte de allt åkerarbete utom ogräsrens
ning, betgallring, potatisplockning, handräfsning och bindning av 
sädeskärvar. Saknades kvinnor gjorde män sådant också. Särskilt 
husmodern arbetade mindre i det egentliga jordbruket på de stör
re gårdarna. Mer sällan mjölkade hon där. Tillsammans med nå
gon dotter eller piga koncentrerade hon sig på hushållsarbetet, som 
var mer omfattande ju större hushållet var. 

På mindre gårdar där männen arbetade utanför jordbruket fin
ner vi enstaka plöjande och sående husmödrar. Där drängar sak
nas finner vi flickor som sköter hästarna och hjälper husbonden i 
avverkning och vedkörning från skogen. Husmodern deltog mer i 
jordbruksarbetet och mjölkade själv om det saknades döttrar och 
pigor. Könsarbetsdelningen fanns och upprätthölls strikt om det 
gick, men den var trots allt tänjbar. Särskilt kunde kvinnor få oli
ka roller, medan den vuxne mannens verksamhetsfält var mer snävt 
avgränsat. Det senare förklarar att det på små gårdar var vanliga
re att ha piga än dräng. Pigan kunde köra på åkern likaväl som 
hon mjölkade och hjälpte till i hushållsarbetet. Den vuxne dräng
en kunde man inte lika lätt sätta på innearbete eller mjölkning. 



JORDBRUKAl<NA l SAMI-IALLET 59 ARBETSFÖRDELNINGEN.I SMÅBRUKARHUSHÅLLEN Bland småbruken kan vi i stort sett bortse från anställd arbetskraft. Ofta kunde småbruket inte fullt ut sysselsätta eller försörja hela familjen. Mer eller mindre regelbundet arbetade därför någon eller några ur familjen utanför den egna gården eller med någon bisyssla hemmagårds. Vad de sysslade med utom egen jordbruksdrift varierade med arbetsmarknadens möjligheter och bygdens traditioner. Bland småbruken fanns i Norrland, Bohuslän och Götalands och Svealands skogs bygder små skattlagda bondgårdar. De hade långa traditioner bakåt i tiden och hade styckats successivt mellan arvingarna. Särskilt i Dalarna dominerade de gårdsstruktur och landskaps bild. Där var det sedan långt bortom mannaminne normalt att bondefamiljen vid sidan av jordbruket baserade försörjningen på hemslöjd eller vandringsarbete. Saluslöjden, eller hemindustrin, var på tillbakagång under det sena 1800-talet, men hade här som på and- Den lilla gårdens arbetslag. Fadern skär med lie, modern räfsar och sonen - eller drängen - tar upp. "Skördefolk", Emil Olsson 1921. 
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Rågskörd vid På/ho/en, 
Lima i Dalarna 19 16. 
Kvinnorna på gården 
fick tillsammans klara 
skörden när allt man-
( olk var på annat håll. 
Längst till vänster bry
ner Pål-Hilma sin lie. 

ra håll, till exempel i delar av Sjuhäradsbygden i Västergötland, inte spelat ut sin roll ens under mellankrigstiden. I början av perioden for trädgårdskullor fortfarande söderut mot Stockholm och de sörmländska godsen. Ännu drog både män och kvinnor nedåt Mälardalen eller södra Dalarnas jordbruksbygder för att tröska, män var borta och grävde diken eller sysslade med byggnadsarbete. Nya arbetstillfällen erbjöds vid Norrlandskustens sågverk och det fanns goda möjligheter till säsongsarbete i det expanderande skogsbruket med avverkning, timmerkörning och flottning. I södra delen av landskapet, liksom i andra bruksbygder, kvarstod in på 1900-talet möjligheter att skaffa inkomster genom att kola eller köra kol för brukens räkning. I symbios med jordbruket frodades snart också en varierad industriell småföretagsamhet. Möjligheterna till utomgårdsarbete växte med industrialismen och det var mest manlig arbetskraft som efterfrågades. Det innebar inte sällan att männen var borta från gården långa tider. Skogsavverkning, timmerkörning och körslor hörde vintern till och inkräktade föga på jordbruket, men sågverken var i drift just under sommarhalvåret, när det väsentliga jordbruksarbetet måste utföras, och även flottningen krävde isfria veckor. Industrialiseringen och det förändrade läget på arbetsmarknaden utanför jordbruket bidrog till att ändra arbetsfördelningen 



J O R D B R U KARNA I SAMHÄL LET 6 1  inom det mindre jordbruket. Kvinnor och yngre pojkar lämnades allt oftare ensamma på gården - även under slåtter och skörd då ersättningsarbetskraft kostade som mest. Dessutom var drängar och manliga daglönare dyrast i trakter med en växande industriell arbetsmarknad. Sådana förhållanden beskar dessa småbruks expansionsmöjligheter och successivt minskade jordbrukets betydelse i deras försörjning. Samma mönster - med större roll för kvinnorna i jordbruksarbetet - etablerades direkt på periodens många nybildade norrländska småbruk, som kombinerade manligt skogs- eller anläggningsarbete med sj älvförsörjningsjordbruk. Här finns den huvudsakliga förklaringen till att kvinnorna tog mycket större del i det egentliga jordbruksarbetet i norra Sverige än de gjorde i sydligare delar av landet. Konkret var det vanligare här än på andra håll att kvinnorna ägnade sig åt uppgifter som vanligen betraktades som manliga.  De inte bara harvade, utan de plöjde och sådde. De slog och mej ade med lie eller slåttermaskin. Även barnen fick fler och tidigare ansvarsfulla uppgifter i dylika småbrukarmilj öer. I kustbygder där j ordbruk och fiske hade kombinerats kan liknande mönster ha längre historia. I Skåne där nybildningen av j ordbruksegnahem var intensiv under 1 900-talets första år, och där småbruken mer entydigt inriktades på intensivt åkerbruk och boskapsskötsel och mer jordbruksnära bisysslor, kunde arbetsde lningen mer likna den vid större jordbruk. GODSENS FOLK OCH ARBETSORGANIS ATION 
Gods har ingående berörts i de två närmast tidigare delarna av Det 
svenska jodbrukets h is toria. Här avser beteckningen gods en sammanhållen förvaltningsenhet under vilka ett eller flera j ordbruk ( driftsenheter ) ingick . En betydande del av godsegendomen kunde ligga samlad och brukas under huvudgården som hade helt annan karaktär och bebyggelse än bondgårdarna .  Här fanns impo santa mangårdsbyggnader med putsade fasader, symmetriska flyglar, parkliknande trädgårdar, arkitektritade ladugårdar i natursten och stora magasin med vällingklocka på ga velspetsen. Men i närheten fanns också arbetarnas mindre ansenliga bostäder: 

Nere mot ån låg de två statarlängorna med svackiga tak, som ett par 
svankryggiga, sönderridna gamla kampar. I den norra bodde Linds, Nils
sons, Sackeusas och Brontens. I den södra bodde Göranssons. Där bodde 



62 JORDBRUKARNA l SAMHÄLLET Arbetsstyrkan med hästar och oxar framför den ståtliga tegelladugården med lanterniner på taket vid Ryholms gods i Vadsbo härad i Västergötland 1 907. t\ I • 
J :. '; 

en dagsverksgubbe som kallades för Sniken. Och där bodde Bisters i 
ett stort kök, som var som Döda havet. 

Ur God natt jord av Ivar Lo-Johansson Resten av ägorna bestod av gårdar och torp som brukades av landbönder och torpare från vilka godsherren uppbar arrende i form av pengar, naturaprodukter eller dagsverken på huvudgården. Traditionellt brukades huvudgården med hjälp av ogift tjänstefolk i gårdshushållets kost vid sidan av dagsverkspliktiga land bönder och torpare. En under 1800-talet successivt växande kategori var statarna. Dessutom förekom inom det större jordbruket många regelbundet eller mer tillfälligt arbetande daglönare, vilka antingen kunde vara knutna till storjordbruket genom att de bodde i en upplåten dagkarlsstuga, eller kunde vara självständiga småbrukare eller lägenhetsägare. Landbönder, torpare och statare Torparna mötte oss redan i förra kapitlet, nu ska vi mer i detalj se på deras, land böndernas och statarnas roll i de stora jordbrukens arbetsorganisation. Landböndernas och torparnas dagsverksbörda var reglerad i kontrakt och utöver ordinarie obetalda dagsverken kunde godsägaren med kort varsel ta ut betalda överdagsver-



JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET 63 ken. Både landbonden och torparen satt formellt osäkert, på Södermanlandsgodsen Thureholm och Arnö exempelvis emot 1,5 års ömsesidig uppsägning. Bröt de mot kontrakten kunde de avhysas omgående, men det var ovanligt. Torpen, som anlades och bebyggdes av jordägaren, var vanligtvis mindre än landböndernas gårdar, men jämfört med de mer självständiga bondgårdstorpen, som ofta var upplåtna på viss eller evärdlig tid och i regel var bebyggda av torparna själva, så var herrgårdstorpen stora. Vid Thureholm disponerade i början av 1 870-talet flertalet torpare mellan 5 och 10 hektar åker, många hade mer. Herrgårdstorpen hade ofta både dragdjur, flera kor och full, om än sparsam, redskapsutrustning. Men mot stora torp svarade omfattande dagsverksprestationer. Torparen Per Arvidsson i Räfsbol i Halland. Det hörde inte till det vanliga att personer ur torparklassen porträtterades. Konstnären Carl-Gustav Holmgren var född på den halländska landsbygden och verkade i sin hembygd, framför allt under åren 1867-1 874. Torparporträttet har antagligen kommit till då. 



64 JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET 
Ofta krävdes uppemot 6 dagsverken per vecka. För att klara dags
verksbördan vid sidan av det egna jordbruket hade herrgårdstor
pen ofta eget tjänstefolk. Andra lösningar förekom: August, sta
tarpojken i novellen Stad och Land av Ivar Lo-Johansson, hade 
lyckats skaffa ett torp och Fadern skulle nu komma att gå dagsverkena i herrgården åt honom. Modern skulle hushålla. Själv skulle han sköta torpet. 
Åtminstone landbönderna verkar ha arbetat rätt självständigt. De 
stod utanför gårdens detaljerade kommandostruktur. Vid Julita 
gård i Södermanland fick de vid skörd och slåtter individuellt an
svar för vissa fastlagda tegar om 3-5 tunnland, som cirkulerade 
mellan bondehushållen, år från år. Statsystemet etablerades i godsbygderna efter mitten av 1700-
talet, först i Mälardalen, senare i Sydsverige. Det spreds sedan till 
de större bondgårdarna i trakter som gränsade till godsbygderna. 

Att vara statare innebar att vara gift, årsanställd jordbruksar
betare med eget hushåll, med liten kontantlön och stor andel av 
arbetsersättningen i natura, som stat, i form av fri bostad, ved
brand, vatten, en fastställd mängd matvaror av olika slag samt po
tatisland och rum för en hushållsgris. Det var fråga om familjeanställning. Även statarhustrun förutsattes arbeta vid gården, varom 
mera senare. Hennes drygaste arbetsbörda gällde dock skötseln av 
det egna hushållet. Det arbetet tyngdes av en rad besvärliga om
ständigheter: dragiga trånga bostäder, i värsta fall ännu under 
1930-talet kryllande av vägglöss, dåligt vatten vid avlägsen brunn, 
sur ved, slösäd, tunn kvällsmjölk och stora barnaskaror. 

Många statare hade individualiserade yrken. Olika hantverk
are och specialarbetare som kunde finnas på godsen - smeder, me
jerister, tegelslagare, nattvakter, trädgårdsmästare, kuskar och 
skogvaktare - hade som regel stat. Det hade också de personer i 
storjordbrukets tydliga kommandostruktur som stod närmast 
under godsägaren. Det var förvaltare, bokhållare, inspektörer och 
rättare, arbetsbefäl som basade över de olika arbetslagen. 

Normalt deltog inte arbetsbefälen i det manuella arbetet, men 
de var förtrogna med det. Under rättarna kunde bland statarna 
finnas vissa som fungerade som förmän. I Julita basade oxdräng
en över oxstall och även över fårens skötsel samt över stalldräng
en och ladugårdsförmannen. Bland de högt rankade kördrängar
na stod förköraren främst. Smeden stod också högt i rang. Längst 



JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET 65 ner på stegen fanns ladugårdsskötarna. Att bli "komajor" var ofta en reträttpost för åldriga statare, även om det inte betalades sämst. Rangordningen följde inte bara lönerna, utan var mer subtil. Många statare vittnar om lockelsen att arbeta med hästar och hur de betraktade hästen som sin. Hästkörning var i motsats till oxkörning ett kvalificerat arbete som krävde lång träning för att fulländas. Statarbarn vid knuten på längan i Bälteberga, Skåne 1937. Längorna blev symboler för statarlivet -även om storböndernas statare kunde bo annorlunda och en del statare kunde ha enskilda hus. Motpolen var torpet och det egna hemmet. 



66 JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET Flyttlass. Av träden att döma verkar det vara höst - statarnas flyttid. Fadern sitter till höger om körsvennen, modern och de fyra barnen bland möblerna, två av barnen i en stor laggtunna, det minsta i en träback. Målning från 1 900-talets början av Hjalmar Arleman. Statarna flyttade ofta, även om temat möjligen överdrivits i skönlitteraturen. Många stannade också länge på samma gård. En skånsk statare berättar: På hösten slutade far på Arendala och flyttade ända ut till Trulltorps gård vid Hurva, vilken flyttning utfördes med fyra bolstervagnar och gick över Södra Sandby i ösregn, med oss familjemedlemmar sittande öppet på en soffa på främsta vagnen. Den resan tog hela dagen i anspråk. Så kom vi till Trullstorp på kvällen och fick stuvat in vårt våta och skumpade bohag. Statarlassen under höstens frivecka uttryckte - ofta grusade - förhoppningar om att komma till gårdar med bättre bostäder och lindrigare villkor. Det har i litteraturen talats om 100 000 statare, eller med familjerna inräknade en halv miljon. Då har gränserna satts för vida. Från slutet av 1 800-talet fram till 1930 fanns snarare runt 35 000-40 000 statare, tidvis färre. Därtill kommer statarhustrurna och barnen. Totalt kan statarfamiljerna ha omfattat omkring 150 000 personer vid sekelskiftet 1900. 



JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET 67 Från torpare till statare 
Satsningar på allt storskaligare spannmålsproduktion hade redan 
före 1800-talets mitt lett till att landbönder och även torpare av
hysts och jorden de brukat lagts under herrgårdens direktdrift, eller 
arrenderats ut som stora "plattgårdar". Huvudtendensen vad gäller 
godsens arbetskraftsförsörjning under 1800-talet var att dagsverks
pliktiga bönder och torpare ersattes med statare. 

Att torparna ändå förekom vid sidan av statarna ännu i slutet 
av perioden, att de blev kvar länge, kanske särskilt i trakter med 
mycket stora gods i mellanbygder, har förklarats med torpsyste
mets flexibilitet. Från herrgårdens synpunkt hade torparna, liksom 
landbönderna, fördelen att de i motsats till statarna inte behövde 
avlönas under lågsäsong, när det behövdes mindre arbetskraft. De 
stod för sin egen försörjning på det anvisade torpet. I motsats till 
daglönarna, som åtminstone i teorin kunde välja var de ville arbe
ta, var torparna samtidigt hårt bundna till jordägaren, och den 
herrgård som upplät ett torp kunde exklusivt påräkna torparens 
arbetskraft. Enligt den på 1920-talet verksamma jordkommissio
nen förekom i kontrakten inskrivna förbud för torparen/arrenda
torn att arbeta på andra håll än hos upplåtaren. 

När väl torpen anlagts och torparna rekryterats, var en stor del 
av kostnaden för arbetskraften redan utlagd och extrakostnaden 
för att utnyttja arbetskraften liten. Jordkommissionen konstate
rade att i de fall torp och arrendeavgifter betalades genom dags
verken var dessa dagsverken ytterst lågt värderade. De betalda 
överdagsverkena var också lågt ersatta, priserna var i allmänhet 
fixerade i kontrakten. 

Torparnas dagsverksbörda kunde regleras så att merparten av 
arbetet utfördes när herrgården bäst behövde det. Torpsystemet 
passade alltså bra under omekaniserade förhållanden, när växling
arna i arbetsåtgången var stora över året. På Julita gård i Söder
manland utfördes exempelvis på 1870-talet en mycket större an
del av torparnas än statarnas dagsverken under slåttern och sädes
skörden. När penningarrendet ersatte arrendedagsverkena och bara 
de betalda överdagsverkena blev kvar, accentuerades torparnas ka
raktär av fasta säsongsarbetare. 

På andra håll var uttaget av torpardagsverken jämnt över året. 
Flertalet godsägare vinnlade sig om att utnyttja torparna även vin
tertid, främst genom körslor. Säsongsvariationerna i åtgången av 
arbetskraft dämpades genom att driften inriktades på mjölk- och 
mejeriproduktion, och de som återstod klarades med daglönare och 



68 JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET Johan August Svensson och Anna Beata Svensdotter fotograferade tillsammans med nötkreaturen, troligen en ko och en oxe, på torpet Dalalund i Steninge i Halland omkring 1 910. Dottern Selma håller en kaffekopp med fat i handen. I fönstren syns mönstrade gardiner. med hjälp av dagsverken från kvinnor av olika kategorier. Införandet av statsystemet innebar att det tillkom en arbetarkategori - statarhustrurna - som var årsvis knutna till godset och, förutom mjölkningen, kunde åläggas extraarbete i åkerbruket för en billig penning, utan att detta kostade något under lågsäsongerna. Just eftersom statsystemet byggde på familjeanställning blev även det flexibelt. Torpet som statardröm En fördel från godsägarens synpunkt med den blandade arbetsstyrkan anses ha varit att det skapade en karriärstege för arbetarna. Torparna, vars lojalitet brukar betonas, visade statarna på en avancemangsmöjlighet som antagits verka disciplinerande. Torpartillvaron kunde locka, dels därför att den, som samtiden inte felade att påpeka, gav möjlighet att genom egna strävanden förbättra sina villkor, dels därför att godstorparna - även om de formellt hade en osäker besittning - ofta satt livet ut på sina torp som sedan övertogs av söner eller mågar. Torparna kunde påräkna att bo kvar under någorlunda tryggade omständigheter under ålderdomen. Torparlivet var hårt men mer människovärdigt. I Bara en mor tecknar Ivar Lo -Johansson en idyllisk bild av torpet där Nils - som Rya Rya aldrig gifter sig med - bor. Rya Ryas 
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statarlänga ligger på leråkern. Torpköket har visserligen "kvisti
ga, svårskurade golvplankor", men stugan låg inbäddad bland 
äppelträd, hängbjörkar och syrener. Bakom de små fyrkantsrutorna i fönstren sågs stå aloe, pelargonior och till och med en myrten .. .  Åkerlapparna var det inte så mycket med, och man sade att havren på dem var av det kortvuxna slaget. Gråsparvarna måste stå på knä för att komma åt att äta ur axen . . .  Men i kanterna låg kullerstenen upptravad ordentligt i hallonrösen, vittnande om, att man gjort vad som kunnats. Det var nära nog fulländningen. Torparnas och statarnas arbetsuppgifter 
Vid Blombergs säteri i Västergötland stod redan under det sena 
1870-talet årsanställda arbetare (statare och tjänare i gårdens kost) 
för merparten av det mest kvalificerade och regelbundna arbetet. 
De skötte nästan all höstplöjning. På de flesta herrgårdar svarade 
årsanställda kvinnor och män för det mesta av kreatursskötseln 
och för det husliga arbetet. 

I vårbruket, trädesbruket, i slåtter och skörd vägde torparnas 
och statarnas/drängarnas insatser ungefär lika vid Blomberg, men 
i slåttern och skörden var daglönarnas och tillfälligt arbetande 
kvinnors insatser betydande. Kvinnorna arbetade också en hel del 
inom vårbruket. Gödselhanteringen sköttes nästan helt av torp
are och manliga daglönare. En betydande del av torparnas dags
verken utgjordes på de flesta håll av resor, körslor och mycket 
varierande arbeten, inte direkt knutna till jordbruket. Okvalifice
rade uppgifter sköttes av folk från torpen, av manliga och kvinn
liga daglönare samt av statarhustrurna. 

Dels verkar således torpare och statare ha kompletterat varand
ra på godsen, dels tyder det faktum att torpardagsverkena utnytt
jades för jämförelsevis okvalificerade uppgifter på att kvaliteten 
på det arbete som de utförde var låg. Mot detta talar bara torpar
ens omtalade respekt för och lojalitet med godsledningen. Men ofta 
nog var det inte torparen själv, utan hans dräng - som knappast 
kände lika starka lojalitetsband - som utförde dagsverkena. 

Landbonden och ibland torparen arbetade i motsats till stata
ren med egna redskap och med egna dragdjur. Torparen ville knap
past slita ut sig, sitt tjänstefolk, sina dragare eller sina redskap på 
godset. Samma resurser behövdes ju på torpet, som riskerade miss
skötas om allt för mycket energi lades på herrgårdsjorden. 

Den storskaliga mejeridriftens ökade betydelse mot slutet av 
seklet talade också till statsystemets fördel. Det medförde en över 
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året jämnare arbetsåtgång och möjligheter att fördela arbetet på 
olika yrkeskategorier. Dagsverkspliktiga torpare passade sämre 
som djurskötare i kontinuerlig tjänst än årsanställda ladugårds
drängar, ladugårdspigor och statarhustrur. Från torpare till arrendator och småbrukare 
Det var inte bara därför att godsägarna eventuellt började före
dra statare som torparna försvann. Ungefär från sekelskiftet 1900 
blev torpen allt svårare att besätta, såvida inte dagsverksbördan 
sänktes. En orsak var att torparna i takt med stegrade löner hade 
svårt att få råd med den dräng de behövde för att klara både dags
verken och det egna torparbetet. Torpare eller torparsöner sökte 
sig till andra näringar, och en hel del av dem emigrerade. 

Samtida socialforskare, som räddes det osunda, kortsiktiga, 
ohejdat barnalstrande leverne som statsystemet ansågs medföra, 
beklagade torparklassens tillbakagång och argumenterade för ett 
reformerat torpsystem. Utvecklingen gick mycket riktigt redan före 
sekelskiftet mot att dagsverksplikt ersattes med penningarrenden, 
varvid torparna mer fritt kunde disponera sin arbetskraft. 

Den arrendelag som antogs 1907, efter att flera gånger ha avvi
sats av första kammarens jurister och storgodsägare, likställde 
torparna med andra arrendatorer. Torparna fick rätt till ersättning 
för markförbättringar, skriftligt kontrakt skulle upprättas om det 
inte avtalades bort. Torpen och torpliknande arrendearrangemang, 
baserade på dagsverksplikt, fortsatte att förekomma i Mellansve
riges utpräglade jordbruksbygder, i Småland samt i norra och 
mellersta Sveriges skogsbygder där skogsbolagen på detta sätt knöt 
till sig arbetskraft. Först 1944 års arrendelag påbjöd att arrenden 
skulle erläggas endast i pengar. 

1918 trädde den första ensittarlagen i kraft. Den gav torpare som 
satt på viss tid rätt att lösa sitt torp mot jordägarens vilja, varvid 
torparen etablerade sig som självägande småbrukare. Storjordbrukets kvinnor och den vita piskan Största delen av de fem sex timmarnas mjölkningsarbete utfördes under den tid, då männen var borta från hemmet. De såg sällan eller aldrig hustrurna i lagården. De märkte endast, när det fattades något i hemmet. "Hon skulle bara kila och mjölka", hette det, om man frågade efter hustrun under denna tid morgon, middag och kväll. Det sades som om det hade gällt att tvätta sig om händerna. Ur Bara en mor av Ivar Lo-Johansson 



J ORDBRUKARNA I SAMHÄLLET 7 1  Kvinnoarbetet vid godsen utgjordes till en del av hushållstjänster som sköttes av årsanställda, ogifta pigor. Vid sidan härav förekom kvinnliga daglönare som arbetade tillfälligt vid slåtter, skörd, potatisplockning, betupptagning, rotfruktsrensning etcetera. Men flertalet kvinnor som arbetade vid godset var fast knutna dit. Det gällde torparkvinnorna liksom statarhustrurna. Så länge torparnas dagsverksplikt kvarstod stipulerade kontrakten vanligen särskilda mans- och kvinnodagsverken. Det förekom att torparhustrurna ålades tvätt- eller städdagar vid herrgården/slottet. Även sedan dagsverksplikten upphört kunde det finnas krav på att lågt betalda kvinnodagsverken skulle utföras. När statsystemet infördes förutsattes statarhustrun i första hand sköta hushållet i statarhemmet. Men när mejeridriften expanderade från mitten av 1800-talet blev den tidskrävande mjölkningen en flaskhals. Allt fler mjölkerskor behövdes och senast på 1880-talet dyker den mjölkande statarhustrun upp. Statanställningen villkorades med att hustrun åtog sig mjölkning mot viss ersättning. Från sekelskiftet omtalas att det var praktiskt taget omöjligt att få statanställning om inte hustrun accepterade att mjölka. Den "vita piskans" tvång tog form. Ogifta manliga statare kunde åläggas Den vita piskan. Statarhustrur med mjölkspannar vid Julita gods i Södermanland 1910. Längst till vänster i bilden antagligen ladugårdsförmannen. 



72 J O R D B R U KARNA I SAMHÄ LLET Småländskt betfolk vid Säbyholm i Skåne 1 890. Män och kvinnor i alla åldrar rekryterades till betupptagningen. anställa en mjölkerska för att få plats . De gick ihop tre , fyra stycken och betalade ur stat och kontantavlöning en hushål lerska, " stata" ,  som också mjölkade . Inte heller de mjölkande statarhustrurna förslog och redan från sekelskiftet annonserades efter mj ölkande män. Från 1 9 1 0-talet började mjölkningsmaskiner successivt införas. Men i många fall var mjölkningsplikten en realitet for statarhustrurna ännu under mellankrigstiden. Mjölkningsarbetet, som kunde omfatta 1 5-20 kor per person, var enligt ett samstämmigt minnesmaterial fruktat och avskytt, eftersom det tog tid från hushåll och barn och slet ut kvinnorna . Ryggarna tog stryk, händerna värkte sönder och avundsjukan mot dem som slapp mjölka frätte på vänskapsbanden . 



JORDBRUKARNA J SAMHÄLLET 73 TILLFÄLLIG ARBETSKRAFT Slåtter, skörd och tröskning krävde mycket extra arbetskraft i det omekaniserade jordbruket, men också senare varierade behovet. Enligt en utredning från periodens slut behövde jordbruket uppemot 300 000 fler arbetare under högsäsong än under lågsäsong, enligt en annan krävdes ännu år 1945 uppemot 40-65 procent mer arbetskraft under årets tre intensivaste veckor än under tre genomsnittliga veckor. Här fanns arbetstillfällen för de många småbrukare och diversearbetare som existerade långt in på 1900-talet och kombinerade arbetet på sina små odlingslotter med påhugg var än de kunde fås - slåtter, tröskning, dikesgrävning, slakt, byggnadsarbete, skogshuggning. 



7 4 JORDBRU KARNA I SAMHÄLLET På smågårdarna var det främst brukarfamilj ens medlemmar själva som arbetade mer under de bråda säsongerna, men många bondfamiljer utvidgades temporärt. Utflugna familj emedlemmar kom hem. Barnen var skollediga. Det mindre jordbruket kunde ofta lösa sitt extra arbetsbehov på informella vägar och slapp leja så mycket folk när arbetskraften var som dyrast. Snarare än extra arbetskraft behövde många små gårdar hjälp med hästar, eller traktorkörning, då deras egen dragarkapacitet inte räckte till . Det ordnades genom arbetsbyte gårdarna emellan, vilket uppteckningar, bondedagböcker och lokalundersökningar från 1930-talet vittnar om. En studie från Gagnef visar på ett intensivt arbetsbyte mellan småbondehushåll vid 1 900-talets börj an. Dragkraft och maskinhjälp kvittades mot dagsverken i j ordbruket, eller mot hantverkstjänster, vedkapning, snickeri eller avverkning. Här fanns en omfattande informell sektor, där varor och tj änster byttes utan att kontanter eller skattemyndigheter blandades in. Även på större bondgårdar arbetade hustrun betydligt mer i jordbruket under högsäsongerna än under vintern, men detta hade mindre betydelse där. I stället parerades säsongsfluktuationerna, liksom inom det rena storjordbruket, med dagsverkspliktiga torpare, och statarhustrur, som ändå var inordnade i den ordinarie arbetsorganisationen, och med lejda lokalt boende daglönare. I utpräglade åkerbruksdistrikt - Mälardalen, Östgötaslätten och framför allt på Söderslätt i Skåne - där större jordbruk dominerade förslog inte detta och långväga vandringsarbetare, ofta småbrukare i angränsande landsändar som hade otillräckligt med jord för den egna försörjningen, sökte sig till slättbygderna under åkerbrukets högsäsonger. Mekaniseringen av skörden och tröskningen från slutet av 1 800-talet dämpade dessa fluktuationer, men samtidigt tilltog den sydsvenska betodlingen vilket hade motsatt effekt. Sommarens gallring och rensning var arbetskrävande. Samma gällde den länge manuella upptagningen som framkallade en arbetstopp på senhösten. Att få betorna ur jorden blev en huvudfråga för det skånska jordbruket. Barn, ungdomar och kvinnor utnyttjades till det leriga, lågbetalda arbetet. Skånska skolor höll fyra veckors betlov för att göra barnarbetet möjligt och "betpullor " rekryterades i tusental från Smålands och Blekinges småbruksbygder. 



J O RDBRUKARNA I SAMHÄLLET 7 5  Galizierna Från det ohyggligt överbefolkade Västgalizien kom nyfikna familjer, förtrampade j ordproletärer, straffade äventyrare, analfabeter, vana vid att sälja sitt liv för trettio öre om dagen. Ur Galizierna av Ivar Lo-Johansson Arbetsfolk hämtades även från avlägsnare trakter. 1 904 följ de ledningen för Helsingborgs sockerfabrik AB danska storjordbrukares exempel och rekryterade utländska arbetare till sina betgårdar. Importen av arbetskraft växte under åren fram till första världskriget till att omfatta uppemot 2 000 personer årligen, främst kvinnor. Företeelsen är känd som "galizierimporten" ,  eftersom många kom från det sydpolska Galizien som då hörde till Österrike-Ungern. Visserligen var högst en tiondel av säsongsarbetarna i den skånska betskötseln utlänningar, men med galizierimporten anknöt det sydsvenska storjordbruket ändå till ett betydelsefullt mönster i det kontinentala Europas agrarhistoria. Främst till östra Tysklands storj ordbruk gick väldiga strömmar av arbetskraft från Polen och andra områden i Östeuropa där den agrara strukturen rymde många halvproletariserade småbrukare. Konkurrensen om dessa vandringsarbetare som verkade på en alltmer internationell marknad skärptes under seklets första årtionden. Det finns till och med tolkningar enligt vilka en del av de konflikter som gav grogrund för första världskriget emanerade från de kontinentala stormakternas försök att trygga tillgången till säsongsarbetskraft till sina storjordbruk. Galizierimportören
sockerexportören: 
"Främmande arbets
kraft"  Ja ' förstår verk
ligen inte va' dom me
nar! - För mej ä'  den 
ena arbetaren precis 
lika främmande som 
den andra. Teckning i 
Fäderneslandet 1 9 1 6. 
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