
108 Jordbrukets modernisering under efterkrigstiden var en uppgift för hela familjen. Höbärgning i Småland på 19 5 0-talet. Familj en och ar betet Err STORT ANTAL jordbruk har lagts ned under efterkrigstiden och en stor mängd arbete har gått till historien. Rationaliseringens framfart kan tyckas blind, men förutom förändrade ekonomiska och politiska villkor finns sannolikt en rad samverkande faktorer på familje- och hushållsnivå som haft betydelse för vilka gårdar som levt vidare och rent av expanderat, och vilka som dukat under i denna sorteringsprocess. För människorna som befann sig mitt i denna omvandling fanns inga givna vägar in i framtiden. Det är bara vi som i efterhand tycker oss se dem. Jordbrukets genomgripande modernisering har ställt stora krav på de enskilda människorna. En viktig utgångspunkt i detta kapitel är att kvinnor och män haft en lika stor strategisk roll i arbetet med att möta den nya tiden. Överhuvudtaget tenderar kvinnors bidrag till samhällets allmänna modernisering att osynliggöras. För 



jordbrukets del har detta, som vi tidigare nämnt, tagit sig sådana 
uttryck som att den officiella statistiken långt in på sextiotalet 
skapade kategorier där kvinnor uteslöts. Andra exempel är att 
kvinnors arbete inte klassats som jordbruksarbete, utan som syss
lor i hushållet, alltmedan verklighetens kvinnor sprang mellan spis 
och ladugård. Att många kvinnor flydde jordbruket under 1900-
talet vet vi. Men vi vågar samtidigt påstå att de gårdar som både 
genomlevt och överlevt rationaliseringen nästan uteslutande dri
vits av män och kvinnor tillsammans i ett familjeföretagande. 

Politiskt, ekonomiskt och socialt innebar efterkrigstiden en stör
re fokusering på familjejordbruket. Vi har i tidigare avsnitt sett att 
både den årsanställda och den säsongsanställda arbetskraften 
minskade. Mekaniseringen och rationaliseringen medförde ökade 
krav på den enskilda brukarfamiljen. Arbetsstyrkans storlek och 
sammansättning på varje gård kunde därför se olika ut vid olika 
tidpunkter beroende på familjehistorik. Bondeminnen och inter
vjuer visar dock att det på många gårdar någon gång under familje
cykeln fanns fler vuxna än de två som kännetecknar en vanlig 
kärnfamilj. Vanligen har det rört sig om släktingar, oftast någon 
ur den äldre generationen, men även ogifta syskon, ett förhållan
de av vikt för hela arbetsorganisationen och det vardagliga livet. 

Den allmänna bilden av mekaniseringen kan ge intryck av en 
jämnt fortskridande utveckling, men går man ned på hushållsnivå 
kompliceras bilden, och vardagsverkligheten innehåller många 
motsatser och ojämnheter i utvecklingen. Att arbetsstyrkans sam
mansättning och tekniknivån var fullständigt balanserad mot ar
betsuppgifternas innehåll och produktionens omfattning, hörde till 
undantagen. Bara de stora, kapitalintensiva gårdarna hade egent
liga möjligheter att fullt ut utnyttja alla delarna i den nya teknik 
som växte fram under dessa decennier. De flesta jordbruk meka
niserades i stället gradvis och kom därför att arbeta med ny och 
gammal teknik samtidigt. Från minnesmaterial, frågelistsvar och 
intervjuer framgår att det sällan var någon gård som vid samma 
tillfälle kunde investera i traktor, självbindare och bostadsförbätt
ringar. Kanske hade man åren efter kriget mjölkningsmaskin på 
gården, men inte elspis. Det gör att beskrivningar av arbetsliv och 
arbetsfördelning på gårdsnivå av nödvändighet måste skildra för
hållanden där det nya och det gamla vävs samman på ett inte all
tid så överskådligt sätt. 

Motiveringarna för de tekniska prioriteringarna är inte heller 
entydigt knutna till ett strikt företagsekonomiskt resonemang, utan 
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ger många gånger uttryck för kulturella värderingar. Ofta kan det 
handla om manligt och kvinnligt, men också i hög grad kopplas 
till var någonstans i familjecykeln den enskilda gården befunnit sig 
när tekniken blev tillgänglig. Det är lätt att missa jordbrukets starka 
koppling till familjens försörjning och till det cykliska förlopp som 
utmärker familjen. Det var kanske inte lika lätt att investera i nya 
mjölkningsmaskiner när man hade en rad småbarn att dra försorg 
om. 

Vi beskriver arbetet i jordbruket som det berättas i intervjuer, 
Bondeminnen och uppteckningar. Arbetsvillkoren skiljer sig mel
lan olika delar av Sverige och att fånga in alla variationer är omöj
ligt. Det arbetsliv som skildras här hör framför allt hemma på de 
medelstora familjejordbruken i de mer utpräglade jordbruksbyg
derna. Traditionellt brukar olika framställningar av jordbruksar
bete ta sin början ute på åker och äng. Här vill vi i stället fysiskt ta 
avstamp inne i mangårdsbyggnaden, gårdens absoluta bruknings
centrum. Därefter vandrar vi ut till djuren och markerna. 

Kapitlet är i grova drag uppdelat på två tidsperioder, där den 
första omfattar de tre första decennierna efter kriget. Slutfasen av 
den tidsperioden hamnar då i sjuttiotalet. Den andra perioden 
motsvaras av de senaste decennierna fram till 2000-talets början. 
Det är den tidsindelning vi följer i denna bok. En viktig anledning 
är att mekaniseringen kan uppdelas i två mer uttalade vågor, där 
den första var den tid då de flesta gårdar fick traktor, mjölknings
maskin, skördetröska samt vattenledning och värmepanna i bo
städerna. Den andra utmärks av en vidareutveckling och förbätt
ring av befintlig teknik. Nu kommer självgående tröskor, kyltan
kar för mjölk, hydrauliskt manövrerade redskap samt en helt an
nan bostadsstandard. V ARDAGSVERKLIGHET 
Under kriget var jordbruket försatt i en situation där det främst 
gällde att klara folkförsörjningen. Teknikspridningen såväl som 
teknikutvecklingen stod i många fall stilla. Efter kriget började 
hjulen så sakta att rulla, en förändringens våg var på väg, men hur 
skulle man på den enskilda gården tackla dessa nya möjligheter? 
På frågan om vilken teknisk förbättring man helst ville se svarade 
de olika medlemmarna i en familj vid mitten av 1940-talet följan
de: husfar ville investera i en gödselspridare, husmor i en tvättma
skin, medan sonen önskade sig en bastu. 



Det ligger nära till hands att föreställa sig att husbondens teknikval var det naturliga framtidsvalet. Men kanske lurar vi oss. Lika avgörande kan det ha varit att kvinnan önskade sig en tvättmaskin. Hushållet och den dagliga omsorgen Det har sedan länge funnits ett stort intresse för lantbrukets äldre byggnadskultur. Hela forskningstraditioner har byggts upp kring bondens hus. Hembygdsgårdar och friluftsmuseer har skapats för att visa och bevara denna kultur. Intresset sträcker sig emellertid VARDAGSLIV 111 På ett övertygande sätt förmedlar denna omslagsbild från Jordbrukarens elektriska blad 19 3 9 hur ett tungarbetat lanthushåll kunde rationaliseras. Borta är alla pytsar och byttor, rykande spisar och skräpande ved. Till och med husmor siälv tycks ha försvunnit. Kanske är hon på gärdet. 



1 12 VARDAGSLIV Mangårdsbyggnaden med omgivande trädgård är jordbrukets centrum, familjens bostad och ansiktet utåt. Flygfoto 1949 över Mo i Jämtland. sällan längre fram än till slutet av 1800-talet. Men jordbruket är 
ju även fortsättningsvis en bebyggd miljö. I vår del av världen har 
vi svårt att tänka oss ett jordbruk utan byggnader. Byggnaderna 
utgör brukningscentrum och kärnan är mangårdsbyggnaden. Den 
är lanthushållets bostad och gårdens ansikte utåt, den är centrum 
för gårdens administration och i sig själv en produktionsapparat. 

Att bostaden hörde samman med jordbrukets produktion var 
en realitet för efterkrigstidens planerare. Byggnadsforskare, lant
bruksnämnder, hemkonsulenter och lanthushållslärarinnor hade 
alla del i det moderniseringsprojekt där jordbrukarbostaden och 
lanthushållet skulle rationaliseras. För detta fanns flera motiv. Ett 
var att ge lantbrukarbefolkningen del av samma standard som 
jämförbara grupper redan uppnått. Ett annat motiv var att man 
åtminstone indirekt erkände ett samband mellan den produktions
apparat som växtodling och djurhållning utgjorde och kvinnors 
arbete för hushållets försörjning. Hushållet, inte den manlige bru
karen, blev på så sätt jordbrukets minsta enhet. Ett tredje motiv 
var att den kvinnliga arbetskraften tidsmässigt behövde frigöras 
för den mer direkta jordbruksproduktionen. Det sistnämnda var 
dock mer outtalat, kanske beroende på att det kolliderade med det 
enförsörjarideal som alltmer bredde ut sig i samhället. 



Från undersökningar som gjordes vid denna tid framgår att familjejordbruket var inrymt i bostäder med en mycket lägre standard än det svenska genomsnittet. Endast sju procent av bostäderna på dåtidens jordbruk kan räknas som moderna med avseende på vatten, avlopp och hygienutrymmen. 1945 genomförde Statens Forskningskommitte för lantmannabyggnader en mycket detaljerad undersökning av jordbrukets bostäder. Den omfattade 1 500 av 260 000 familjejordbruk i storleksklassen 2-20 hektar. Gårdarna var statistiskt representativa och fördelade över landet. Resultatet visar att endast ett fåtal hus var nybyggda, tvärtom hade de flesta en rätt avsevärd ålder och var uppförda i traditionella tekniker som knuttimring eller korsvirke, med en eller två kraftiga murstockar. En hel del bostäder hade centralvärme i form av en kökspanna som eldades med ved, men många saknade en sådan och varje rum måste värmas separat med kakelugnar och kaminer. Vatten och avlopp förekom inte heller allmänt, utan vattnet bars från brunnar belägna mer eller mindre långt från bostaden. De flesta bostäder hade elektrisk ström, men ganska få använde den till annat än belysning. Elspisar, tvättmaskiner, kylskåp och andra hushållsapparater var ovanliga. 
Parstugor och skånelängor Ser man till bostädernas planlösning och utformning, för att därmed knyta an till en gammal forskningstradition, så fördelar sig de olika planlösningarna på de 1 500 mangårdsbyggnaderna geografiskt på ett sätt som skulle glädja de folklivsforskare som en gång i världen strävade efter att kartlägga Sverige i olika kulturområden. Den klassiska parstugan fanns på nio procent av gårdarna. I Västsverige var köket enligt traditionen inrymt bakom förstugan, medan parstugorna i Östsverige och Norrland hade köket förlagt på sedvanligt sätt till ett av husets två stora rum. Ett annat av byggnadshistorikernas älsklingshus, den gamla enkelstugan, var också 
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VARDAGSLIV 113 Nedan till vänster: En korsformad plan med rummen grupperade runt en murstock har under närmare två sekel varit den vanligaste bostadstypen i det svenska jordbruket. Uppmätningen från år 194 5 visar en värmländsk mangårdsbyggnad, uppförd i slutet av 1800-talet. Byggnaden saknade vid den här tiden helt hygienutrymmen. Nedan till höger: Parstuga från Kalmar län uppförd på 1820-talet. Lägg märke till att köket fortfarande år 194 5 var inrymt på traditionellt östsvenskt vis i parstugans ena halva. 
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den nästan lika vanlig, framför allt i Östergötland, östra Småland 
och i Närke. På traditionellt vis avvek de gamla danska landska
pen med sin långa bostadslängor i en våning. Närmare en tredje
del av de undersökta gårdarna hade dock en annan plantyp med 
rummen grupperade kring en central murstock. Plantypen, en kors
plan med fyr- eller femrumsindelning, blev vanlig i stora delar av 
Sverige under 1800-talet. 

Det viktiga här är kanske inte att bostadshusen är så gamla, 
byggnadens ålder kan ju ha överdrivits av innehavaren, utan att 
de uppmätta planlösningarna visar en ålderdomlig funktionsupp
delning av bostaden. Vad betydde detta i kombination med den låga 
tekniska bostadsstandarden för det dagliga arbetet och livet i bo
staden? 

En sådan fråga sätter jordbrukarkvinnornas arbetsdag i centrum. 
Männens närvaro i hushållsarbetet var av så tillfällig karaktär att 
vi här lämnar det åt sidan. Att elda med ved, att laga mat på järn
spis, att bära in vatten strukturerade arbetsdagen på ett särskilt sätt. 
Varje särskilt moment krävde en mängd upprepningar under da
gen och ändå hade det avsedda arbetet knappast påbörjats. Nya 
vedträn måste hämtas in, stoppas i kamin eller spis. När vatten
hinken var tom måste någon hämta mer. Först när detta var gjort 
kunde maten börja tillredas eller golvet skuras. Allt detta tog en 
väldig mängd kvinnotid. Hur arbetsamt det tedde sig för den en
skilda individen berodde på om arbetsuppgifterna kunde fördelas 
på flera kvinnor och om det fanns barn som kunde hjälpa till. 

Trots att jordbruken var små var mangårdsbyggnaderna i de 
flesta landsändar tämligen stora hus med i genomsnitt fyra eller 
fem rum. Men den traditionella planlösningen innebar uppenbar
ligen också ett traditionellt sätt att använda bostäderna. I vardags
lag användes endast köket och kökskammaren och möjligen yt
terligare ett rum. I hög grad berodde denna "frivilliga trångbodd
het" på att man inte gärna värmde upp fler rum. Sovplatserna blev 
därför fördelade på rum som under dagen hade andra funktioner. 
De flesta sov i kökskammaren, både föräldrar och barn, även om 
det blev vanligare med en särskild sängkammare bland dem som 
var nygifta vid mitten av fyrtiotalet. Ungdomar och ibland tjäns
tefolk, liksom inneboende släktingar, huserade i vad som förefal
ler ganska tillfälligt iordningställda rum. En hel del familjemed
lemmar sov fortfarande i köket. Många sovande i samma rurr 
medförde även att flera delade säng, i genomsnitt hade varje per
son endast drygt en halv sängbredd till sitt förfogande. Kanske va1 



det därför som den gamla gustavianska utdragssängen fortfarande var den vanligaste sängtypen, kompletterad med olika dragsoffor. När sovplatserna skulle samsas med en rad andra funktioner i samma rum, innebar detta en hel del arbete med att skjuta samman sängar, bädda upp och omvandla rummen i skiftet mellan dag och natt. Kökskammaren fungerade förutom som sovrum även som familjens vardagsrum. Här sköttes också vanligen gårdens skrivarbeten och räkenskaper. De flesta gårdarna i den nämnda undersökningen redovisade att de hade ett särskilt skrivbord, trots att de samtidigt uppgav att det administrativa arbetet nästan var försumbart i tid. Däremot saknade de flesta gårdar en särskild plats för symaskinen, som dock var betydligt mer flitigt använd. Den fick husmor plocka fram när det var dags att sy. Husets största rum, salen, användes endast vid årets och livets högtider. Även i de allra minsta bostäderna höll man sig med ett sådant finrum. Denna tradition ledde till att en procentuellt stor andel av bostadens yta upptogs av representationsutrymmen där särskilda möblemang, en sror mängd krukväxter liksom pynt och prydnader var ett viktigt kulturellt kapital som ingen frivilligt sade sig vara beredd att avstå från. VARDAGSLJV 1 1 5  Frida Persson lördagsstädar i en närmast klassisk köksinteriör. Så här såg det ut i en stor mängd lantbrukarhem under efterkrigstiden. Notera de så kallade kronstängerna i taket med stövlar och kläder. På sådana stänger förvarade man förr livsmedel, ull, lin och andra förnödenheter. Interiör från hemmansägare Anders Persson i Königslund, Västerbotten. 



1 16 VARDAGSLIV Vattenklosetter och vindsskrubbar 
Flertalet gårdar saknade vid den här tiden separata hygienutrym
men. Endast fyra procent hade badrum. Det mesta av den dagliga 
tvagningen skedde i ett emaljerat handfat i köket. En hel del av de 
badrum som trots allt fanns saknade rinnande vatten. Husens tra
ditionella planlösningar gjorde att om toaletter, eller så kallade 
vattenklosetter, och tvättrum skulle installeras så måste de inrym
mas under trappor och i vindsskrubbar. Sådana utrymmen använ
des också till förvaring av kläder och sänglinne. De flesta gårdar 
saknade helt garderober till de arbetskläder som användes daglig
dags. En krok i köket eller farstun fick härbärgera ladugårdsklä
der, medan blöta strumpor och vantar hängdes till tork på ett streck 
över köksspisen. 

Det var alltså under ganska hårdbearbetade materiella villkor 
som hushållsarbetet skedde. Intervjuer, Bondeminnen och folkmin
nesmaterial visar att kosthållningen fortfarande var traditionell 
med tre mål lagad mat om dagen och däremellan några omgångar 
kaffe. Basvarorna hämtades från gården i form av mjölk, kött och 
mjöl. Även om en och annan fortfarande separerade mjölken hem
ma, så köpte de flesta både smör och ost. Bortrationaliserade var 
också de stora baken av forrådsbröd, även om det mjuka matbrö
det ofta var hembakt. Fläskkött var basmat och grisslakten sked
de vanligen på ladugårdsbacken. Att ta tillvara och bevara slakt
maten underlättades av de allt vanligare konserveringsapparater
na. De användes också i skörden av grönsaker, frukt och bär, även 
om syltandet och saftandet fortfarande var omfattande arbetsmo
ment. 

Få hade tillgång till tvättmaskin och att tvätta for hand var ett 
av kvinnornas tyngsta arbeten. Många bykte eller lakade fortfa
rande vittvätten och detta krävde att flera kvinnor hjälptes åt. 
Småtvätt kokades på spisen, medan de ofta rejält smutsade arbets
kläderna måste skrubbas på tvättbräde. 

Sopkvasten var det dagliga städredskapet, även om dammsuga
ren kom till användning i städningen av finrummen. Norr om 
Mälaren fanns fortfarande det gamla flyttandet mellan sommar
kök och vinterstuga. Ännu vanligare var att man bytte sovplats 
under den varma årstiden. Sådana flyttningar medförde normalt 
en rejäl storstädning där kök och kamrar skurades ordentligt rena. 
Från en hälsingegård omtalas att sommarstädningen av vinterbygg
ningen tog 54 arbetstimmar i anspråk. 



Den materiella verklighet som omgav lantbrukets husmödrar 
hade redan på trettiotalet varit föremål för statliga utredningar, men 
mycket lite tycktes hända under de kommande decennierna. I slu
tet av fyrtiotalet var trots allt de större bondgårdarna i regel bätt
re utrustade rent tekniskt med vatten, rentav toalett och kökspan
nor, men i övrigt tycks bostadsvanorna liksom det dagliga hushålls
arbetet ha varit tämligen likartat uppbyggt på de flesta familjejord
bruk. 

Decennierna efter kriget blev på många sätt avgörande för var
je enskilt familjejordbruk. Rationaliseringskraven innebar stora 
investeringar i maskiner, dikning och ekonomibyggnader. Gårdar
nas areal måste öka genom förvärv av intilliggande fastigheter. Hur 
skulle man då samtidigt ha råd att investera i en förbättrad bostads
standard, jämförbar med andra gruppers? 

För att avhjälpa landsbygdens låga bostadsstandard, inte minst 
i det inre av Norrland, tillkom statliga förbättringslån. Reparatio
ner av bostäder blev också avdragsgilla kostnader i skattehänse
ende. Trots sådana centrala insatser fick många kvinnor vänta på 
sin del av tekniken. Karin Nätt från Grästorp i Västergötland be
rättar fortfarande lite harmset att när hennes man på femtiotalet 
bestämde att det var dags att investera i en gödselspridare, sakna
de familjen fortfarande rinnande vatten inomhus. 

I övergången mellan fyrtio- och femtiotal blev det vanligare med 

VARDAGSLIV 1 1 7  Småbrukarna Valter och Gudrun Olofsson i byn Aronsjö i Västerbotten bodde länge med tre små döttrar i ett dragigt kök utan rinnande vatten. "Det har int varit för folk att bo så här. Man ha måst frukta för barnen. Både att dem skull bli sjuk och för att myndigheterna skull komma och ta dem härifrån." Slutligen beviljades kommunalt byggnadslån och en oktoberdag 1 961 kunde familjen flytta in i den tre rum stora, oljeeldade enplansvillan. Sune Jonsson dokumenterade flytten i ord och bild. 



1 1 8 VARDA G S LIV Även om männen ofta övertog mjölkningen när maskinerna kom, så lärde sig många kvinnor att mjölka med maskin. Här har fröken Signhild Kärrbrand vunnit SM i maskinmjölkning 1 956.  vattenledningar i bostäderna.  Vatten behövde dock inte al lt id betyda även avloppsledning. Från minnesmaterial och intervj uer träder även en och annan frysbox fram, ibland inköpt lite förmånligare genom mej eriföreningens försorg. Att laga mat på en elektrisk spis med flera plattor, i stället för på en enda kokplatta, omtalas som en himmelsvid förbättring. Mången husmor gladdes också över en blank, emaljerad vedpanna i köket som klarade värmehållningen i hela huset. Elektriska tvättmaskiner, visserligen långt ifrån våra dagars automatiska maskiner, kunde också vara ett nyförvärv till gården. Att stoppa alla blåbyxor och ladugårdsrockar i en maskin, i stället för att koka och skrubba, underlättade arbetet. I ladugård och svinhus Under fyrtio- och tidigt femtiotal blev mjölkningsmaskinerna a l lmänna och männen tog över mjölkningen. Kvinnornas dryga lott med handmjölkning var därmed bortrationaliserad, men många av dem tvingades under ett antal år mj ölka efter för hand. Den tidens mjölkningsmaskiner var tunga, liksom alla til l behör som flaskor, mjölksilar och spenkoppar. Allt skulle diskas i hett vatten och stj älpas till tork. Det stod en doft av Kloramin runt många 
• 



husmödrar efter mjölkningsdags . Det var heller ingen sjä lvklarhet att det fanns varmvatten i ladugårdens närhet. Eftersom de flesta 
0årdar saknade kvinnligt tj änstefolk fö l l  sådant arbete på husmor. �ånga kvinnor övertog också maskinmjölkningen när männen ådde el ler skördade .  Kvinnorna hade fortsatt en central roll för att upprätthålla god mjölkhygien, där målet var att en gång i framciden ur  kungens hand få  ta  emot guldmedalj för tjugofem års rickfri mjölkleverans . Ladugård ssysslorna innebar också arbete med kalvar, grisar och höns, medan hästskötsel och fårhå l ln ing blev alltmer sällsynta ·sslor. På många gårdar hjälptes man åt med mockning och ut·odring. En hel del löpande arbeten som att sopa, bära halm och mata kalvar kunde också skötas av äldre män eller barnen i gåren . In på sextiotalet var hönsen normalt husmors angelägenhet, ibland med benägen hj älp av barnen. Annonserna i Jordbrukarnas Föreningsblad om dagsgamla eller tj ugoveckors kyckl ingar V A R D AG S L I V  1 1 9 "Om å om igen har jag försökt å samla ihop lagård å korna till en bild - 'Kalvarna får mjölk ' - de e fantastiskt när kal-varna får mjölk - eller när lagårn är en enda oreda av kor och flickor som antingen ska ha ut dem på morgonen eller in dem på kvällen - men jag k larar det inte. " Resultatet av konstnären Siri Derkerts mödor blev till sist ändå denna litografi, "Kalvarna 1natas ", Fogelfors 1 947. 



1 20 VARDAG S LIV lästes med intresse och ibland kom en låda med små leghorn till gården. Många lät kläcka fram egna kycklingar, ibland med hjälp av en särskilt inköpt äggkläckningsmaskin som genom ett trollslag förvandlade en massa ägg till pipande dunbollar. En sida av rationaliseringen innebar att många gårdar i slättbygderna successivt avvecklade mjölkkobesättningarna för att i stället satsa på svinhållning i större skala . Man byggde kanske från början inte om ladugården helt och hållet till den nya produktionsinriktningen, utan försökte snickra boxar och kättar så gott det gick, där korna tidigare huserat. Hade man suggor med smågrisar, så bytte man ut de gamla träburarna som tidigare trätts över suggan när hon skulle grisa, mot fixerade system med j ärngrindar eller bindslen. Varje smågriskull fick därför krypa ihop under varsin värmelampa. Smågrisarna visade sig känsliga när besättningarna blev större. De drabbades ofta av diarreer och måste sprutas med antibiotika . Sextiotalet kände inga faror i det avseendet. Husmor och husfar kom att arbeta sida vid sida med skalpell, spruta och tång i högsta hugg för att kastrera, vaccinera och klippa tänder på smågrisarna. Ännu in på 1950-talet förekom det att smågrisarna såldes på lokala marknader. Med grisarna i en träbur lastade på epatraktorn bar det av till marknaden. Så småningom organiserades leveranserna mellan smågrisuppfödare och gödsvinsproducenter, framför allt genom slakteriföreningarna. Grisbilen blev ett begrepp på alla svingårdar. När den tutade på ladugårds backen släppte både man och hustru allt vad de hade för händer och skyndade till ladugården. Många vurpor skedde i dyngan i jakten på en grissvans. När man äntligen fått tag i grisens svans och öra var det till att häva det vilt skrikande och sprattlande djuret över kätten och ut till bilen. I bondeminnena omtalas ibland värdet av att bilens förare var van och händig med djur. Tillsammans med andra grisar gick så färden till en ny gård där tiden fram till slakt skulle framlevas. På slaktsvinsgårdarna gällde det att på så små ytor som möjligt producera magert griskött. Foderhanteringen runt både smågris- och gödsvinsuppfödningen blev mer omfattande och mer komplicerad. Det räckte inte längre att häva åt grisen skulor och diskvatten, utan avancerade foderstater arbetades fram. Hade man ingen egen gröpekvarn på gården blev kvarnresorna täta. Kraftfodret skulle lastas av och blandas i gröpet. Hur påfrestande ladugårdsarbetet framstod berodde framför allt 



på byggnadernas utformning. Att macka och köra ut dynga på 
dynghögen med skottkärra var mindre arbetsamt i en ladugård med 
gjutna båspallar och flodränna som ledde bort det mesta av den 
ryngande urinen från dyngan, än i gamla ladugårdar med trägolv 
och en hal lutande dyngspång där en skottkärra lastad med genom
blöt dynga krävde både styrka och balanskonst. 

Det brådskar både vår och höst 
Hushållssysslor och djurhållning innebär dagliga, återkommande 
arbetsmoment, medan allt vad som tillhör odling måste ske under 
en kort avgränsad period. Det är ingen tillfällighet att begreppet 
"andtid" ofta dyker upp i Bondeminnen och intervjuer; "våran
nan" och "höstannan" är ansträngande, stressiga tider som på 
olika sätt påverkar alla medlemmar i hushållet. Vi ska nedan följa 
odlingsåret som det kan ha tett sig i de mer utpräglade jordbruks
bygderna och sätta människorna i arbete för att närmare se hur 
ny och gammal teknik formade arbetet under de dryga två decen
nierna efter kriget. 

Den klart viktigaste tekniska landvinningen i allt markarbete är 
traktorn och först efter 1945 gör den sitt egentliga segertåg, nu allt 
oftare försedd med gummihjul. En bonde berättar hur märkvär
digt fint mönster han tyckte det blev på åkern av gummihjulen. 

VARDAGSLIV 1 2 1  Dyngpölen i förgrunden antyder att marken runt om är i det närmaste bottenlös. Ett felsteg på spången och kärran måste bärgas, alltmedan gummistövlarna sugs fast. Knut Öberg på dyngspången i Ölmevalla, Halland. 



1 22 VAR D A G S  L I V  I det vardagliga arbetet på gårdsnivå finner man att äldre och nyare teknik används sida vid sida . På fotot från år 1 946 kör Marianne Pettersson en gammal "munktellare " med järnhjul. Efter kommer en för tiden ansenlig fjäderharv. Frändesta, Västmanland. Traktorn slog ju på sikt ut hästen som dragare, men trots inköpet av en traktor så behöll man åtminstone en av hästarna en tid framöver. Traktorn var dyr i inköp och man behövde under de bråda ti derna oftast mer än en dragare . Därför finner man också under fyrtio- och femtiotalen att traktorn i vårbruket kunde gå framför harven parallellt med att hästen drog såmaskinen. Eftersom sj ä l va sådden av tradition i de flesta landsändar var en manlig angelägenhet, så var det oftast husbonden sj älv som traskade efter hästen . Husmor återfanns kanske på traktor och harv, ibland ersatt av någon av sönerna i gården eller av de äldre männen. Harvarna var ofta till en början ombyggda hästredskap och gj orde inte alltid ett särskilt gott bruk. De  utvecklades efter hand, ibland med hjälp av lokala smedjor, och blev så småningom helt i j ärn och med möj lighet att reglera harvdjupet beroende på j ordart och hur hårt vintern farit fram med åkern. Det harvades på längden och på diagonalen, allt i strävan efter att göra ett gott bruk. Mary och Lennart Pettersson i Torstuna berättar om hur de under vårbruket hade o lika åsikter om harvdj upet. Lennart hade fått lära sig på lantmannaskolan att inte göra såbädden så djup, medan Mary protesterade och krävde att få "köra mull " ordentligt som hon lärt sig av sin far. När tiden var kommen för traktorn att spännas för såmaskinen var kanske också denna en ombyggd hästmaskin. Det var svårt att från traktorerna kontrollera att säden rann som den skulle ned i 



billarna och att dessa inte fylldes med jord. Räddningen blev att placera en person på en planka över billarna, en planka som mången husmor eller ungdom tillbringat timmar på i färd med att "rycka billar". Ingrid Johansson i Havdhem på Gotland ger uttryck för vad en kvinna kände inför vårbruket: 
Detta att vänta på våren - och så plötsligt få uppleva karlarnas oerhör
da brådska med åkerbruket, att få jorden beredd och sådden och fröet 
i jorden i rätt tid. Det var ju  livsviktigt . . .  och då måste kvinnorna ock
så ställa upp med allt vad de kunde av servis och med harvning och 
stenplockning. Om husmor hade tur så hade hon någon till hjälp och kunde ostört ägna sig åt att laga mat och sörja för åkerfolket. Under dessa de.:ennier handlar det i hög grad om bestämda mattider. Klockan tolv slog sig en hungrig skara ned vid köksbordet. Kepsarna kastades på golvet och gav ifrån sig en puff av åkerns damm. I bästa fall mg man av sig de uttorkade läderskorna och små korn av gödning och utsäde rullade av raggsockorna in under köksbordet. Under middagen måste husmor ställa i ordning eftermiddagskaffet. Kö:.-er fylldes av lukten av tom termos, smutsig ryggsäck och vetebul- VARDAGSLIV 1 23 Hästdragen såmaskin, karlar i keps och blåkläder. En ganska vanlig syn under vårbruket på 1 950-talet. Gustav Magnusson och Rune Oberg i Olmevalla, Halland. 



124 VARDAGSLIV Ny teknik kan skapa oväntade och nya arbetsmoment. Ar 1 949 stod Mia på brunnstaket och tvättade säckar som innehållit betat utsäde. Troligen är det ett kvicksilverpreparat hon försökte sköl;a bort mitt i den iämtländska försommargrönskan, långt från kommande larm om betningsmedlens inverkan på fåglar och småkryp. Upprepade sköliningar krävdes för att få säckarna rena och till sin h;älp hade hon vatten från en gammal träpump, ett tvättkar och en bykstol i trä. Alsen, Jämtland. !ar. Middagsdisken måste raskas undan och kvällsmaten förberedas innan barnen kom hem med skolbussen, trötta och arga över sina varma vinterkläder när våren äntligen kommit. Kanske hann hon med att ta en tår kaffe med svärmor, be barnen hämta hem korna och styra med att någon satte in ugnspannkakan innan det var dags att gå till ladugården för att mjölka. Konstgödseln, som blev alltmer använd, måste spridas för sig. En del var ganska frikostiga med givorna och liggsäd var en inte alltför ovanlig syn när fruntimmersveckan var till ända. Hanteringen av både utsädessäckar och gödningssäckar var tung, då alla sådana lyft skedde för hand. Säckarna lastades ur logar och magasin upp på en flakvagn och kördes ut på gärdet, där de på nytt måste lyftas och tömmas i sålådor. Plomberat och betat utsäde i papperssäckar, lastade på en vagn vid dikesrenen, blev en vanlig syn. Att betningsmedel var giftigt visste man, men man drog sig inte för att hantera det med bara händerna. Däremot var barnen tillsagda att inte stoppa det i munnen. På sextiotalet var det dock lockande att i stället för det bleka vetetuggummi som bondbarn brukade tugga ihop, fresta med ett rosa som liknade bubbelgum. Lille Johan Gustavsson från Knop-



pe i Uppland tuggade tuggummi av betat utsäde för att imponera 
på sina bröder, ett tilltag som slutade på sjukhuset med magpump
mng. 

När själva sådden var klar vidtog det enformiga arbetet med att 
välta. De flesta gårdar hade någon form av ringvältar som packa
de jorden runt det nysådda sädeskornet. Att köra vältar, vare sig 
det skedde med häst eller traktor, har alltid ansetts som ett tråkigt 
och dammigt rutinarbete. Om inte husmor deltog i andra åkerjobb 
så föll gärna vältningen på hennes lott. 

Under våren grönskade beteshagarna och djuren längtade efter 
att släppas i vall. Innan dess måste hägnaderna ses över. Gärds
gårdarna blev alltmer sällsynta. Fanns de kvar så drog man kan
ske en taggtråd över dem. Det vanliga var dock stängselstolpar och 
tråd, men varje år hade några stolpar ruttnat av och tråden slak
nat och man måste ut med spett och trådspännare. Först därefter 
var det dags för den alltid lika äventyrliga vallsläppningen med 
kesande kor och kvigor. Sinsuggor och gyltor släpptes ut i svingår
den där de snabbt förvandlade grönskande marker av kärs, nate 
och svinmålla till naken jord. 

En ökad och ibland ensidig spannmålsodling ledde till mer ogräs 
och ohyra på säden. Fyrtio- och femtiotalen var genombrottet för 
olika kemiska preparat för att komma tillrätta med sådana an
grepp. På en del gårdar köpte man särskilda sprutor och utförde 
sedan sådana arbeten som legojobb. En sprutkarl kunde därför 
tillbringa lång tid tillsammans med allehanda preparat vars farlig
het var mer eller mindre okänd. Dessutom ansågs det sjåpigt av 
en bonde att inte våga hantera DDT och Lindan med bara hän
derna. 

Decennierna efter kriget hade så gott som samtliga gårdar ett 
potatisland för det egna gårdshushållets behov. Potatisen måste 
förgros på något lagom ljust ställe och man satte den för hand. 
Husbehovsodlingen av potatis var knappast mekaniserad, men i 
områden där potatis för avsalu var en viktig gröda började den 
maskinella utvecklingen så smått göra sig gällande. I betland och på trädor 
Det skånska jordbruket skiljer sig i flera viktiga avseenden från 
övriga Sverige. Framför allt har här i större skala odlats grödor som 
sockerbetor samt andra rotfrukter och konservärter, grödor vars 
skötsel endast i ringa grad var mekaniserad och dessutom arbets
krävande under hela odlingssäsongen. Det fanns också många små-
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126 VARDAGSLIV Betor, potatis och rotfrukte1; grödor som länge krävde många händer, men som också gav tillfälle till säsongsjobb. Här kryper ett antal kvinnor, men även några män över betåkern i Kåseberga. Kvinnornas huvudbonader är värda att se närmare på. Kvinnan som sitter som tredje person bakifrån har en huvudduk knuten på ett mycket ålderdomligt vis, medan kvinnan i förgrunden bär en sextiotalets reklamkeps med skärmen uppvikt på tidstypiskt maner. Foto Stig T Karlsson, Kåseberga, Skåne 1961. brukare i dessa trakter. Många av dem arbetade extra. Vi ska därför parallellt med beskrivningen av odlingsåret väva in Bevi Olssons berättelse om sitt arbete på olika gårdar i Skåne. Bevi och hennes man bodde i Önnestad. Bevi arbetade som säsongsarbetare i det skånska jordbruket under hela sitt arbetsföra liv. I sexton år var hon sysselsatt med att luka betor på en gård i grannskapet. Säsongen startade i början av maj och böjd över ett "gallrejärn" tog hon sig fram över fälten. Fem tunnland hann hon med varje säsong. I takt med att skördetröskan blev allt vanligare, ökade fröogräsen på åkrarna och rensningen blev mycket arbetskrä vande. Utsädet bestod vid den tiden av flera sammanklumpade betfrön, som när de grott nogsamt måste gallras. Genom sortförädling lyckade man få fram enfrökorn som minskade behovet av gallring. Under dessa sextiotalets rekordår passade man på att spruta mot betflugan, och senare även mot ogräs, samtidigt som arbetsfolket befann sig på fälten. Bevi minns särskilt hur obehaglig sprutningen mot betflugan var. När hon cyklade hem såg hon dubbla vägar, och de kvinnor som var inhysta på bethotellet vacklade av yrsel när de på kvällen begav sig till sina rum. När vårbruket var över och potatisen satt, vidtog i allmänhet 



arbetet på trädorna landet runt. Årets dynga från gödselstacken 
tillkom vanligen trädan. På en omekaniserad gård måste dyngan 
lastas för hand, ofta ett arbete för männen i familjen. Utrustade 
med dynggrepar bröt de upp högen, och dyngstackens inre liv med 
feta larver och insekter blottades. När traktorerna försetts med 
hydraulteknik kunde man montera frontlastare för att lyfta den 
tunga dyngan. Gödselspridare som sattes bakom traktorn gjorde 
att man slapp gå och sprida för hand. Det dröjde dock innan alla 
gårdar hade tillgång till en sådan. Helmi från Främmestad i Väs
tergötland berättar om hur hon på femtiotalet gick och spred dynga 
för hand på trädesgärdet medan hennes lille son satt i barnvag
nen. 

Trädorna var ju en del i ett odlingssystem som höll nere ogräs
trycket, lät åkerjorden mineraliseras och gjorde det möjligt med 
mer av höstsådda grödor. När trädan var upplöjd på sommaren 
gällde det att bearbeta den med kultivatorer och harvar, så att den 
hölls jämn och fri från ogräs. Att åka runt och titta på den växan
de grödan, men även på hur olika gårdar skötte sina trädor, var 
en del av bondelivet. Mer än en har utropat: "Titta en så vacker 
träda!" Att sitta och harva på en torr och dammig träda var där
emot ingen lustupplevelse och ofta ett arbete som överläts på ung
domar eller kvinnor. "Höannan" 
Trädan borde man ha hunnit köra färdig innan slåttern tog vid. 
Skörden av vinterfoder är den andra av odlingsårets andtider. 
"Höannan" var minst lika brådskande som sådd och skörd. På kort 
tid skulle ett foder av god kvalitet bärgas och alla önskade sig torrt 
och varmt väder. Efter kriget slog de flesta sina vallar med slåtter
maskiner eller slåtteraggregat och de hässjade höet för att det skulle 
torka. Höbärgningen engagerade hela gårdshushållet och många 
var tvungna att ha extra hjälp några dagar. När höet väl var torrt 
skulle det lastas av från hässjorna upp på en vagn för att sedan 
stackas i lador och på skullar. Många husmödrar tillbringade da
gar på rännet eller skullöppningen i gassande sol. Vissa ekonomi
byggnader hade körbroar upp på skullen så att det gick att kom
ma upp med traktor och vagn och lasta av inne. Andra installera
de höhissar som drog upp ett lass i taget. 

Under den här tiden kom också höpressarna i bruk. Men lastas 
skulle balarna ändå, och nog kunde det vassa bindgarnet få det att 
svida, inte minst i barnahänder, efter ett antal lass. I minnesmate-
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128 VARDAGSLJV Kanske var detta en av odlingsårets absoluta höjdpunkter; när det äntligen blev rast mitt i höbärgningen, med kaffe på fat och på bit. Tornedalen 1950-talet. rialet framstår ändå höskörden som en ljuvlig tid. Högsommaren var nära, det luktade så gott och man satt tillsammans trötta och svettiga och drack eftermiddagskaffet i skuggan av en hässja. Bevi Olsson hade så här långt på året hunnit luka betorna och gått över till att plocka konservärter på olika gårdar runt om. Bevi berättar om hundratals plockare på varje fält. Ärterna plockades i spannar som sedan tömdes i stora jutesäckar. Det var en ständig tävlan mellan plockarna om vem som hann mest under en dag. På sextiotalet upphörde handplockningen och arbetskraften ersattes av maskiner. I stället hade den kommersiella jordgubbsodlingen kommit igång och ännu några år kunde Bevi dra vidare över den skånska myllan. Skörden Även om skörden tidsmässigt är mer utsträckt än vårbruket, eftersom olika grödor och olika skiften mognar vid olika tider, har skördearbetet ändå uppfattats som tungt och kanske mer psykiskt påfrestande. Dagarna blir kortare och varje landsända har sitt datum när man vet att höstregnen definitivt kommer att ta över. Eftersom man i Sverige ännu år 1962 skördade 38 procent av spannmålsarealen med självbindare medan resten togs med skör-



detröska, så handlar skördearbetet och tröskningen under den här perioden i hög grad om två parallella metoder på samma gård. Att -kära säd med bindare och traktor innebar i stort sett samma ar• etsmoment som under h ästtiden .  Eftersom säden antingen måste -kylas, sättas på stör eller som i norra Sverige på häss ja ,  så kräv-es det kroppskrafter och ett större arbetslag. Hela hushållet delog i allmänhet. Någon av karlarna körde bindaren, medan kvinnor, barn och gamla drog ihop kärvar och satte upp dem. Efter torkningen kördes kärvarna in i väntan på  tröskning . Tröskve rken var betydligt smidigare och mer utvecklade vid den är tiden än under 1 900-talets tidiga decennier. Många fler j ordruk ägde sitt eget verk och var inte längre beroende av tröskverksålreningar och bolag. Varj e gård kunde bättre styra över sin trösk.d och arbetet utfördes inte lika koncentrerat, utan mer utspritt der hösten De nya verken krävde mindre folk i arbete och man ::<larade sig ofta med det egna hushål lets arbetskraft .  Det innebar au husmor, som förr hade fullt upp med att laga mat åt tröskfo l-er, nu själv börj ade delta i tröskningen. Efter att hon diskat mjölk. gsmaskinerna, gj ort frukost och förberett middagsmaten var det - u  på femtiotalsvis knyta s ja letten till en turban och ställa sig i ögen av kärvar och börj a langa fram till verket, a l l t  medan den V A R DA G S LI V  1 2 9 Husbonden på traktorn, husmor på bindaren och halva Vibyslätten i Närke fylld av sky/ar, krakar och snesar. Bilden visar hur vanligt det var att skörda med självbindare ännu på 1 960-talet. 



130 VARDAGSLIV 
Skördetröskan har 
säkrat kvällssysslorna 
i form av sädessäckar 
som ska lastas och 
köras in för natten. 
Bogserad säcktröska 
fotograferad av Karl 
Hernried på 1950-
talet. 

breda drivremmen från motorvagnen fick dammet i logdörren att 
dansa. 

Fler gårdar köpte egna skördetröskor och många körde runt och 
tröskade på gårdar där man bara hade självbindare. Skördetrös
kan lade, till skillnad från självbindaren, halmen direkt på gärdet. 
Men lång halm kunde man inte lämna kvar på åkern inför höst
plöjningen. Ett sätt var att bränna halmen direkt och i Bondemin
nen berättas om hur vackert det var över slätten när långa eldor
mar ringlade och lyste i höstkvällen. 

Skördetröskan drogs av traktorn och på tröskan stod antingen 
husmor, sonen i gården eller kanske farfar och knöt och knuffade 
undan säckarna med säd vartefter tröskan tog sig fram över gär
dena. Femtio- och sextiotalen bjöd på åtskilliga regniga höstar och 
i museernas fotoarkiv, liksom i människors minnen, finns drama
tiska bilder på tröskor som kört fast och traktorer som slirande 
på tvären gräver ned sig alltmer i blötan. När man tröskade hade 
man i regel inte tid att ta reda på sädessäckarna, utan de fick ligga 
på fälten till kvällen. Då i mörkret, när alla var trötta, gav man sig 
ut på gärdet med traktor och vagn för att lasta på. Jan Eriksson i 
Torsmossen i Västmanland berättar om hur utled han och bröder
na var på säckarbetet som väntade efter skoldagens slut. 

Tröskan kom som något av en främling från landet i väster, van 
vid betydligt mindre hektarskördar och definitivt torrare sådana. 
Visserligen försökte man vänta med att tröska tills vattenhalten i 
sädeskornet gått ned till sexton, sjutton procent, men vissa år var 
det svårt att uppnå. Karl-Axel Utterström i Frösthult i Uppland 



berättar att han en höst hade 700 säckar säd på logen som han fick gå och vända på för att säden inte skulle surna. Skulle skördetröskningen ha en framtid måste någon form av mekanisk torkning till. Lantmannaföreningar och lagerhusföreningar började bygga torkar och nu tillkom ett nytt arbete . Någon måste avdelas att så snabbt som möjligt leverera spannmålen från gården. Så tuffade man iväg med traktorn förspänd för sädeslasset på väg mot centralortens spannmålsmagasin. De långa köerna av bönder blev för några decennier en viktig mötesplats. Här kunde man få kunskap om skördeläget i trakten, beklaga sig lite över hur maskiner krånglade och förundra sig över vädret som aldrig var normalt. På många gårdar började man experimentera med torksystem där kalluft blåstes genom säden som tömdes ut på ett golv. Andra byggde varmluftstorkar, till en början eldade med ved. Med tanktröskornas intåg fick man säden i lös vikt och det förändrade hanteringen. Man lade spannmålsskruvar på golvet eller hängde dem i taket, skottade och skyfflade säd från golv och upp i förvaringsfickor. Arbetet krävde passning så att det inte blev stopp och ö;erhettning i de elektriska motorerna. Hela hanteringen runt den skördetröskade säden blev ofta ett kvinnoarbete, men det kunde även överlåtas på någon av gårdens äldre män. Potatis och plöjning Bevi Olsson hade under hösten fullt upp med potatisplockning. På 1950-talet fanns det vanligen en potatissprätt som fick fram potarisen ur jorden, och så länge den drogs av hästar var man runt tio plockare efter maskinen. När traktor spändes för fick varje plockare sitt stycke att ensam svara för. Med traktorn gick det mycket fortare och Bevi måste skynda sig för att hinna plocka upp innan rraktorn kom nästa varv. Nästa nyhet på potatisåkrarna var poratisupptagaren som förde upp potatisen på ett band. På upptagaren fick man lov att stå flera personer för att sortera, eftersom maskinen, enligt Bevi, plockade mer sten och jordklumpar än potatis. När dagarna blev kortare och betet allt mindre näringsrikt närmade sig tiden för att stalla djuren. Mer eller mindre vilda ungdjur och kvigor skulle föras hem, de grisar som gått ute motas in. Många äventyrliga färder kunde det bli innan ladugårdsdörren slog igen för den här säsongen. Ute på åkrarna slet traktorn med plo-en bakom sig. Påpälsad i storväst för att skydda sig mot regn och blåst satt plöj aren - och det kunde vara antingen kvinnan eller VARD A G S L I V  1 3 1  
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mannen på gården - och försökte hålla i huvudet hur man beräk
nat sin tegplöjning för att få mittfåror och slutfåror att gå ihop när 
åkern var färdigplöjd. Därefter återstod att överlämna markerna 
åt frosten som med sitt hårda grepp skulle bereda det kommande 
årets mylla. 

Så föll snön och arbetet i skogen kunde börja. Vindfällen såga
des upp och blev till ved. Furor och gran togs ned för kommande 
behov av sågvirke och timmer. Den nyligen inköpta och tämligen 
blytunga motorsågens envetna skärande uppfyllde de korta vin
terdagarna. Där någonstans får vi lämna arbetet i jordbruket un
der de svenska rekordåren. KVINNORNA OCH DE MOTSTRIDIGA KRAVEN 
Kvinnor är och har alltid varit flexibel arbetskraft och de har un
der lång tid vandrat in på områden som av tradition ansetts vara 
manliga domäner, speciellt i tider när det av olika anledningar 
saknats män. En sådan situation rådde allmänt i samhället under 
andra världskriget. Kvinnor, även de gifta, behövdes i industrin och 
på en rad poster där män annars arbetade. När kriget gick mot sitt 
slut fanns det rätt allmänt en föreställning om att detta undantags
tillstånd skulle upphävas och allt återgå till en "normal" situation. 
Inte minst inom arbetarrörelsen betonades hemmafruidealet allt 
starkare. Familjen borde ha endast en försörjare, underförstått 
mannen, och fackförbundens roll var att sträva efter så höga lö
ner att det kvinnliga förvärvsarbetet blev onödigt. Redaktören för 
tidningen Lantarbetaren, Sven Jerstedt, skrev 1945: Det kan ifrågasättas om det ur ekonomisk synpunkt är riktigt att hustrun skall försumma hemmet för att tjäna en blygsam slant i tungt och strävsamt arbete . . .  Oftast är det en tillräcklig arbetsinsats att sköta hemmet, framförallt om det finns barn i familjen. 
Tiden ville dock annorlunda. Bristen på arbetskraft ökade efter 
krigsslutet och den förväntade depressionen uteblev. Snart blev det 
ohållbart att bortse från den reserv som den kvinnliga gifta delen 
av befolkningen utgjorde. De gifta kvinnorna började alltmer ut
göra en permanent del av den yrkesarbetande befolkningen. Sam
tidigt förväntades de ta hela ansvaret för skötseln av hus, hem och 
barn och upprätthålla ett husmoderligt ideal. Ett ideal som i flera 
avseenden förstärktes. 

Utvecklingen för de gifta kvinnorna i jordbruket följde i viss mån 
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Motstående sida: 
Potatisblasten har fru
sit och luften luktar 

· snö. Potatisupptag
ning i Ammarnäs, 
Västerbotten den 16 
september 1966. 
Foto Sune Jonsson. 
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Efter andra världskri
get blev självhushåll
ningen, här i form av 
hemystad ost, allt 
svårare att försvara 
ekonomiskt. När den 
sakta vittrade bort 
försvann också sekler 
av kvinnlig kompetens. 
Maria Öberg, Ölme
valla med sina ostar på 
19 5 0-talet. 

samma mönster, men redan i utgångsläget hade dessa en mer kom
plicerad situation, inte minst därför att gränsen mellan traditio
nellt hushållsarbete och jordbruksarbete ofta var grumlig, samt att 
hushållsarbetet alltid varit oerhört omfattande. Beskrivningar av 
arbetslivet på de efterkrigstida jordbruken ger en antydan om att 
kvinnornas situation i den allt snabbare moderniseringsprocessen 
var mer utsatt än männens. Den omställning jordbrukarhustrur
na stod inför kan sammanfattas i fyra uppmaningar: Avveckla 
förrådshushållningen! Mekanisera hushållsarbetet! Bli hemmafru! 
Assistera i nya moment i jordbruket! Avveckla! 
Nordiska undersökningar av mellankrigstidens jordbruk visar att 
kvinnornas arbetsdagar alltid var längre än männens . En del av 
förlängningen kan förklaras med att kvinnorna vid sidan av arbe
tet med djur och åker också ansvarade för allt hushållsarbete. Men 
begreppet hushållsarbete i detta sammanhang behöver förtydligas. 
Decennierna före andra världskriget var självhushållningen omfat-



tande, inte minst inom det textila området. Hade man ogift arbets
kraft så var bostad och mat en del av de anställdas lön. För säsongs
arbetskraft liksom hantverkare ingick maten när de arbetade på 
gården. En hel del kvinnlig kraft satsades alltså på att hålla nere 
de kontanta kostnaderna. Vissa av de produkter som bereddes och 
förädlades i hushållet såldes också för att få in kontanter till går
den. Hushållsarbetet var därför betydligt mer omfattande än vad 
vi i modernt språkbruk lägger in i ordet. 

Tidigare i kapitlet har vi visat att delar av den traditionella hus
hållsproduktionen fortsatte även efter kriget. Men moderniseringen 
av samhället i allmänhet och av jordbruket i synnerhet gjorde den 
alltmer irrelevant. Den kanske viktigaste orsaken till bortfallet var 
att i ett alltmer industrialiserat samhälle blev det inte längre eko
nomiskt försvarbart att upprätthålla en hög grad av självförsörj
ning, inte ens för den egna familjen. Många arbetsmoment ratio
naliserades alltså bort och i stället kunde varor både kvickt och 
billigt införskaffas från staden. Mekanisera! 
En rad hushållssysslor kom naturligtvis att bestå. Ett allmänt sam
hälleligt mål var att dessa skulle skötas så rationellt som möjligt, 
vilket innebar att de borde mekaniseras. Arbetet för familjens var
dagliga väl och ve skulle få ta så lite tid som möjligt för att frigöra 
kvinnlig arbetstid för andra sysslor. Inte minst ansågs detta vik
tigt i de tungrodda lanthushållen. 

För jordbrukarkvinnornas del är den tidsbesparande effekten av 
ett mekaniserat hushåll omdiskuterad. Ny teknik födde ökade 
anspråk, framför allt inom det hygieniska området och statistiken 
antyder att arbetstiden i lanthushållet i stället ökade. Den moder
na hushållstekniken avskaffade däremot en rad arbeten som tidi
gare splittrade dagen. Varje moment var kanske inte så omfattan
de i tid, men de upprepades många gånger under dagen. Det var 
då svårt att vara borta från bostaden i flera timmar, vilket krävdes 
om kvinnor skulle sitta på traktorer och harva. 

Hushållsarbetets samlade volym kanske inte minskade, men det 
fick genom hushållstekniken en rytm som bättre svarade mot de 
oya krav som ställdes på husmor i gården. Ökade krav på hygien 
och välskötta hem, samtidigt som kvinnors assistans påräknades i 
jordbruket, antyder dock att hushållsarbetet till stora delar måste 
iörskjutas till kvällstid, helger och andra tidsluckor som uppstod. 
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136 VAROAGSLIV En kvinna, nästan lika nätt som en hemmafru 
i staden, med nytt, blankt kök och nöjd make. Lunds gård i Ramsta, Uppland 1958. . fl • . 

{-- 1 ·---
. -� 1 Bli hemmafru! Om husmorsrollen i realiteten nu lades som ett smalare spår vid sidan om själva jordbruksarbetet, så avvek detta mot vissa gruppers samhällsideal. Under fyrtio- och femtiotalen betonades tvärtom husmorsrollen från flera håll. Medan kvinnorna på gården körde traktor och hässjade hö, pläderade till exempel jordbrukets kvinnoorganisationer för att uppvärdera hemarbetet. Samtidigt är efterkrigstiden och inte minst femtiotalet hemmafruns decennium framför andra. Även om antalet gifta kvinnor i yrkesarbete ökade, fanns hemmafrun som ett underliggande ideal. I tidningar, radio och reklam var budskapet klart: En riktig kvinna pysslade i hemmet, bakade och sydde gardiner. Den ökande estetiseringen av hemmet, husmorsrollen, de faktiska hemmafruarna liksom intåget av apparater och maskiner i hemmet drev också upp kraven på_hur detta skulle skötas. Tvättmaskinen snurrade allt flitigare och dammsugaren stod allt oftare på köksgolvet . Assistera! Underförstått i den tidens politiska retorik kring familjejordbruket är att detta var en angelägenhet för mannen/bonden som kanske till sin hjälp ibland måste förlita sig på hustru och barn. Säkert 



var det också ett ideal för såväl bonden som industriarbetaren att ha råd att hålla sig med en hemmafru. Men de flesta bönder resonerade som så att medan frun ändå gick hemma så kunde hon också arbeta i jordbruket. Och hennes arbetskraft behövdes. Inte nog med att anställd arbetskraft och säsongsarbetskraften minskade. Det blev också mer ovanligt att barnaskaran gick hemma efter skolåren. Kvar på gården blev i bästa fall man och hustru och kanske för en tid någon ur den äldre generationen. Visserligen har kvinnor alltid arbetat i det rena jordbruksarbetet, men de berättande källorna visar dock att det under perioden skedde förskjutningar från mer självständiga verksamhetsområden i jordbruket till mer assisterande och stödjande funktioner. Femtio- och sextiotalens gifta jordbrukarkvinnor kom att bli lite av drängar på den egna gården. Även om moderniseringen av jordbruket också förändrade männens arbete, så fanns i detta ändå en rak linje mot ökad effektivitet och rationalitet. Kvinnorna däremot måste skruda sig i flera olika roller som samhället höll fram, roller delvis uppbyggda av motsägelsefulla ideal för vad en modern lanthusmor borde vara. Eftersom hon inte åkte bort till en annan arbetsplats borde hon vara lite hemmafru, ungefär som sina systrar i förorten. Samtidigt fick hon dock akta sig så att hushållsarbetet inte blev improduktivt eller hindrande för hennes deltagande på traktor och i djur-
Il Il 
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VARDA G S L I V  137 När bondhustrun ändå gick hemma kunde hon ju passa på att arbeta lite i jordbruket. Teckning av Staffan Linden 1 962. 



1 38 VARDAG S L I V  Nedan till vänster: Den värmländska bostad som återges på s. 1 1 3 var år 1 975 ombyggd till modern standard. Till den gamla huskroppen har fogats en vinkelbyggnad med bad, toalett och sovrum. Under tillbyggnaden har man grävt ut en källarvåning. Nedan till höger: Parstugan från Kalmar län (jämför s. 1 1 3) var även den ombyggd när p lanlösningen dokumenterades år 1 975. Bakom den gamla huskroppen från tidigt 1 800-tal har man anslutit en tillbyggnad med vardagsrum, pannrum och toalett. Entren på gaveln har byggts ut för att bland annat rymma frysboxen. 
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stallar. Men hon skulle också slå vakt om lanthushållets goda traditioner och framhålla det som ett eget kunskapsfält. Gärna väva ett munkabälte och baka några gorån. Att genomföra moderniseringens kluvna krav på att både bryta med det traditionella och samtidigt frammana kontinuitet, föll därför tungt på kvinnornas axlar. 
EN NY ERA 
Det moderna huset År 1 977 genomförde institutionen för Byggnadsteknik vid Sveriges lantbruksuniversitet en uppföljande studie till den tidigare i kapitlet refererade bostadsvaneundersökningen från fyrtiotalets mitt . Man spårade upp 1 300 av de gårdar som deltagit 1945 för att se vad som hänt med bostäderna . Av dessa återfunna fastigheter visade sig 60 procent fortfarande vara aktiva j ordbruk. Under de trettio år som förflutit mellan de båda undersökningstillfällena hade åtskilligt hänt med byggnaderna, men mycket var fortfarande påfallande traditionellt . På nästan al la av de aktiva jordbruken användes fortfarande samma bostadshus som vid 1945 års undersökning. I likhet med museernas byggnadsinventeringar ger detta belägg för att jordbrukets mangårdsbyggnader är relativt gamla. De planlösningar som fanns under fyrtiotalet kvarstod också i hög grad. Planlösningarnas traditionella regionala fördelningsbild liksom plantypernas frekvens blev därmed bestående ända in under 1 900-talets s lut. Det går alltså fortfarande att hitta både parstugor, sexdelade planer och gamla salstugor. Husens yttre var däremot många gånger förvandlade till nästan oigenkännlighet. Spröjsade fönster med innanfönster hade bytts 
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mot kopplade perspektivfönster, locklistpaneler mot eternitplattor, 
rödfärg mot plastfärg. Många hus hade fått tillbyggnader där bad
rum och pannrum inrymts. 

Mest slående är dock hur bostadsstandarden i jordbruket höjts 
från att ha legat långt under genomsnittet efter kriget, till en nivå 
nästan över jämförbara grupper. Den stora ombyggnadsvågen tycks 
framför allt ha svept in under sjuttiotalet. Även om man succes
sivt dragit in vatten, avlopp och centralvärme tidigare, så skedde 
mer genomgripande totalrenoveringar under detta decennium. 

Sjuttiotalet var emellertid också genombrottet för gröna vågen 
och en allmän romantisering av lantlivet. I spåren på den vågen 
ökade intresset för att bevara en äldre byggnadstradition. Många 
bönder gick till det regionala museet för att få råd om hur de skul
le bygga om sitt hus utan alltför stora ingrepp. En del försökte på 
egen hand återskapa föreställningen om allmogetraditionen. Fu
rukök sattes in, gamla spegeldörrar lutades av. Buckliga korkmat
tor från femtiotalet revs bort och under låg i bästa fall breda golv
tiljor att slipa och lacka. 

Att 1970-talet i så hög grad blev ett decennium av renovering 
och ombyggnad hör kanske samman med att inkomsterna i jord
bruket var goda, samtidigt som en ny generation tog vid. Skatte
reglerna gjorde det också möjligt att dra av kostnaderna för bygg
nadsreparationer. Men alldeles bortsett från de ekonomiska för
hållandena kan den ökade satsningen på bättre bostäder också 
tolkas som en del av den allmänna andan av ökat självförtroende 
och lust att synas som präglade människorna i sjuttiotalets jord
bruk. 

Den verkligt stora förändringen när det gäller bostäderna är 
kanske ändå inte vilka stildrag de uppvisar, eller alla installatio
ner och nya hushållsapparater, utan att man började utnyttja näs
tan alla rum i huset. En viktig orsak till att man tog allt fler rum i 
dagligt bruk var centralvärmen, men framför allt tillgången på billig 
förbränningsolja. När man inte behövde bära in ved blev det mer 
bekvämt att vara i alla rum och denna utveckling skedde redan 
under sextiotalet. Så kom oljekrisen under sjuttiotalet och veden 
blev på nytt högaktuell. Det är den än i dag, men man har också 
hunnit vänja sig vid att använda hela huset. Trots allt arbete med 
ved är det nog ingen som tänker återgå till den gamla "frivilliga 
trångboddheten." 
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1 40 VARDAGSUV Barnomsorgen på landsbygden var länge ofullständigt utbyggd. Farmors eller mormors insatser blev nödvändiga i en tid då allt fler jordbrukarkvinnor gav sig ut i arbete utanför gården. Gunilla Öberg bakar med farmar Maria. Ölmevalla, Halland 1970. En ny familj För att förstå arbete, arbetsfördelning och produktion på gårdsnivå får vi ha i åtanke det generationsskifte som jordbruket genomgick under sjuttiotalet. Jordbrukarkåren föryngrades vid den tiden och den generation som tog vid bestod av människor företrädesvis födda på fyrtio- men också på femtiotalet. Under sjuttio- och åttiotalen blev samboförhållanden allt vanligare, och även bland jordbruksbefolkningen började de unga flytta ihop och skaffa sig barn flera år innan man tog över brukandet. Många av de kvinnor som nu gifte in sig på gårdarna kom från andra sociala miljöer än de rent agrara och hade växt upp i tätorter och städer. Det blev allt vanligare att de också hade en egen yrkesutbildning med sig i bagaget. Den offentliga barnomsorgen var dock inte särskilt väl utbyggd på landsbygden vid den här tiden och de flesta barnfamiljer fick lösa detta på egen hand. Många kvinnor stannade hemma under småbarnstiden, och om de gick ut i arbetslivet tråcklade man samman ett barnpassningsschema, kanske med hjälp av far- och morföräldrar, deltidsarbete eller rent 



av arbete på obekväma tider. Även om jordbrukets kvinnor befann 
sig i utomgårdsarbete, så fanns de också hemmavid under långa 
tider. Detta innebar att de kunde assistera och utföra arbeten knut
na till jordbruket. 

De familjer som hade små barn under sent åttiotal och tidigt 
nittiotal mötte en delvis annan situation. Då fanns det fortfaran
de goda arbetsmöjligheter inom den offentliga sektorn, parallellt 
med att lönsamheten och framtidstron i jordbruket sjönk. För 
många kvinnor på lantbruk innebar det en möjlighet, men ibland 
också ett ekonomisk tvång, att på allvar ge sig ut i arbetslivet ut
anför gården. Under nittiotalet satsade samhället på en utbyggnad 
av barnomsorgen, vilket gjorde att de tröstlösa köerna liksom de 
svarta dagmammorna kunde läggas till historien. På landsbygden 
har små föräldrakooperativ gjort det möjligt att ordna dagis även 
i byarna och därmed gett jordbrukande föräldrar en större frihet. 
För vissa spelar dock fortfarande farmor eller mormor och kyrkans 
barntimmar en central roll för att varje dags tidspussel ska gå att 
lägga. 

För att belysa arbete och produktion, kvinnligt och manligt 
under åren mellan åttiotal och sekelskifte, ska vi i det följande 
bekanta oss med ett av Sveriges alla jordbruk. GUTE I BÄL 
Sedan början av 1980-talet genomför flera svenska länsmuseer 
samtidsundersökningar av jordbruk. Dessa bedrivs inom ramen för 
det samarbetsprojekt, Samdok, som svenska kulturhistoriska 
museer deltar i. Länsmuseet på Gotland har följt ett antal gårdar 
och just i mitten på åttiotalet gjordes årslånga studier av arbete, 
produktion, relationer och vardagsliv. Till dessa gårdar har man 
sedan återvänt vid olika tillfällen. En sådan metod innebär att man 
speglar dels de förändringar som skett i jordbruket under dessa de
cennier, dels sådana som är relaterade till familjecykelns förlopp. 

När museet på Gotland 1985 började följa det dagliga livet på 
Gute i Bäls socken var detta en gård på 45 hektar med ett sido
arrende på 13 hektar. På gården hade man både mjölkproduktion 
och växtodling samt en tämligen omfattande produktion av små
gnsar. 

Gute ligger mitt på ön i ett centralt jordbruksdistrikt. Det got
ländska klimatet och berggrunden av kalk ger utomordentliga 
odlingsbetingelser, och Gotland är sysselsättningsmässigt det svens-
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�;� Familjen Andersson på Gute i Bäl, vintern 1985. Foto Raymond Hejdström, Länsmuseet på Gotland. ka län där andelen jordbruksbefolkning är som störst. 1999 var 7,5 procent av öns befolkning sysselsatta inom näringen . Familjen Gute brukades på åttiotalet av Erland och Barbro Andersson. Familjen bestod dessutom av fyra barn. Vid undersökningen bodde de tre yngsta barnen hemma. Både Stina, Per och Arne var födda 1 967 och av trillingarna hade de båda pojkarna just avslutat en tvåårig gymnasielinje på lantbruksskolan, medan Stina gick sista året på treårigt gymnasium. Gården hade Erland övertagit 1956 efter sina föräldrar. Erland föddes 1932 som ende son. Som ung ville han utbilda sig till lärare, men föräldrarna var gamla och sjukliga så utbildningsplanerna förblev drömmar. Barbro växte också upp på ett jordbruk, men var under ungdomsåren fast besluten att inte gifta sig med en bonde. Efter giftermålet flyttade hon och Erland in i samma hus som svärföräldrarna. Djurhållningen Det vardagliga arbetet kretsade i hög grad kring djurhållningen. På Gute byggde man 1975 om den gamla ladugården och installerade en modern rörmjölkningsanläggning och skraputgödsling. 1985 var antalet mjölkkor 23 med en egen rekrytering om cirka femton ungdjur. Korna var av SRB-ras och all insemination skedde genom seminföreningen. Vid ett av museets besök kom den 



kvinnliga seminören till gården med ett glatt erbjudande om en 
amerikansk tjur som hela bygden traktade efter. Vid den här tiden 
var tvåprissystemet för mjölkbetalning på väg att införas. Det inne
bar att endast 92 procent av produktionen betalades med fullt pris. 

Arbetet i ladugården krävde familjemedlemmarnas insats och 
alla Gutebarnen klarade att på egen hand sköta djuren. Ett pass i 
ladugården kunde börja med att Erland och en av sönerna mock
ade ut dyngan. En av dem hämtade foderspannmålen från kros
sen och körde ut den i en skottkärra. Andre man bar ner höbalar 
från skulloftet. Barbro tog hand om kalvarna, där de yngsta ut
fodrades med kons egen mjölk. De äldre kalvarna fick mjölkers�tt
ning och senare även foderpellets. Erland mjölkade och arbetet i 
ladugården drevs i ett högt tempo. Museets undersökningsperso
nal fick halvspringa för att fånga alla momenten. Parallellt med 
skötseln av korna skulle även de femton suggorna fodras och alla 
smågrisar skötas om. 

Under sommarhalvåret gick djuren på bete i hagarna runt går
den. Som alltid gick betessläppningen livligt till. Under skörd och 
höstbruk var allt arbete i ladugården Barbros ansvar. Varje år i 
slutet av september började man hålla korna inne över natten. 
Nätterna blev råa och kalla och Barbro tyckte det var skönt att 
slippa mota ut djuren efter kvällsmjölkningen. 

På fälten 
Gute hade en varierad växtodling. Här fanns både sockerbetor, 
vallfoder och spannmål. Man hade till och med just nyodlat en del 
av skogen för att få mer åker. Myrmarkerna krävde också extra 
bearbetning och vid ett av besöken körde Erland med stora trak
torn och jordfräs på myren, medan Barbro befann sig på den lilla 
traktorn och vältade på ett fält med nysådd raps. Utsikten från 
traktorn gav goda möjligheter att följa fågellivet på nära håll och 
rätt som det var hoppade Barbro av ekipaget för att lyfta undan 
några vipungar. 

Arbetsdagarna blev långa under odlingssäsongen. Erland arbe
tade vissa veckor mellan klockan fem på morgonen och tio på 
kvällen. Höbärgningen var en sådan intensiv period då både han 
och Barbro hade fullt upp. Erland körde stora traktorn med slåt
terkrossen och Barbro den lilla med hövändaren. De tre barnen 
deltog också i höbärgningen, men deras arbete utfördes på kvälls
tid efter att de kommit hem från sina sommarjobb. 

Spannmålsskörden skedde med en ny tröska med hytt. Det var 
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144 VARDAGSLIV Erland samlar ihop blasten efter betskörden, hösten 1 985. Erland som tröskade och efter kom Barbro med traktor och halmpress. Skördeåret 1 985 närmade sig sin fullbordan när betskörden kom igång. Vägarna mot Roma sockerbruk började proppas igen av traktorer med last av betor. På Gute var det Erland som med hjälp av en granne tog upp betorna. Betupptagaren ägdes gemensamt av Erland och grannen och medan denne körde fram över fälten tog Erland rätt på betblasten. Av blasten gjorde man ensilage t i l l  korna. Så nalkades hösten och med en nästan ny plog vände Erland upp den gotländska jorden i väntan på nästa års odlingssäsong. Kvinnligt ansvar Barbro fanns på gården hela dagarna och deltog i alla arbetsmoment, både i växtodlingen och i ladugården. Hennes arbetsdag var lång och fylld av kroppsarbete. Trots det funderade hon detta år på om hon skulle ta ett arbete utanför gården. Motivet var att en av sönerna planerade att börja arbeta hemma på gården och att det då inte fanns ekonomiskt utrymme för dem alla tre att leva på jordbruket. Barbro förde noggranna noteringar om vid vilken tidpunkt som 



olika moment startade och var avslutade . Hon skrev även sorgfälligt i sin almanacka vad varj e fält avkastade . Därför kunde hon d irekt svara på om skörden avvek från föregående års. Hon var påtag.l igt init ierad och engagerad både i den aktuella j ordbrukspolitiken och i för- och nackdelar  med olika jordbruksmetoder. 
I hushållet På Gute gick d et åt mycket bröd och Barbro bakade a l lt vad som behövdes .  Nästan till varj e  kafferast åt man de goda gotlandsknurarna. Barbro tog även rätt på slaktmat i form av tj u r  och gris .  Hon gjorde egen korv och kokade sy lt, saftade samt frös in bär och frukt. Dj urhål lningen på Gute styrde mattiderna . K lockan s ju  serverades frukost bestående av gröt och mjölk, smörgås, l ite ka ll potatis med stekt fläsk och grädde .  Då var redan ett pass i ladugården avklarat . Middag åt man på gammalt  vis vid tolvtiden och den bestod av ett lagat mål mat. Kväl l smat intog man vid ha lv  sju på kväl len efter l adugårdsarbetet. 
Maskiner och teknik På Gute hade man ett mycket akti vt förhållningssätt ti l l  maskininvesteringar. Maskinparken var av högsta klass och nästan alla VARDAG S L I V  1 45 Barbro på balvagnen sommaren 1 985. 
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maskiner hade bara ett par år på nacken. Man bytte normalt ut 
dem efter en kortare tid och köpte aldrig begagnade maskiner. 
Traktorerna försökte man byta vart fjärde år. Erland hade en po
sitiv inställning till den tekniska utvecklingen som han ansåg bi
drog till att skador och förslitningar på kroppen minskade. 

Erland och Barbro hade stort förtroende för Lantmännen och 
köpte det mesta därifrån. De menade sig inte vara påverkade av 
utställningar och broschyrer, utan mer av de erfarenheter som 
grannbönderna gjorde. Samarbete och samvaro 
Erland och Barbro hade både samarbete och samvaro med folket 
i gårdarna runt omkring. Man delade på vissa maskiner och hjälpte 
varandra i arbetet, inte minst i betodlingen. 

Gute ligger i en bybildning, vilket är ovanligt på Gotland. I byn 
fanns mycket av spontant umgänge, en kopp kaffe en kväll eller 
kanske litet nybryggd gotländsk dricka. En eftermiddag i veckan 
gick Barbro på möte i den kyrkliga syföreningen och en kväll i 
veckan på syjunta. Hembygdsföreningen engagerade både Erland 
och Barbro, liksom föreningens studiecirklar. Barnen, arbetet och framtiden 
Av de fyra barnen på Gute bodde de tre yngsta hemma när under
sökningen gjordes. Den äldsta dottern flyttade samma år med sin 
pojkvän till ett arbete i Stockholm. Barnen hade sedan tidig ålder 
deltagit i nästan alla arbeten. Det fanns dock en uppdelning mel
lan pojkarna och flickorna i det att pojkarna redan som små hade 
lärt sig att köra traktor. Flickorna hjälpte sin mamma i hushållet 
och de städade också i pojkarnas rum. Syskonen menade att även 
om de började arbeta tidigt så blandades lek och arbete. De berät
tade till exempel om hur de som små var satta att blasta betor med 
filar därför att föräldrarna inte vågade låta dem använda knivar 
och hur de då stundtals kunde ledsna och i stället börja hoppa i 
blasthögen. 

Sommaren 1985 hade de tre syskonen feriejobb utanför gården 
och under den intensiva växtodlingsperioden saknade Erland och 
Barbro barnens arbetsinsatser under flera viktiga arbetsmoment. 
Rensa ogräs bland betorna brukade barnen göra för hand, men 
denna sommar måste man spruta i stället och Erland beräknade 
den extra kostnaden till 10 000 kronor. I höbärgningen kunde 
barnen dock delta på kvällarna. De tog också hand om ladugårds-



arbetet under de dagar Barbro och Erland var på semester. På Gute var framtidsplanerna att Per och Arne skulle gå vidare i sin jordbruksutbildning, den ena med en mer praktisk inriktning, den andra mer teoretisk. Stina planerade att fortsätta sin ekonomiutbildning. Både barn och föräldrar var övertygade om att något av barnen skulle ta över, även om man också lyfte fram faderns läslust som ung. Man ansåg därför att ingen skulle känna sig tvingad på något sätt. Barnen betonade att trots att gården endast gått i släkten i tre generationer, jämfört med en del gotländska gårdar där man räknade sjutton, fanns en stark känsla för gården och platsen. GUTE EN AUGUSTIDAG ÅR 2001 Svänger man av från vägen mot Slite hamnar man snart mitt i kyrkbyn invid Bäls kyrka. Gårdarna ligger inbäddade i lummig grönska och korna betar på andra sidan byvägen invid det lilla vattendraget. Traktorer och tröskor drar genom byn, det är skördetid på Gotland. När kyrkan med sitt ruvande torn byggdes var VARDAGSLIV 147 
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det medeltid och åtskilliga skördar har sedan dess bärgats i byn. 
Generation efter generation har dragit ut på fälten . Sekel efter se
kel av arbete har lagts till ett landskap som fyllts med historia. 
Kontinuiteten i jordbruket kan bli alldeles särskilt påtaglig på 
Gotland, men visst finns där också förändring. Därför besöker vi 
på nytt gården Gute. 

På köksgolvet i mangårdsbyggnaden denna soliga förmiddag 
kryper en liten flicka omkring. I rummet intill sitter två småpoj
kar och ser på barnprogram. Barnens mamma Anna-Lena kokar 
förmiddagskaffe och deras pappa Per avslutar morgonsysslorna i 
ladugården. Erland som hjälpt Per i ladugården skyndar in till sin 
Barbro som är i full färd med att laga kåldolmar. På andra sidan 
Slitevägen, i den ståtliga gamla gotlandsgården, väntar Pers bror 
Arne och hans fru Eva på att pappa Erland ska komma för att 
hjälpa till med halmpressning. I grannsocknen, på trillingsystern 
Stinas gård i Stenkyrka, är det också skördebrådska . 

År 2001 har alltså trillingarna på Gute hunnit blivit vuxna och 
bildat egna familjer. Per tog över Gute år 1990 och gifte sig med 
Anna-Lena från Visby. Under de senaste åren har hon mest varit 
barnledig och hemma med de tre barnen och längtar inte tillbaka 
till arbetet i staden. Erland och Barbro är båda pensionärer och 
har köpt sig en villa belägen bara några meter från gårdsplanen 
på Gute. Arne har lyckats förvärva den gamla gården längre bort 
i byn som han drömt om sedan barnsben. Det är ett mindre jord
bruk och Arne arbetar heltid som platschef på Lantmännen i 
Slite. 

Genom köp och arrenden har gården Gute vuxit från 45 hektar 
år 1985 till 120 hektar år 2001. Per fortsätter med både mjölkkor 
och grisar, men känner att han snart måste välja mellan de båda 
djurslagen. Vilket han än väljer kommer detta att kräva en ut
ökad besättning. En större satsning på djur skulle göra det möjligt 
för Anna-Lena att arbeta i jordbruket, vilket är bådas strävan. Helst 
vill Per satsa på mjölkkor, medan Anna-Lena hellre ser att det blir 
grisar. En utökad djurproduktion kräver en ny ladugård, vilket är 
svårt att få till stånd i den tätbebyggda kyrkbyn. Per funderar därför 
på om det skulle gå att bygga på Arnes gård. 

Växtodlingen är betydligt mer omfattande än på åttiotalet, men 
inriktningen densamma. Sockerbruket i Roma har lagts ned och 
köerna med betforor ett minne blott, nu när betorna går med last
bil direkt till hamnarna. 

Denna augustidag 2001 kör Per ut tröskan efter förmiddagskaf-



1 48 VARDAGS L I V  det medeltid och åtskilliga skördar har sedan dess bärgats i byn. Generation efter generation har dragit ut på fälten. Sekel efter sekel av arbete har lagts till ett landskap som fyllts med historia . Kontinuiteten i j ordbruket kan bli alldeles särskilt påtaglig på Gotland, men visst finns där också förändring. Därför besöker vi på nytt gården Gute. På köksgolvet i mangårdsbyggnaden denna soliga förmiddag kryper en liten flicka omkring. I rummet intill sitter två småpojkar och ser på barnprogram. Barnens mamma Anna-Lena kokar förmiddagskaffe och deras pappa Per avslutar morgonsysslorna i ladugården. Erland som hjälpt Per i ladugården skyndar in till sin Barbro som är i full färd med att laga kåldolmar. På andra sidan Slitevägen, i den ståtliga gamla gotlandsgården, väntar Pers bror Arne och hans fru Eva på att pappa Erland ska komma för att hj älpa till med halmpressning. I grannsocknen, på trillingsystern Stinas gård i Stenkyrka, är det också skördebrådska. År 2001 har alltså trillingarna på Gute hunnit blivit vuxna och bildat egna familj er. Per tog över Gute år 1990 och gifte sig med Anna-Lena från Visby. Under de senaste åren har hon mest varit barnledig och hemma med de tre barnen och längtar inte tillbaka till arbetet i staden. Erland och Barbro är båda pensionärer och har köpt sig en villa belägen bara några meter från gårdsplanen på Gute. Arne har lyckats förvärva den gamla gården längre bort i byn som han drömt om sedan barnsben. Det är ett mindre jordbruk och Arne arbetar heltid som platschef på Lantmännen i Slite. Genom köp och arrenden har gården Gute vuxit från 4 5 hektar år 1 985 till 120 hektar år 2001 .  Per fortsätter med både mjölkkor och grisar, men känner att han snart måste välj a mellan de båda dj urslagen. Vilket han än väljer kommer detta att kräva en utökad besättning. En större satsning på djur skulle göra det möjligt för Anna-Lena att arbeta i jordbruket, vilket är bådas strävan. Helst vill Per satsa på mjölkkor, medan Anna-Lena hellre ser att det blir grisar. En utökad djurproduktion kräver en ny ladugård, vilket är svårt att få till stånd i den tätbebyggda kyrkbyn. Per funderar därför på om det skulle gå att bygga på Arnes gård. Växtodlingen är betydligt mer omfattande än på åttiotalet, men inriktningen densamma. Sockerbruket i Roma har lagts ned och köerna med betforor ett minne blott, nu när betorna går med lastbil direkt till hamnarna . Denna augustidag 2001 kör Per ut tröskan efter förmiddagskaf-



fet. Kornet ska bärgas på en åker en bit bort från byn . Erland kommer strax därefter ut med traktor och kärra. Med Erland folier barnbarnet Viktor för att åka med pappa Per på tröskan. E r land hastar vidare till Arnes gård för att pressa halm. Vädret är perfekt, torrt och varmt, och det fräser om säden när den åker upp på tröskans matarbord. Arbetet bryts för en stund vid middagsdags och då är också Erland och Arne klara med halmpressningen. Därefter fortsätter Per att skörda medan Erland förbereder sig att fara till Slite med nästan 20 ton nytröskad säd. Barbro har lovat att arbeta ett pass i äldreomsorgen. Men innan hon iar går hon en stund i änget invid kyrkan och minns det gamla paret ;om envisades med att sköta detta på hävdvunnet sätt och därför :äddade ett stycke omistlig kultur. Erlands traktor med två kärror dter dundrar förbi på vägen strax bredvid. Anna-Lena hänger tvätt och sedan är det dags för eftermiddags·affet. Därefter går Per ut i ladugården för att mjölka och sköta grisarna. Viktor imponerar på sin bror genom att sladda med cy·eln i gruset på ladugårdsbacken. Erland tar över skörden och :orrsätter att tröska tills mörkret sänker sig och svalornas vilda ufrfärder över byn stillnar. VARDAGSLIV 149 Erland har pressat halm och Per skyndar sig att fylla tanken med flytgödsel från gödselbrunnen. Foto Olle Norling, Upplandsmuseet. 



1 50 VA RDAG S L I V  Far, mor och sonen som tog vid. Varför j ust familj en på Gute lyckats expandera och lagt under sig större mark under en tid av tuff rationalisering är naturligtvis svårt att utröna i detalj . Ett visst mönster framträder dock. Ett sådant är den uttalade sammanhållningen i familj en och att den förefaller väl förankrad i bygden . Eller för att ta det med AnnaLenas ord : "Det är mycket familj en Andersson i den här socknen . " Det är också en familj som lyckats förena en stark vilj a framåt med en strävan efter att betona kontinuitet och värna om traditioner. Detta till synes motstridiga beteende hittar man ofta även i andra typer av framgångsrika familj eföretag. MASKULINT OCH MODERNT ? I Guteexemplet har vi skildrat vardagslivet och dess förändringa1 från insidan av j ordbruket. Men vi behöver även här göra en dis tansering precis som tidigare i avsnittet om åren efter kriget. För ändringar måste ses på lite avstånd för att det generella ska bl  tydligt. Jämfört med decennierna strax efter kriget är en av de störst, förändringarna att kvinnorna börjat arbeta utanför gården. Vi hai kunnat följ a denna utveckling bland annat från Gute, där Barbrc 



i mitten av åttiotalet tänkte sig och senare också tog ett arbete ut
omgårds för att släppa in en av sönerna i jordbruket . I början av 
2000-talet har också hennes svärdöttrar sina yrkesarbeten vid si
dan av gården. 

Har kvinnor någon egentlig betydelse i dagens jordbruk? Vi vill 
svara ja på den frågan, eftersom det är viktigt att ta fasta på kvin
nors roll, både i det direkta jordbrukandet men också i jordbruksföretagandet. Ett familjeföretagande står för betydligt mer än det 
rena producerandet. I familjeföretagandet finns en könsordning 
som uttrycks inom flera olika sfärer. Arbetsfördelningen är bara 
en av dessa, men det är den vi granskar här. 

I det som traditionellt betraktas som jordbruksarbete är det 
uppenbart att kvinnorna numera har en lägre grad av delaktighet. 
Hur mycket jordbruksarbete kvinnor utför är relaterat till om de 
arbetar deltid eller heltid utanför jordbruket, och var i familjecy
keln de befinner sig. Det finns en tendens att kvinnors arbetskraft 
koncentreras till övervakande och assisterande arbeten. Ofta är det 
arbeten som med fördel kan ske parallellt med andra sysslor, och 
stundtals i kombination med ett jobb utanför gården, sådana ar
betsmoment som riskeras att osynliggöras när jordbruksarbetet 
summeras. Sett ur ett företagsperspektiv måste man också ta hän
syn till de allt vanligare verksamheterna som gårdsbutiker och 
agroturism, som kvinnor oftast har hela ansvaret för. 

Varför blev det just kvinnorna som under senare delen av 1900-
talet begav sig utanför gården för att tjäna pengar? En tänkbar 
orsak är att utomgårdsarbetet i sig är en konsekvens av den rådande 
företagsstrukturen med relativt små familjejordbruk, företag som 
allt oftare inte kan ge vare sig sysselsättning eller försörjning åt båda 
makarna. Kvinnors yrkesarbete utomgårds kan då uppfattas som 
ett utslag av familjejordbrukens traditionella anpassningsförmå
ga till rådande ekonomiska förutsättningar. Kvinnorna anför också 
oftast ekonomiska motiv för sitt val. Deras lön är vad hushållet 
lever på. En del menar även att investeringstakten i det egna jord
bruket många gånger är beroende av deras arbete vid sidan om. 
Det skulle tala för att de flesta jordbruk i dag hamnat i den fälla 
som småbruken en gång befann sig i. 

Men företagsstrukturen i sig förklarar inte varför just kvinnor
na tagit på sig det största ansvaret för att förse hushållet med en 
vettig inkomst. Förr var ju detta männens lott. Däremot måste 
utbyggnaden av en offentligt finansierad vård och omsorg haft 
betydelse. Sett ur ett hushållsperspektiv fanns det plötsligt en lätt-
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1 5 2 VARDA G S LI V  Kerstin Leijon kultiverar och Ove Leijon dirigerar. Bärsta, Uppland 1 982. tillgänglig arbetsmarknad för landsbygdens kvinnor. Kvinnornas yrkesarbete kan också ses som en konsekvens av den allmänna samhä l l sutvecklingen, att den kvinn l iga emancipationen numera inbegriper även fami l jejordbruket. Kvinnor vill yrkesarbeta på egen hand . Man kan inte heller bortse från att många ingifta kvinnor inte längre har rötter i bonde l eden och att de redan har ett annat yrkesarbete vid giftermålet . Mot emancipationstanken ta lar dock det förhållande att oavsett yrkesbakgrund dras kvinnor in i j ordbruksarbetet mer eller mindre på helt id j ust när företagen är til lräckligt stora, medan kvinnor med jordbrukarbakgrund och många gånger även j ordbruksutbildning skaffar ett arbete utanför gården när denna bara kan försörj a en person. Det blir dålig logik i emancipationen om den måste relateras till företagets storlek. Efterkrigstidens genomgripande mekanisering anförs ibland som orsak till kvinnornas lägre deltagande i j ordbrukandet. Mekaniseringen ha r  sj älvfallet lett till att det behövs en mindre arbetsstyrka, och flera av de  arbetsuppgifter som kvinnor tidigare utfört sker nu maskine l lt .  Men mask iner sköter även en rad manl igt definierade arbeten .  Vissa tekniska innovationer kan till och med först tas i bruk av kvinnor. Ett sådant exempel är datorn i jordbruket. Många kvinnor hade erfarenhet av datorarbete j ust genom sin 



yrkesverksamhet utanför gården, en erfarenhet de gjort tidigare än bönderna de gift sig med. Eftersom många jordbrukarkvinnor tagit på sig bokföringen i jordbruket var det naturligt för dem att datorisera gården . Först när IT-teknik och olika GIS-system blev aktuella tycks datorn ha blivit mer intressant för de j ord brukande männen. En radikal förändring av ett tekniskt komplex påverkar sannolikt könsordningen. Däremot finns det inget som säger att kvinnor av naturen skulle vara sämre rustade att möta ny teknik. Relationen mellan kvinnligt, manligt och mekanisering är komplicerad och tekniken i sig könsblind. Den kan knappast ses som en sj älvständig förklaring till kvinnors minskade närvaro i jordbruket. 
En åldrig ordning Kanske måste man närma sig frågan om jordbrukets könsordning och j ordbrukets maskulinisering från ett annat håll. I stället borde man kanske granska hur det fungerar på gårdar där kvinnor deltar i själva jordbrukandet under en stor del av sin arbetstid ?  Den bild av  könsordningen som diagrammet nedan visar är mycket traditionell och skulle delvis kunna vara hämtad från tidigt 1900-tal eller rent av tidigare. Kvinnors huvudsakliga arbets-
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uppgifter förefaller även fortsättningsvis att förutom hem, hus och 
barn, koncentreras till ladugård, utfodring och manuell rengöring 
i stallar. Att assistera i slåtterarbete har kvinnor gjort av tradition 
och tycks så fortsätta. Däremot är det ytterst sällan som kvinnor 
sköter sådd eller sitter på tröskan. Åkern är fortfarande en manlig 
domän i hög grad och kvinnors insatser där är av mer tillfällig eller 
assisterande karaktär. 

Denna ordning, som inte enbart är relaterad till kön utan även 
till ålder, uttrycker också ett maktförhållande. Den individ som utåt 
sett representerar det driftsmässiga ansvaret behåller arbetsmoment 
vilka definieras som centrala och prestigeladdade, som sådd och 
skörd. När skiftet sker mellan en ung och en gammal generation 
på gårdarna inträffar också ett skifte mellan männen beträffande 
dessa sysslor. Andra arbetsuppgifter kan utföras av kvinnor, barn 
och ungdomar samt äldre män. Man hittar förvisso kvinnor som 
tröskar, men från att ha betraktats av både män och kvinnor som 
en komplicerad arbetsuppgift tolkas den ofta om och beskrivs som 
en rutinartad syssla när kvinnor tar över den. 

En sådan arbetsfördelning ger uttryck för en hierarkisk ordning. 
Mest uttalad är den i arbeten som hör samman med åkerbrukan
det, och den återfinns inte bara i Sverige utan i hela det moderna 
västerländska jordbruket. Kanske kan man kalla det en patriarka
lisk ordning. Män föredrar män 
Ett annat utslag av denna ordning är att män föredrar män fram
för kvinnor till vissa sysslor. Finns det god tillgång på karlar så 
deltar kvinnor mindre i det manuella jordbruksarbetet. 

I det moderna jordbruket kan mansdominansen få till följd att 
på gårdar där arbetsuppgifterna är omfattande, men inte inkoms
terna i samma grad, är det mannen/bonden med sin far som skö
ter större delen av det manuella joräbruksarbetet. På gårdar där 
både arbete och ekonomi tillåter två jämbördiga parter handlar det 
i stället gärna om två bröder som arbetar tillsammans. Genom 
sådana manliga släktkonstellationer hamnar kvinnor utanför det 
direkta deltagandet i jordbruksarbetet. Detta talar för att vi bevitt
nar en pågående maskulinisering i jordbruket. Men att män före
drar män i "viktiga" arbetsmoment är inget nytt. Inte heller att de 
fått "hålla tillgodo" med kvinnor när inte män funnits till hands. 



Patriarkalism i nya former Det kan tyckas märkligt att en uppdelning, med månghundraåriga rötter, i manligt och kvinnligt, i åker och boskap, i makt och underordning, kan fortsätta in i nutid. Man kan också fundera över varför erfarna bonddöttrar med agronomexamen stiger åt sidan för en svärfar eller en svåger. Sådana frågor väcks först när man betraktar jordbruket på lite håll. Väl inne i vardagen anser sig de flesta män och kvinnor leva jämställt. De uppfattar också sin egen inbördes arbetsuppdelning som den för stunden mest praktiska. Den vardagliga relationen mellan män och kvinnor kan som vi velat visa tidigare i kapitlet snarast uppfattas som harmonisk. Kvinnor anser till och med att de kan ta ut större svängar i familjejordbruk än vad som är möjligt inom många andra områden. Könsordningen i jordbruket, liksom i samhället i stort, faller tillbaka på stabila och sega strukturer, strukturer som inte alltid är omedelbart synliga i det dagliga livet. Det är inte heller troligt att man kan finna förklaringen till jordbrukets könsordning i själva arbetsfördelningen, vare sig vi talar om hur själva jordbruksarbetet fördelas, eller tar fasta på arbetsdelningen där männen arbetar med jordbruket och kvinnorna utanför gården. I stort och i smått är arbetsfördelningen bara ett symtom. Den kan visa hur något yttrar sig men knappast varför det sker. VARDAGSLIV 1 55 När far och son, eller som på bilden två bröder, driver jordbruk är det kanske inte så lätt för ingifta kvinnor att bli delaktiga i driften. Mattias och Fredril� Karlsson drev år 2001 både jordbruk och maskinstation på Olof Larsgård i Halland. 
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