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INLEDNING

I det etnologiska studiet av svensk kultur är dialogen mellan historia 
och nutid ett viktig inslag. Att kontrastera olika epoker och miljöer i 
tid och rum mot varandra är en av de strategier etnologer använder för 
att motverka den hemmablindhet som kan uppstå när man studerar det 
egna samhället. Ett historiskt perspektiv kan problematisera nutida 
kulturmönster, få dem att framstå som mindre självklara eller natur- 
givna, samtidigt som fältarbete och intervjuer i vår samtid ger insikter 
i hur kultur skapas och förändras, vilka så kan användas i rekonstruk
tionen av äldre epoker.

I samhällsdebatten används ofta historien som slagträ med hänvis
ningar till hur det var ”förr” -  på den gamla goda eller onda tiden. 
Sådana förenklade polariseringar mellan ett förr och nu baseras ofta 
på en grund historiesyn. Kulturmönster förändras ständigt och sällan 
längs en enkel utvecklingslinje. Men sådana diskussioner kan även 
gälla mer principiella frågor. I vilken utsträckning skapas t.ex. kultu
rella översättningsproblem, när begrepp, institutioner eller fenomen 
som inte är transhistoriska jämförs, som i försök att diskutera om 
svenskar är mindre svenska idag, om identiteter var mer rotfasta förr 
eller om gamla människor var mer respekterade på 1700-talet?

Med denna bok vill vi ge ett historiskt perspektiv på dagens sven
ska samhälle utifrån etnologins kunskapsfält. Tonvikten ligger på var
dagslivet i bondbyar och stadskvarter, i familjegrupper och arbetslag. 
Stort utrymme har ägnats åt den förindustriella epoken men även åt 
den stora sociala och kulturella omvandling som industrialismen med
förde.

Sverige hör till de sent urbaniserade länderna i Europa. Ännu vid 
1900-talets början levde huvuddelen av befolkningen som jordbru
kare, fiskare och hantverkare. De landskap som vi idag rör oss i 
avspeglar det svenska bondesamhällets snabba omvandling. Städerna 
befolkas av invånare med en kort stadstradition. Detta förhållande gör 
den kulturella omvandlingsprocessen till ett centralt etnologiskt 
studieobjekt. I debatten kring miljöfrågor, etik och samhällsplanering



Inledning

finns det ofta skäl att kombinera framtidsperspektivet med en analys 
av den historiska utveckling, som skapat dagens situation.

Med vår framställning vill vi också understryka, att det inte finns 
ett utan många Sverige. Man har ofta överbetonat den kulturella 
homogeniteten i det svenska samhället. I det följande vill vi försöka 
visa på variationsbredden och de kulturella skillnaderna mellan olika 
samhällstyper och livsformer snarare än att behandla det ”typiska” 
och ”representativa”.

Denna nya utgåva är en reviderad version av den första utgåvan 
från 1972. Boken har nu liksom då främst utformats med tanke på 
universitetsundervisningen i etnologi. Under de två decennier som 
gått sedan första versionen skrevs har det hänt mycket i svensk etno
logi, inte minst när det gäller studiet av 1900-talets svenska samhälle. 
Det är naturligtvis en omöjlig ambition att ge en heltäckande bild av 
svenska samhällstyper och livsformer. Vi har valt att behålla bokens 
grundläggande disposition, som i hög grad fokuserar på olika typer av 
lokala miljöer och samhällen -  med en tidsmässig tyngdpunkt i 1800- 
och det tidiga 1900-talet. Vår selektiva bild av svensk samhälls- och 
kulturförändring ska alltså kompletteras av andra etnologiska studier 
och översikter.

Stoffet är disponerat i två huvudavdelningar. I den ena presenteras 
fyra viktiga samhällstyper i ett historiskt perspektiv. I den andra 
behandlas social organisation med utgångspunkt i några viktiga grup
peringar -  från familj och släkt till arbetslag och umgängesgrupper. 
Som en introduktion till de båda huvudavdelningarna tjänar avsnittet 
”Historisk bakgrund", som ger perspektiv på det svenska samhället i 
stort, dess utveckling och organisation.

Läsaren kommer att finna att en del ämnen berörs på flera ställen. 
Det är en ofrånkomlig konsekvens av bokens uppläggning. I avsnittet 
om samhällstyper karakteriseras t.ex. arbetsorganisationen i byar och 
fiskelägen. I avsnittet om social organisation behandlas arbetsorgani
sation mer principiellt och översiktligt.

Vi har strävat efter att illustrera framställningen med ett relativt rik
ligt antal längre citat. De är hämtade ur vetenskapliga arbeten och i än 
högre grad ur memoarer, reseskildringar och skönlitterära verk. Den 
typen av litteratur har ett stort värde för etnologen, som gäma vill nå 
en mer konkret och omedelbar kontakt med verkligheten än den som 
statistik och arkivmaterial kan ge. I citat från äldre verk har stav
ningen moderniserats. Till de citat som satts med liten stil i texten 
finns källhänvisningar i en citatförteckning längst bak i boken. Litte
raturförteckningen i slutet av varje kapitel ger ett urval av arbeten 
kring respektive teman. Bokens fotografier har, där intet annat anges, 
hämtats från Nordiska museets arkiv.



1. FRÅN BONDESAMHÄLLE TILL 
INDUSTRISTAT

av Orvar Löfgren

Etnologernas problemställningar tar ofta utgångspunkten i det kon
kreta och vardagliga: Hur påverkade de stora jordbruksformerna det 
sociala livet i bondbyn? Under vilka villkor växte barn upp i 1800- 
talets borgerliga miljöer? Vad händer med människorna i ett bruks
samhälle som drabbas av industrinedläggelse?

Men detta intresse för det lokala och det nära kräver alltid en kun
skap om samhället i stort. I det följande skisseras några huvudlinjer i 
det svenska samhällets utveckling från medeltid till 1900-tal som en 
bakgrundsteckning till de efterföljande kapitlen. En komprimerad 
översikt som denna innebär naturligtvis en kraftig förenkling av verk
ligheten. Generaliseringarna blir grova och nyanserna få.

Bondesamhälle och storsamhälle
I det förindustriella Sverige utgjorde bondebefolkningen majoriteten 
av det svenska folket. Vid 1600-talets mitt svarade det tunna skiktet 
av ståndspersoner, adel, präster och borgare, för endast 3-4 procent 
av landets befolkning. Två hundra år senare hade ståndspersonernas 
andel ökat till ungefär 5 procent. Den inriktning på bondesamhällets 
livsformer och andra anomyna befolkningsgruppers levnadsvillkor i 
äldre tid, som präglat etnologin, ter sig alltså välmotiverad. Här bör 
kanske inflikas att termen bondesamhälle används synonymt med det 
ålderdomligare begreppet allmogesamhälle och alltså omfattar lands
bygdens stora kategori av icke-ståndspersoner, antingen de är bönder, 
fiskare eller arbetare.

En kronologisk översikt i rikshistoriskt perspektiv blir gärna miss
visande, när siktet som i denna bok är inställt på de anonyma befolk
ningsgruppernas levnadsvillkor. Begrepp som medeltid och frihetstid 
har skapats för rikspolitisk historiebeskrivning. Bondesamhällets 
utveckling följer inte alltid samma tidsrytm. Detta kommer vi att 
betona i de efterföljande kapitlen, där variationerna i rummets och i 
den sociala skiktningens dimensioner ges lika stort utrymme som



utvecklingen längs tidsaxeln.
Vid läsning av den följande översikten kan det alltså vara skäl att 

minnas, att den historiska förändringsprocessen inte löpt parallellt i 
alla sociala och geografiska miljöer. Vi återfinner många drag ur 
medeltidslagamas allmogevärld i 1800-talets oskiftade bondbyar. 
Jämför vi en medeltida hantverkare med en 1600-talskollega finner vi 
inte heller större skillnader i produktionsteknik och organisationsfor
mer, medan däremot stormaktstidens adelsskikt hade utvecklat helt 
andra livsformer än 1200-talets herremän. Det nybyggarliv, som ännu 
på 1930-talet levdes i Lappmarken, har i många avseenden likheter 
med förhistoriska typer av fångsthushållning, för att nu nämna några 
exempel.

Naturmiljö och hushållningsmönster
I det förindustriella Sverige var anknytningen till naturmiljöns skif
tande villkor påtaglig. Marginalerna i hushållningen var små, och 
svältgränsen låg ofta farligt nära. Man levde tätt inpå naturen och års
loppets växlingar och visste att en skiftning i väderleken kunde få 
stora konsekvenser. Sommartorka eller för tidiga höstregn resulterade 
lätt i missväxt. Var det dåligt med nederbörden en vinter kunde bäck
arna sina och vattenhjulen i kvarnar och stångjärnshammare stanna 
upp. En barvinter skapade stora transportproblem, eftersom snöföret 
utgjorde den snabbaste kommunikationsleden till lands. För transpor
terna till havs kunde en sen islossning få svåra följder.

Självhushållningen präglade inte bara böndernas liv. Städernas bor
gare, adliga godsägare och statliga ämbetsmän levde fram till 1800- 
talet i en hushållning som hade markant agrar prägel, och där en stor 
del av hushållsarbetet gick ut på att producera för egen konsumtion.

Karakteristiskt för bondesamhällets självhushållning var det sam
mansatta exploateringsmönstret. Det gällde att utnyttja alla de möjlig
heter som naturen erbjöd med den enkla teknologin som stod till buds. 
Självhushållet stärkte beroendet av naturmiljön och ökade därmed de 
regionala variationerna i livsformer och materiell standard. Även 
inom en och samma socken kunde en skogsby och en slättby visa upp 
helt olika anpassningsmönster. De högst varierande klimat- och ter
rängförhållandena skapade skilda hushållningsmönster och konsum
tionsprofiler i olika delar av landet. Dessa skillnader återspeglades på 
en rad områden, i årsrytm och arbetsorganisation, i matvanor och 
boendemiljö. De kom också att prägla det kulturlandskap som växte 
fram genom de mänskliga aktiviteterna. Landskapsbilden blev dyna
misk. Kolonisation och nyodling pågick ständigt. Ännu vid 1900- 
talets början avancerade de lappländska nybyggarna in i vildmarken.
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Boskapsskötarens kulturlandskap -  bondgård från Tännäs, Härjedalen, 
vid slåttertid. Den extensiva boskapsskötseln spelade länge en domine
rande roll i svensk bondehushållning. Behovet av sommarbete och 
vinterfoder skapade ett rörligt exploateringsmönster och en dynamisk 
landskapsbild. Kreaturen vallades på skogsbete, och foder hämtades inte 
bara från ängsmarkerna kring gården, utan även genom slåtterexpeditio- 
ner till avlägsna skogsängar och myrmarker.

1 ett glest befolkat land som Sverige kom varudistributionen att 
utgöra ett ständigt problem. De bristfälliga kommunikationerna brom
sade länge mera utvecklade system av byteshandel och marknadshus
hållning och skapade barriärer mellan landsändar. I det förindustriella 
Sverige kan vi tala om tre avgränsade kommunikationsnät: 

Landsvägsnätet var länge glest och undermåligt. Om vårarna var 
vägarna, som ofta inte var mer än nödtorftigt röjda stigar, uppblötta 
och leriga, och de flesta landsvägstransporter skedde under högsom
maren. Landsvägen utnyttjades främst för kortare närtransporter. Nöt
kreatur, en handelsvara som transporterade sig själv, fördes i stora 
boskapsdrifter genom landet sommartid. Större betydelse hade vinter
vägarna. Utan det finmaskiga nät av vinterleder som gick fram över 
snötäcket, över frusna sjöar och sankmarker skulle mycket av fjärr- 
handeln och de tunga transporterna till handelsplatser, städer, hamnar 
och bergsbmket ha varit omöjliga. För de norrländska bönderna var 
de långa slädresorna ner till kusten och Mellansveriges städer en nöd
vändig förutsättning för hushållningen. Sommartid hade vattenkom-



munikationema en helt dominerande ställning. De många vattenvä
garna längs havskuster, sjöar och vattendrag gjorde det möjligt att 
bygga upp en mera omfattande handel även i ett glest befolkat land 
som Sverige.

Själva transportformema förändrades först mot mitten av 1800- 
talet. De flesta av det tidiga 1800-talets resenärer reste varken snab
bare eller bekvämare än den medeltida vandraren. Även om vägar och 
transportmedel förbättrades så existerade det före ångmaskinens epok 
samma uppsättning av val: att resa till häst, till fots, för segel eller 
åror, med vagn eller släde. Flertalet fick nöja sig med att gå. Vi 
underskattar lätt den dominerande roll som vandrandet och bärandet 
haft in i vårt århundrade. Hästen kunde göra resan bekvämare, men 
inte mycket snabbare.

Vinterklimatet och de många vattenlederna gav alltså Norden en 
helt annan säsongrytm och transportekonomi än länderna nere på kon
tinenten, men skapade även grundläggande skillnader mellan syd och 
nord. Ur detta perspektiv var det vintertid betydligt lättare och snab
bare att ta sig fram i till exempel det väglösa inlandet i Norrland än att 
resa mellan Augsburg och Nürnberg.

Det är med utgångspunkt från dessa förutsättningar man bör 
betrakta det förindustriella Sveriges kartbild. Det medeltida riket hade 
en ganska naturlig avgränsning kommunikationsmässigt. För skåning
arna skapade vattenvägarna en nära anknytning till de danska öama, 
medan skogarna mot Småland utgjorde en svårforcerad barriär. I 
Bohuslän var det lättare att sjövägen ta sig till Sydnorge än in mot de 
svenska landskapen, och både i Jämtland och Härjedalen gick de 
bästa handelsvägarna mot de närliggande norska kusttrakterna. Stock
holm, som idag inte ligger särskilt centralt i riket, var en naturlig 
knutpunkt i det medeltida Sverige, som ju även omfattade Finland. 
Det är heller inte förvånande att de flesta förindustriella städer lokali
serats till vattendrag, och att bosättningen tätnat tidigare vid kusterna 
än i inlandet. Gavs det möjlighet att välja mellan en land- och sjö
transport var valet inte svårt. Sjövägen var både snabbare och billi
gare som transportled. Det är först med industrialismens omläggning 
av kommunikationsnätet som handelns kartbild ändrats.

Mångsysslarna
Det förindustriella bondesamhället blir lätt en bild av jordbrukande 
bönder, men denna bild blir mycket missvisande i ett land som Sve
rige som snarare varit ett vatten- och skogsrike än ett åkerbruksland. 
Vi har mött vattnets betydelse för kolonisation och transporter och 
som vi ska se i senare avsnitt skapades i kustområdena möjligheter till



en mycket sammansatt hushållning av lantbruk och sjöbruk.
På samma sätt är det svårt att överskatta skogens betydelse. Hela 

det sätt på vilket Sveriges bebyggelsemönster, samhällsbildningar och 
näringsliv formats kan bara förstås mot bakgrunden av att vi här rör 
oss i ett skogsrike. Detta gäller såväl för medeltidens kolonisations- 
och bebyggelseformer som för 1800-talets industrialisering och urba
nisering.

Skogens betydelse har naturligtvis varierat starkt. I Sydskan- 
dinavien där skogen från medeltiden och framåt förvandlades till 
åker, äng eller hed kom skogen tidigt att bli en knapp resurs och ett 
relativt begrepp. Men skog kan vara högst olika ting, och även i de 
bygder där den stått djup och tät kan den ha haft högst skiftande eko
nomisk betydelse.

Vid medeltidens början dominerar skogen fortfarande det svenska 
riket med en bondebefolkning som i lika hög grad kan kallas 
skogsbrukare som åkerbrukare. Och ända in på 1900-talet har skogen 
erbjudit ett expansionsutrymme, som saknats i ett mer tättbefolkat 
Central- och Sydeuropa. Det är skogen som gjort Sverige till nybyg
garland, det är skogen som erbjöd möjligheter att röja nytt land eller 
utnyttja magra odlingsmarker just därför att de kunde kombineras 
med en uppsjö av andra näringsfång.

Trots åkermarkens relativa litenhet går genom Sveriges historia en 
stark tradition av agrarcentrism, en tendens bland politiker, veten
skapsmän och administratörer att ställa åkerbruket i fokus som natio
nens rikedom, vilket inneburit en konstant underskattning av andra 
näringsfång i böndernas ekonomi. Vi möter otaliga klagomål över hur 
bönderna försummar jordbruket för skogen eller fisket. Detta jord- 
bruksperspektiv har sett andra näringar som ”ett nödvändigt komple
ment” -  som en binäring till jordbruket, men sanningen är oftare 
tvärtom -  det är mångsyssleriet som varit förutsättningen eller basen 
för allmogeekonomin. Vill vi förstå hur olika näringskombinationer 
flätades in i varandra måste vi bort från den akademiska konstruktion 
i huvud- och binäringar som länge präglade diskussionerna av det 
äldre bondesamhällets ekonomi.

Kombinationsrikedomen var alltså ett markant drag i bondesam
hället, och gränsdragningen mellan olika näringar blev ofta diffus. 
Den förindustrielle bonden var boskapsskötare, hantverkare, skogs
karl och fångstman i lika hög grad som åkerbrukare. En för ensidig 
produktionsinriktning var snarare en nackdel. Den sammansatta eko
nomin skapade ett rörligt arbetsår och ställde stora krav på kunskaper 
i självhushållningens många tekniker.

Det var dock aldrig fråga om en total självhushållning. Medeltidens 
bönder liksom deras sentida efterföljare var hänvisade till att komplet-



tera den egna livsmedelsproduktionen med handelsvaror. Regionala 
skillnader i näringsliv kunde ge upphov till kompletterande speciali
seringar, som då skogsbönder bytte sina hantverksprodukter mot slätt- 
böndernas spannmål eller fiskare skaffade sig jordbruksprodukter i 
utbyte mot fisk.

M edeltidens samhälle
I den traditionella gränsdragningen mellan forntid och medeltid ligger 
en risk för överbetoning av skillnaderna mellan järnålderns och den 
tidiga medeltidens Sverige. Den sena järnålderns Sverige var inte ett 
isolerat stamsamhälle, befolkat av en homogen och självhushållande 
jordbruksbefolkning. Handelskontakterna med kontinenten var 
många. Vikingatågens vardag präglades mer av handelsresor än av 
krigsföretag, och färderna öster- och västerut gav vikingarna en 
omfattande kunskap om världen utanför. Vid handelsplatser som 
Birka och Visby vistades främmande köpmän. Socialt sett var befolk
ningen inte bara skiktad i självägande bönder och livegna trälar. Det 
politiska initiativet låg i hög grad hos det växande skiktet av storbön
der och bygdehövdingar.

1100- och 1200-talen kom att bli en period av intensiv nyodling 
och expansion. Vid denna tid var bosättningen omfattande i Syd- och 
Mellansveriges slättbygder. Nybyggare drog från kust- och slättbygder 
upp mot skogsmarker längs älvdalar och sjösystem för att röja mark.

Kristendomens införande var en utdragen process -  från 800- till 
1200-tal. Det var här inte bara frågan om en religiös förändring: ett 
nytt kultsystem som långsamt tog det gamlas plats. En ny samhällsi- 
deologi följde med den nya religionen. Den katolska kyrkans världs
syn kom att genomsyra hela samhället -  från bondens vardag till det 
rikspolitiska maktspelet. En av orsakerna till detta var att det nya 
prästerskapet i hög grad rekryterades från samhällets toppskikt, en 
annan att den katolska kyrkan var en stark och välutvecklad interna
tionell organisation. Genom den nya religionens fotfäste i landet öpp
nades porten för intensiv kulturpåverkan från kontinenten. Minsta 
sockenkyrka utgjorde en utpost i en organisation som hade sitt cent
rum i påvemaktens Rom. Under hela medeltiden arbetade också kyr
kan målmedvetet på att skaffa sig inflytande över en rad världsliga 
institutioner, som lagstiftning, familjebildning och regeringsmakt. 
Men kulturpåverkan skedde även på andra plan. Klostren blev inno- 
vationscentra för tekniska och ekonomiska nyheter. Munkama införde 
nya odlingsmetoder och tekniska hjälpmedel som vattenhjulet.

Parallellt med kyrkans expansion förvandlades även den rikspoli
tiska stmkturen. Vikingatidens småkungariken ersattes av en starkare



sammanhållen riksenhet. Den centrala kungamakten ökade på bekost
nad av den regionala självstyrelsen. Landets sociala struktur blev en 
annan. Vid 1300-talets början hade ett ståndssamhälle tagit vikingati
dens skiktade bondesamhälles plats. Stormannagruppen fick fastare 
konturer och utbildades till ett världsligt frälse. Tidigare hade landets 
militära organisation främst baserats på uppbådade bönder. På konti
nenten hade en ny militär teknik med tungt bepansrade ryttare visat 
sig helt överlägsen folkuppbåden. Den svenska kronan saknade medel 
att finansiera en sådan kapitalkrävande elittrupp och valde istället att 
”frälsa” stormän från skatt mot att de ställde upp en fullt rustad ryt
tare. Rekryteringen till vad som senare skulle bli den svenska adeln 
baserades alltså helt på ekonomisk förmåga.

Kontinentens avancerade feodala struktur med komplicerade kedjor 
av vasallskap mellan herremän kom dock aldrig att få fotfäste i Sve
rige. Även om stormännen strävade efter att leva upp till kontinentala 
förebilder, kom deras livsform snarare att te sig som storbondemanér. 
Den svenska bondeklassen lyckades även på ett helt annat sätt än 
ståndsböndema på kontinenten bevara sin relativt fria ställning. Både 
i kulturellt och socialt avseende förblev det svenska samhället en 
utkantstat i det feodala Europa.

Under 1300- och 1400-talen drabbades Sverige av den agrarkris, 
som präglade Europa. Den tidigare nyodlingsverksamheten av
mattades och förbyttes på sina håll av ekonomisk stagnation. Även 
om digerdödens härjningar under 1300-talet haft betydelse i samman
hanget, är orsakerna till denna jordbrukets kris fortfarande oklara. 
Bristen på arbetskraft i lantbruket tvingade t.o.m. fram en sänkning av 
frälseböndernas arrenden till jordägarna. I denna ekonomiska situa
tion kom framförallt en ägokoncentration, främst i slättbygderna, att 
ske till förmån för toppskiktet inom frälset, som klarade krisen bättre 
än de smärre jordägarna. Vid medeltidens slut hade de självägande 
bönderna fortfarande mer än drygt hälften av jorden, medan kyrkan 
och adeln hade en knapp fjärdedel var. Trots frälsets ekonomiska 
expansion kom alltså de svenska bönderna ej att förvandlas till ett liv
eget skikt underst i den feodala pyramiden.

Numerärt sett var frälsegruppen mycket liten. Man har beräknat 
dess storlek till omkring 200 familjer vid medeltidens slut. Denna 
grupp var dock ytterst heterogen. I spetsen stod ett fåtal släkter med 
stora jordinnehav, och det var denna grupp, som under senmedeltiden 
kämpade med kungamakten om det politiska initiativet i riket. Det 
adliga frälset var starkt sammanknutet med det andliga frälset -  präs
terskapet, vars övre skikt var en grupp som i hög grad agerade på den 
politiska arenan.

Den tredje ståndskategorin, borgarna, var även den en numerärt



sett mycket liten grupp, men med en nyckelroll i det ekonomiska 
livet. Under medeltiden kom den svenska utrikeshandeln i hög grad 
att kontrolleras av köpmännen i de nordtyska städerna. I Sverige 
utgjorde de tyska hanseatema en etnisk minoritet med en helt domine
rande ställning i handeln. I bergsbruket och de fåtaliga handelsstä
derna spelade de både den ekonomiska och politiska huvudrollen. 
Städernas samhällsliv och kultur ”förtyskades” i hög grad. För Han
san var Sverige främst en handelskoloni -  ett uppland till kontinen
tens varumarknad. De svenska exportvarorna var få. Metaller från 
Berslagens gruvor och hyttor -  främst järn och koppar -  dominerade 
helt. Vid sidan av järnhanteringens embryo till exportindustri utskep
pades en del lättransportabla och begärliga varor från bondens natura
hushållning. Jämte smöret spelade produkter från de stora skogsområ
denas jakt- och fångstmarker en stor roll -  pälsverk och hudar. Impor
ten utgjordes främst av det oumbärliga saltet och kläde, samt en del 
artiklar till det tunna överklasskiktets lyxbetonade konsumtion, som 
vin och kryddor.

En växande statsapparat
Med Gustav Vasa gick kungamakten segrande ur den senmedeltida 
kampen med högadeln. Under hans och hans söners regeringstid 
stärkte kungamakten sitt grepp om statsapparaten och en effektiv 
adminstration byggdes upp. Kronans expanderande maskineri krävde 
både kapital och expertis i form av ämbetsmän, vilka inte bara rekry
terades ur frälset utan även bland ofrälse skrivare. Skattetrycket på 
bönderna ökade starkt, samtidigt som kronan strävade efter att få 
näringslivet och främst då exportindustrin bergsbruket under stalig 
kontroll. Som ett led i denna strävan lyckades man efterhand bryta 
Hansans dominans i den svenska handeln. Statens krav på ökade 
inkomster ledde även till att man uppmuntrade nyodling och nybild
ning av skattebärande gårdar. Som ett led i denna kolonisationspolitik 
skapades en ny etnisk minoritet i det svenska samhället. Under 1500- 
och 1600-talen uppmuntrade kronan finska svedjebrukare att flytta 
över till Mellansveriges obebodda skogstrakter.

Även reformationen måste ses mot bakgrunden av kungens ekono
miska och politiska maktintresse. Genom den lutherska lärans infö
rande upplöstes den ”stat i staten” som den katolska kyrkan 
representerade. I dess ställe kom en svensk statskyrka helt underord
nad kungen och statsförvaltningen. Genom konfiskation av kyrkans 
och klostrens väldiga jordinnehav och andra kapitaltillgångar tillför
des statskassan begärliga medel. Reaktionen på detta plötsliga och 
helt centraldirigerade religionsbyte blev stark bland allmogen.



Motviljan mot ingreppen i det traditionella religiösa systemet var 
en bidragande orsak till de många lokala bondeuppror, som utbröt 
under Gustav Vasas regeringstid. I den katolska ritualrikedomens 
ställe kom gudstjänstordningar så enkla, att ”ett bam kunde snart vid 
en dyngvagn vissla en mässa fram”, som den småländske bondeleda
ren Dacke uttryckte det. Dackefejden hade dock, liksom de andra 
lokalt uppflammande bondeupproren, främst en ekonomisk bakgrund. 
Nya statliga pålagor pressade bönderna, samtidigt som kungen gjorde 
stora ingrepp i det lokala näringslivet. Smålandsbönderna förbjöds 
t.ex. att fortsätta med sin lönande gränshandel med lantprodukter som 
smör och oxar till köpare i Skåne och Blekinge. Handeln skulle ledas 
via den statliga förvaltningsapparaten. Upproren, som på sina håll 
underblåstes av missnöjda stormän, slogs dock ned brutalt med hjälp 
av importerade legotrupper.

Gustav Vasa skapade medvetet en bild av sig själv som ”landsfa
dern", patriarkaliskt ledande sitt folk. Han tvekade inte att personligen 
ingripa även i detaljfrågor. Fogdar och bondemenigheter bombardera
des med brev, där råd, förmaningar och hotelser blandades om var
andra, och där allt från skattefrågor till praktiska råd om svinavel och 
gödslingsmetoder behandlades. Med Vasakungarna skapades en 
svensk nationalstat. Denna samhällsform ställde helt andra krav på 
centralforvaltningen. Medeltidskungamas hov befolkades av ett fåtal 
skrivare och hovmän, som reste med kungen från kungsgård till 
kungsgård för att i tur och ordning konsumera de lokala och svår
transportabla livsmedelsförråden. Det är först med 1500-talets Vasa
kungar och framförallt under 1600-talet, som Stockholm blir rikets 
huvudstad. Paradoxalt nog kom de växande kraven på statsapparaten 
-  kungamaktens redskap -  som utbildats i opposition mot stormännen 
att skapa ett beroende av det tunna adelsskiktet. Det var här ämbets
män med nödvändig expertis stod att hämta. Adeln, och då särskilt 
den jordfattigare lågadeln, började förvandlas från en jordadel till en 
ämbetsadel, arbetstagare i kronans tjänst, men även med ett snabbt 
ökande inflytande över förvaltningen. Under Vasakungarna förvand
lades msttjänstens frälsegmpp till en klart avgränsad bördsadel.

Vasakungarnas centraliseringspolitik gick hårdare ut över borgar
ståndet. De medetida handelsstäderna hade åtnjutit en mycket själv
ständig ekonomisk och politisk ställning -  en ställning som rimmade 
illa med kungamaktens krav på styrning av handel och näringsliv.

”Stormaktsdröm och bondenöd”
är en av träffande karakteristikerna av 1600-talets svenska samhälle. 
Under detta sekel upplevde Sverige en kort storhetstid i det europe



iska maktspelet. Det Östersjövälde som byggdes upp under de många 
krigen på kontinenten vilade dock på en mycket bräcklig grund. Både 
i ekonomiskt och befolkningsmässigt avseende saknade Sverige förut
sättningar för en stormaktsroll. Befolkningen växte endast långsamt, 
trots stalig propaganda för nyodling, och det var främst inom bergs
bruket som den ekonomiska expansionen fortsatte. I linje med tidens 
ekonomiska doktrin, merkantilismen, slog kronan i särskilt hög vakt 
om exportindustrin. Det gällde att hålla konsumtionen och arbetslöner 
nere och till varje pris öka kontantinflödet från utrikeshandeln. Denna 
handel förblev svagt differentierad. Koppar, järn och tjära svarade för 
uppmot 90% av den totala exporten. I det merkantilistiska tänkandet 
låg även en önskan om att renodla handel och industri till stadsnä
ringar. Ekonomhistorikem Tom Söderberg har träffande karakterise
rat tilltron på städernas ekonomiska nyckelroll, som kulminerade 
under 1600-talet: ”Det rådde en merkantilistisk kult av handeln och 
av städerna som dess tempel. Gentemot landsbygden gjorde man det

3
VID MEDELTIDENS SLUT

Jordfördelningen I Sverige 

1: Kronojord 
2: Frälsejord 
3: Skattejord 
4: Kyrkojord 
5: Jord tillhörig ofrälse 

possessionater och bolag

Diagrammet speglar några huvudlinjer i jordägandets förändring. 1560 
har kronans jord ökat kraftigt -  främst genom konfiskering av den katol
ska kyrkans stora jordegendomar. Under 1600-talet expanderar det 
adliga jordägandet,o främst på bekostnad av de självägande skattebön
derna och kronan. Ar 1700 har en del av frälsejorden återförts till kronan 
i samband med Karl XI:s reduktion. Under 1700-talet inleds så de självä
gande böndernas expansion. En stor del av krono- och frälsejorden fri
köps av bönderna.



mesta -  väl inte allt -  för att gynna städerna. Lagen, myndigheterna 
och borgarna själva förfäktade högt uppdrivna krav på landsbygdens 
avhållsamhet från köpenskap, seglation och hantverk.”

Trots försöken till total styrning av handeln kom bondehandel och 
bondeseglation att leva vidare -  om än bekämpade av statsmakt och 
borgerskap -  ända in på 1800-talet. För 1600-talets borgerliga köp
män tedde sig dock konkurrensen från adelshåll mera hotande. De 
stora jordägarna inom adeln kom inte bara att investera i bergsbruk 
och manufakturer, de bedrev även en privat handel med de jordbruk
svaror som frälsebönderna erlade i jordränta. Adelns allt starkare 
ställning i inrikespolitiken gjorde denna handel svårare att komma åt.

Under stormaktsepoken stärktes adelns ställning markant. Den vid
lyftiga utrikespolitiken gjorde kronan än mer beroende av adelns tjän
ster som officerare, ämbetsmän och diplomater. De kroniskt usla 
statsfinanserna ledde till att man i accelererad takt började avlöna de 
höga tjänstemännen genom donationer av jord. En konsekvens av 
detta var att statens skatteintäkter minskade, och skattetrycket på den 
reducerade andelen av krono- och skattebönder blev ännu hårdare.

Det är under 1600-talet som en aristokratisk livsform av europeiskt 
snitt utvecklas. Genom fälttåg och resor på kontinenten fick man 
inpulser utifrån. Den nya livsformen manifesterades bl.a. i en presti
gekonsumtion av överdådigt mått. Vid sidan av lantslott och herrgår
dar byggde högadeln stenpalats i huvudstaden. Från utlandet importe
rades lyxbetonade handelsvaror och nya moden. En rad hantverksgre- 
nar växte fram för att tillfredställa överklassens ändrade konsumtions
mönster, som perukmakare, snörmakare och stuckatörer. Adelshoven 
svällde ut. Den furstliga hushållningen krävde stora tjänarskaror, som 
ofta inkluderade egna hantverkare och fick karaktären av självhushåll 
i stor skala. Storvulenheten i barockens högadliga skikt speglar inte 
bara ökad kulturpåverkan från kontinentens ståndsbröder, utan först 
och främst ökade ekonomiska vinster. Mot kronans och adelns stor- 
maktsdrömmar ställdes ofta en allt barskare bondenöd i form av nya 
pålagor och utskrivningar till de mångåriga fälttågen på kontinenten. 
Adelns ökade godsinnehav genom donationer och köp av bondejord 
hotade att undergrävda bondeklassens ställning. Skillnaderna i skatte-, 
krono- och frälseböndernas ställning under 1600-talet är fortfarande 
omdiskuterad. Ofta har man dock överdrivet skatteböndernas fördelar. 
Frälseböndernas behandling kunde växla från grovt och rättslöst för
tryck till en patriarkalisk omsorg, som i bästa fall innebar större 
trygghet och jämnare försörjning än för skattebönderna.

Det är dock uppenbart att de sociala skillnaderna blev allt bjärtare 
under denna period. Kontrasten mellan högadelns furtsliga hushåll
ning och samhällets underklasser tedde sig kanske starkast i den våld



samt expanderade huvudstaden, där tiggare och inflyttade medellösa 
från landsbygden levde sida vid sida med palatsvärlden, eller som en 
samtida klagovisa skildrat det:

Sombliga slösa i kättio 
de armas silver och guld 
med brask de brusa i lättio 
den fattige ligger omkull...

Koncentrationen av den ekonomiska och politiska makten samlades 
alltså främst inom det lilla högadliga skiktet. Det var inte bara bön
derna, som i besvärsskrifter och klagomål till riksdagarna motsatte sig 
denna maktkoncentration. I kampen mellan kungamakt och storman- 
nagrupper mot seklets slut kom adelns exploatering av bönderna att 
bromsas. Karl XI:s reduktion beskar den furstligt-feodala livsstil som 
blomstrat upp. År 1700 fördelade sig skatte-, krono- och frälsejord 
ungefär med en tredjedel på vardera parten.

Fritidens ämbetsmannavälde
Jämfört med den tidigare stormaktsepoken innebar det kungliga 
enväldet under Karl XI och Karl XII en åtstramning och i viss mån en 
kulturell isolering från kontinentens strömningar. Ett tecken på det 
kärvare klimatet är den kyrkliga ortodoxin med häxprocesser och reli
giösa förföljelser under denna period.

Efter Karl XII:s död och stormaktsväldets sönderfall kom adeln att 
återta det politiska initiativet. Frihetstidens partistrider speglade inte 
ett parlamentariskt-demokratiskt styrelseskick utan ett aristokratiskt 
ämbetsmannavälde. Högadeln återfick dock inte sin forna ekono
miska och politiska position. De fick dela den politiska makten med 
lågadliga ämbetsmän och ofrälse köpmän. För bönderna innebar 
1700-talet en återhämtningsperiod.

Ofta har frihetstidens relativt lugna rytm överbetonats vid jämförel
sen med 1600-talets stormaktspolitik och industrialismens omvälv
ningar under 1800-talet. Både bland historiker och etnologer har man 
på senare år framhållit i hur hög grad 1800-talets samhällsomvandling 
redan tar sin början i 1700-talets Sverige. Det är då marken förbereds 
för en rad omfattande förändringar i ekonomi och samhällsstruktur.

Merkantilismens idéer fortsatte dock att prägla den ekonomiska 
politiken. Statsmakterna försökte på alla sätt stödja inhemsk handel 
och industri. Vid sidan av den tunga bergsindustrin utvecklades en rad 
manufakturer, förindustriella förädlingsindustrier. Dessa inhemska 
manufakturer skulle ta upp kampen med utländska importvaror men 
hävdade sig trots det statliga stödet ganska dåligt i den internationella



konkurrensen. De utgjorde knappast industrier i modem mening utan 
snarare hantverksproduktion i stora enheter. Ännu saknades en indus
triell teknik som kunde ersätta småskaligt handarbete.

Under 1700-talet intensifierades europeiseringen av kultur och 
samhällsliv. Med upplysningsidéernas spridning till Sverige ökade 
även intresset för bondesamhället. Linnés och hans lärjungars resor 
bland svenska bönder syftade inte bara till att modernisera lantbmket 
och utrota ”konservatism och vidskepelse” utan även till att lära av 
böndernas sätt att handskas med naturen. Lantbmkets omläggning 
under 1800-talet startade redan med frihetstidens propagandakampan
jer för effektivare bmkningsmetoder.

Demografiskt och socialt karakteriseras 1700-talets återhämtning 
dels av en accelererande befolkningsökning, och dels av en förskjut
ning i samhällsstrukturen: ståndssamhället börjar ersättas av ett klass
samhälle med nya sociala grupperingar.

Från ståndssamhälle till klassamhälle
Man kan analysera den sociala skiktningen i det förindustriella sam
hället utifrån olika angreppspunkter. De olika klassernas avgränsning 
kan göras med hänsyn till ägande och kontroll över produktionsmed
len, efter sociala rangkriterier, efter kulturell homogenitet i värde
ringar och livsform eller materiell standard. Oavsett vilken utgångs
punkt man väljer, är det uppenbart att den sociala skiktningen var 
betydligt mer komplicerad än den schematiska indelningen i de fyra 
stånden -  adel, präster borgare och bönder -  låter ana. Men själva 
ståndsideologin och ståndstänkandet genomsyrade så till den grad det 
svenska samhället från 1300-talet och fram till 1800-talets mitt, att det 
är nödvändigt att diskutera denna organisationsprincip utförligare. Vi 
skall därför se lite närmare på 1600- och 1700-talets ståndsindelning 
och på den gradvisa upplösningen av detta system fram mot industria
lismens samhälle.

Även om stånden knappast motsvarade den samhälleliga klassin
delningen utgjorde de sociala och juridiska institutioner -  fasta korpo
rationer vars medlemmar garanterades vissa rättigheter och skyldighe
ter. Ståndsprivilegiemas viktigaste funktion var att avgränsa ståndet 
nedåt. Betecknande nog fick det lägsta ståndet, bönderna, först sina 
privilegier mot 1700-talets slut. Ståndens sammansättning visar dock 
att det inte existerat enhetliga principer för rekrytering -  särskilt 
under ståndssystemets upplösning under 1700-talet gjorde man försök 
att justera indelningen. Även om ståndets medlemmar förenats av det 
gemensamma intresset att hävda den egna korporationens villkor 
gentemot de övriga, har motsättningar av både social och ekonomisk



natur förekommit inom stånden.
Vi har tidigare berört motsättningarna mellan hög- och lågadel. 

Mellan dessa, ganska skarpt avgränsade skikt fanns relativt stora eko
nomiska och sociala skillnader. Lågadeln var sedan 1600-talet en 
tjänstemannagrupp med begränsat jordinnehav. Dess livsform hade 
inte så mycket gemensamt med det tunna högadliga skiktet, som 
besatte majoriteten av de ledande posterna i regeringen och ämbets
verken. Det var även här som de stora jordägarna fanns, de jordägare 
som tidigast började övergången mot säterier och stordrift.

Prästerskapet var i vissa avseenden det mest homogena av de fyra 
stånden, ett rent tjänstemannastånd. Skillnaderna i social och ekono
misk status var dock så stora, att man talat om prästariokrati och 
prästproletariat. Kyrkoadjunkter och kaplaner, som aldrig ens för
mådde avancera till kyrkoherdeposten, levde påvert med närmare 
anknytning till bondevärlden än till hierarkin av biskopar och domka
pitlens präster.

Det mest heterogena ståndet var utan tvekan borgarskapet, som 
ursprungligen varit en väl avgränsad grupp. Det är viktigt att minnas 
att detta stånd endast innefattade gräddan av köpstädernas befolkning. 
Borgarskap erhöll i princip endast köpmän och hantverksmästare, 
alltså företagargrupper, medan gesäller och arbetskarlar var helt ute
stängda. En storgrosshandlare eller manufakturägare hade föga 
gemensamt med en hantverksmästare med någon enda anställd med
hjälpare. Hantverksmästarna utgjorde för övrigt en av de mest slutna 
grupperna i det förindustriella samhället. Solidariteten inom skrået var 
stark, och inbördes konkurrens sågs med oblida ögon. Genom att 
reglera nyrekryteringen till mästerskap lyckades man i realiteten 
skapa hantverksmonopol, och försök av gesäller att skaffa sig egen 
verkstad motarbetades effektivt. Riksrådet Fleming konstaterade 1640 
torrt att det var möjligt för en svensk man att komma sig upp och bli 
kung; att bli antagen till sämskmakare tilläts däremot inte.

Bondeståndet var främst tänkt som en representationsmöjlighet för 
landets skattebönder. Det faktum att bönderna var representerade vid 
riksdagarna, saknade inte betydelse för gruppens sociala och ekono
miska ställning. Till skillnad från bondeklassen på kontinenten hade 
de svenska bönderna en helt annan möjlighet att göra sin stämma hörd 
i officiella sammanhang. Bondeståndet inrymde inte bara rena jord
brukare utan även bergsmän, jordägande fiskare, erkända lanthantver- 
kare m.fl.

Som vi skall se senare var inte bara de sociala, utan även de regio
nala skillnaderna stora inom bondeståndet. Ur överklassens synvinkel 
tedde sig allmogen säkerligen som den diffusa ”gråa hopen”, medan 
denna befolkningsgrupp i verkligheten var betydligt mer differentie



rad -  inte bara i ekonomiskt utan även i kulturellt avseende. Helt 
utanför ramen för ståndsindelningen föll landsbygdens växande 
underklass av jordlösa.

Under hela ståndsperioden fram till 1860-talet, då ståndsin
delningen avskaffades, utgjorde de tre högsta stånden endast några få 
procent av landets befolkning. Vid 1800-talets mitt svarade adeln för 
0,32 procent, prästfamiljema för 0,38 och borgarna för 2,14 av den 
totala folkmängden.

Social mobilitet och ståndscirkulation
Ståndsindelningen svarade alltså inte alltid mot den reella rangskalan. 
En grosshandlare stod på ett helt annat plan än en kaplan i en lands- 
bygdsförsamling, och en kanslist ur knapadeln kunde knappast jämfö
ras med en biskop. Det existerade även flera yrkeskategorier, som 
skar över ståndsgränsema.

Ståndsskrankoma bromsade den sociala mobiliteten men kunde 
inte förhindra den. Genom en karriär i krigsmakten eller ämbetsman
navärlden hade en ofrälse person möjlighet att nå det eftertraktade 
adelskapet. I princip var det möjligt för en släkt att klättra från bonde-

Yrkesgrupper Ståndstillhörighet
Ofrälse Övriga

Präste Borgar- Bonde stånds utom
Adeln ståndet ståndet ståndet personer stånden

Godsägare X X

Ämbetsmän:
civila X X X X

militära X X

Bruksidkare, företagare X X X

Köpmän X X

Hantverkare X X X

Förvaltare, fogdar i
enskild tjänst X X X

Fria yrken X X X

Bönder X

Torpare, daglönare,
arbetare X

Ståndsindelningen vid 1600-talets slut efter Kultur och samhälle i stor
maktstidens Sverige, (Stellan Dahlgren m.fl., Stockholm 1967). Obser
vera hur vissa yrkeskategorier skär över ståndsgränsema.



status till adelskap via flera mellanstationer. Någon av sönerna i en 
storbondefamilj kunde ges högre utbildning och bli präst, varefter 
vägen till ämbetsmannakarriärer var öppnad för nästa generations 
prästsöner. (Vid 1800-talets början kom en knapp tredjedel av de 
präststuderande från bondefamiljer).

Under 1700-talet expanderade det borgerliga medelklasskiktet, som 
blev allt svårare att inrangera i det traditionella ståndssystemet. Kär
nan i denna brokiga yrkesgrupp utgjordes främst av män från närings
livet: köpmän, grosshandlare, brukspatroner och manufakturägare. 
Till dessa kom de växande grupperna av ofrälse ämbetsmän och gods
ägare, akademiker och litteratörer. Det var i denna heterogena grupp, 
som kritiken mot det byråkratiska ståndssamhället och det statliga for
mynderiet växte fram -  en kritik som påverkats av upplysningstidens 
radikala idéer. Medan den borgerliga medelklasskiktet grep det poli
tiska initiativet i Frankrike genom 1789 års revolution, kom utveck
lingen i Sverige att gå långsammare. Till en början försökte man 
lappa på ståndssystemet genom att skapa en ny kategori, ”ofrälse 
ståndspersoner”

Befolkningsexpansionen
De största sociala förändringarna ägde inte rum i samhällets överskikt 
utan i landsbygdens bondesamhällen. Under 1700- och 1800-talen 
kom den accelererade befolkningstillväxten att skapa en ny samhälls
struktur i det agrara samhället.

Orsakssammanhangen bakom svängningarna i befolkningstalet är 
komplicerade. Goda skördeår gav utslag i statistiken liksom perioder 
av missväxt och svält. Säsongvariationema var likaledes stora. Under 
vinterhalvåret bidrog kylan och födobristen till ökad dödlighet -  sär
skilt bland de obesuttna vilkas vinterförråd av bränsle och livsmedel 
ofta var otillräckligt. De periodiskt grasserande epidemierna gav 
också utslag i befolkningsgruvan. En annan mera svårbedömd faktor 
utgjorde den statliga regleringspolitiken. Genom att underlätta eller 
försvåra hushållsbildningen kunde man påverka äktenskapsfrekvens 
och nativitet.

1700-talets barnkullar var stora, men bamadödligheten var hög. 20 
procent av alla barn dog under första året. Bortser man från denna 
spädbarnsdödlighet var medellivslängden 44 år mot 1700-talets slut. 
Dålig näring och för kvinnorna de otaliga barnsängarna slet ut krop
pen i förtid, och även många unga människor skulle i våra ögon ha 
tett sig förgubbade.

Avmattningen i befolkningsökningen mot 1700-talets slut ersätts av 
en ny expansionsperiod under 1800-talets första hälft. Under denna



1700- och 1800-talens svällande jordproletariat skapade nya samhälls
bildningar på bondbyarnas utmarker -  fattigsamhällen med primitiva 
bebyggelseformer som backstugan. Bilden visar en backstuga från Tor
sas socken i Småland med dess 82-åriga innevånare, en änka som bott i 
stugan sextio år.

period är det inte främst en ökad nativitet, utan en minskad dödlighet, 
som sätter sina spår i statistiken. Tegnérs sammanfattning av orsa
kerna till den sjunkande dödligheten, ”freden, vaccinet och potätema” 
pekar på några viktiga faktorer. Vaccinering, främst mot smittkoppor, 
bromsade epidemierna medan potatisodlingen skapade en betydligt 
förbättrad näringssituation, speciellt för landsbygdens växande jord
proletariat.

I många socknar fördubblades befolkningstalet under detta halvse
kel, och här kommer vi in på en viktig omständighet; befolkningstill
växten skedde inom ramen för det förindustriella agrarsamhället. 
Industrialiseringen och urbaniseringen satte in med full kraft betydligt 
senare -  mot 1800-talets slut. Det var alltså den traditionella bonde
hushållningen som skulle svälja de väldiga tillskotten. Först och 
främst resulterade detta i en ansvällning av landsbygdens obesuttna 
grupper. Det är mot 1700-talets slut och under 1800-talets början som 
det stora jordbruksproletariatet växer fram.

Den sociala förskjutningen kan sammanfattas i följande ungefärliga 
tal. 1770-1870 ökade bondeklassen endast med en tredjedel, medan



torp ama fördubblades, och det mest proletariserade skiktet av back- 
stusittare och inhysesfolk nära femdubblades. Från att ha utgjort två 
tredjedelar av landsbygdens befolkning, sjönk de besuttna böndernas 
andel till något mer än hälften fram mot 1870-talet. Utvecklingen gick 
dock inte parallellt i alla bondebygder. Vi återkommer till de regio
nala skillnaderna. Här räcker det med att konstatera att befolknings
ökningen var störst bland de sämst ställda gmppema i bondesam
hället. Det är emellertid viktigt att minnas, att det inte existerade ett 
enkelt samband mellan jordtillgångar och försörjningsmöjligheter. 
Under perioden 1750-1850 exporterades spannmål via godsens över
produktion, samtidigt som försörjningsläget var kritiskt för stora 
befolkningsgmpper. Befolkningsökningen drabbade ofta de margi
nella jordbruksbygderna hårdast. I skogs- och småbmksbygder ska
pade de stora barnkullarna och den starka uppsplittringen av jordtill- 
gångama en smygande proletarisering inom bondeklassen.

I de flesta bygder ökade de sociala skillnaderna med befolk
ningstillväxten. Under 1800-talet utvecklades de besuttna bönderna 
till något av en bondesamhällets överklass, som under sig hade hela 
skalan av jordlösa gmpper.

Jordproletariatets ekonomiska villkor karakteriserades av vad vi 
kan kalla en dold arbetslöshet. Medan man om sommaren kunde få 
arbete i jordbruket, vid slåtter och skörd eller genom att ge sig ut på 
arbetsvandringar till andra bygder, var vinterhalvåret en period av 
arbetslöshet och stora försörjningsproblem med dåliga bostäder och 
otillräckliga födoreserver. Ofta var man då helt utlämnad åt omgiv
ningens eventuella välvilja. I en samtida rapport talas om ”den lösa 
befolkning som lever av potatis och tillfällig arbetsförtjänst”.

De obesuttnas tillväxt skapade en helt annan arbetskraftstillgång 
för bönderna. Vid sidan av det helårsanställda tjänstefolket hade man 
i de flesta bygder inga problem med att rekrytera extra arbetskraft 
under säsongstoppar -  en arbetskraft som man slapp försörja under 
resten av året.

Befolkningsrörelser
Utkomstmöjligheterna i den egna bygdens jordbruk förslog dock inte 
långt. Med det ökade befolkningstrycket följde en ökad rörlighet:

Man får ett bestämt intryck, att folkmängden tillväxte raskare än 
utkomstmöjligheterna. Allehanda biförtjänster måste man gripa till, 
bland annat halmflätning och linnevävning, vilka produkter såldes i 
Norge. Mången vandrade om höstarna till jordbruksbygderna i 
södra Dalsland och tröskade mot ersättning i spannmål. I sämre år 
tvangs mer än en torparhustru att gå med tiggarpåsen. Efter hand



började en långt starkare utflyttning till inrikes ort, och därtill kom
en begynnande emigration, företrädesvis till Norge.

Denna skildring från en skogssocken i Dalsland ger en ganska typisk 
bild av det svåra försörjningsläget på landsbygden. Det var just i 
utkantsbygder som Dalsland, där försörjningsmöjligheterna var sämst. 
Till en början försökte många obesuttna livnära sig på marginella 
näringar i hembygden och i möjligaste mån ersätta bristen på jord och 
kapital med det egna hushållets arbetskraft. Successivt tvingades en 
allt större del av landsbygdens obesuttna ut på jakt efter arbete utanför 
hembygden.

Säsongarbetsvandringar har en lång tradition i det svenska samhäl
let, men det är först med den stora befolkningsökningen som de får en 
dominerande roll i näringslivet. Bondsöner, torpare, backstusittare 
och daglönare gav sig ut på säsongarbeten under delar av året. Både 
inom jordbruket och den begynnande industrin var arbetsbehovet 
störst under sommarhalvåret och många obesuttna fick nöja sig med 
arbeten under kortare perioder. I ett senare avsnitt skall vi ta upp van
dringarbetets organisation och utformning till närmare diskussion. 
Men vi kan konstatera att säsongrörelsema var stora inom svenskt 
näringsliv, särskilt under perioden 1850-1900. Vid sidan av denna 
säsongbundna vandring förekom en permanent migration, som främst 
gick från skogs- och småbrukarbygderna till de växande städerna och 
industrisamhällena. En bred ström av arbetssökande sökte sig upp 
mot Norrland och den expanderande skogsindustrin, till sågverken 
och avverkningsarbetet i skogen. Denna folkvandring norrut har kom
mit i skymundan för utvandringen till USA.

Det var inte bara skogsbruket utan även nyodlingsarbetet som fick 
tiotusentals sörlänningar att bege sig till det glest befolkade Norrland. 
Många kom som säsongsarbetare för att sedan slå sig ned för gott. 
Under perioden 1860-1910 ökade Norrlands befolkning från knappt 
400 000 till nära 1 miljon. En typisk sågverkskommun som Skön i 
Medelpad hade år 1840 882 invånare. 1890 hade denna siffra mer än 
tiodubblats till en befolkning på över 11 000. Strömmen mot norr 
fortsatte in på 1900-talet. Ännu under mellankrigstiden sökte sig 
industriarbetare från Mellansverige norrut i hopp om att etablera sig 
som småbrukare eller kolonister på statens mark.

Emigrationen västerut
Vid sidan av de stora befolkningsrörelsema inom landet och till 
grannländerna står massutvandringen till Nordamerika under perioden 
1840-1930. Emigrationssiffroma kom delvis att följa konjunkturläget



i Sverige och utgör alltså en mätare på de lokala försörjningsproble
men. Under missväxtåren och nödtiderna 1867-1870 reste 80 000 
svenskar till USA, vilket är mer än siffran för hela perioden 
1851-1867. Störst blev utvandringen under jordbrukskrisen på 1880- 
talet, då mer än 325 000 svenskar reste västerut. Omkring 1910 nådde 
den svenska befolkningen i USA sitt maximum, 665 000 personer.

Majoriteten av emigranterna kom från de obesuttna skikten på 
landsbygden eller var barn till bönder, som ej kunde räkna med jord
arv efter föräldrarna. Ofta försiggick utvandringen i etapper, där 
inflyttningen till städerna blev första steget västerut. En stor del av 
emigranterna kom t.ex. från Stockholms arbetarstadsdelar. Det man
liga inslaget dominerar i dessa olika u tv andringsgrupper.

Genom atlantrederiemas emigranter skedde en värvning runt om i 
landet, men större betydelse hade nog den personliga påverkan från 
grannar och släktingar som redan rest över. Dessa kunde ofta hjälpa 
till med ett förskott på biljetten, som inte behövde innebära en oöver
stiglig ekonomisk barriär.

En ganska stor del av de sena utvandrarvågoma hade karaktären av 
periodisk eller tillfällig utvandring -  ett slags säsongarbete. Man reste 
över i syftet att tjäna ihop ett kapital, som vid återkomsten kunde 
investeras i köp av ett lantbruk eller förbättringar på den egna gården.

Utvandringen skedde ofta i grupp och det ungdomliga inslaget var 
markant, som i en rapport från 1890-talets Småland:

Om våren är det en rörelse bland den småländska ungdomen som 
bland flyttfåglarna. De unga samlas i stora flockar, rådslå och över
lägga med varandra, framkasta och jämföra förslag, och en vacker 
dag är den stora skaran skingrad och borta i främmande land. 
Räcker ej kassan till en biljett till Amerika, så räcker den åtmin
stone till Danmark. Hemma vilja de ej stanna. Utvandringen anses 
vara störst i gränssocknama mellan Småland, Skåne och Blekinge, 
liksom denna befolkning i allmänhet har mera oroligt lynne.

Myndigheterna oroades över de höga utvandringssiffroma, och i de 
många utredningarna av emigrationens orsaker tog man gärna till 
folkpsykologiska förklaringar, som i rapporten ovan. Ser man på emi
granternas hemorter visar det sig att det var de marginella jordbruks
bygderna och de överbefolkade skogsbygderna som var de stora 
utvandrarbygdema. Bland de tidiga utvandrarna uppgavs ofta reli
giösa och politiska förföljelser vara en bidragande orsak, men de stora 
utvandrarskarorna reste i hopp om att finna en bättre utkomst.

Men långt ifrån alla blev nybyggare på prärien. Många arbetade 
främst som anläggningsarbetare på järnvägsbyggen och inom bygg
nadsindustrin, på samma sätt som vandringsarbetama i Sverige, och



en mycket stor del kom aldrig längre än till storstädernas industrier. 
1910 utgjordes drygt sextio procent av den svenska befolkningen i 
USA av stadsbor. Utvandringen från stadsmiljö till stadsmiljö hade 
alltså en ganska dominerande ställning, särskilt under den senare emi
grationsperioden .

Under 1900-talet avmattades utvandringen i takt med de förbätt
rade försörjningsmöjligheterna i Sverige och de ökade amerikanska 
restriktionerna. Vid 1930-talets början var Sverige inte längre ett 
utvandrarland, utan ett land med inflyttningsöverskott. Totalt hade då 
en dryg miljon svenskar utvandrat.

Industrialismens samhälle
Arbetsvandringama och massemigrationen måste ses mot bakgrunden 
av Sveriges sena industrialisering. När det industriella genombrottet 
skedde under 1800-talets senare hälft, var emellertid marken väl för
beredd. Utvecklingen från bondesamhälle till industristat påbörjades 
redan med 1700-talets jordbruksreformer. Det nya och mer produk
tiva jordbruket var en av förutsättningarna för den industriella om
läggningen.

Vi har tidigare berört den ekonomiska debatt, som fördes av 1700- 
talets radikala ståndspersoner. Det tidiga 1800-talet karakteriseras 
ofta som romantikens epok. De romantiska strömningar som följde 
efter 1700-talets upplysningsidéer hade till en del sina motsvarigheter 
i en politisk konservatism. Rädslan för de omvälvningar som gått över 
Europa gick hand i hand med romantikens svärmeri kring äldre tidse
poker. Det styrande skiktet av högre ämbetsmän och kretsarna kring 
hovet kände sina positioner hotade genom den expanderande medel
klassen.

I längden kunde däremot inte det etablerade samhället hejda 
utvecklingen. 1840-talet brukar i svensk historia karakteriseras som 
det liberala genombrottet. Liberalismen var dock knappast en enhetlig 
politik rörelse. Den inrymde radikala och humanitärt intresserade 
grupper, som genomdrev en rad viktiga reformer. Under 1840-talet 
infördes obligatorisk skolgång, lika arvsrätt för män och kvinnor, en 
humanare fattig- och fångvårdslagstiftning. Skråhantverkamas mono
polställning hävdes och näringsfriheten ökade. Den merkantilistiska 
hämsko som lagts på landsbygdens handel och näringsliv försvann till 
stor del. Liberalismen var främst det ekonomiskt och socialt expande
rande borgerliga skiktets ideologi med betoning av individens frihet 
och kamp mot statlig reglering och byråkratvälde.

Inom det ekonomiska området måste liberalismen ses mot bakgrun
den av den begynnande industrialiseringen och framväxten av ett



kapitalistiskt produktionssystem, där det ekonomiska ägandet koncen
trerades till ett företagarskikt. Den ekonomiska politiken gynnade 
denna företagargrupp, som gavs nya möjligheter att agera fritt.

Kronan på det liberala reformverket var representationsreformen 
1866, då ståndsriksdagen ersattes av två valda kamrar. Detta innebar 
likväl inte, som många liberaler tänkt sig, ett demokratiskt genom
brott. Valrätten begränsades genom förmögenhetsstreck, och väljarkå
ren kom endast att utgöras av 25 procent av den vuxna manliga 
befolkningen. Den nya riksdagen gav ökat inflytande åt de grupper 
som bar upp den begynnande industrialismen, men den gav även de 
besuttna bönderna en mycket stark politisk ställning. Som flera fors
kare påpekat låg det något av ödets ironi i detta. Ståndssamhället 
avvecklades, men i dess ställe kom framförallt ett politiskt konserva
tivt bondeskikt till makten, medan landsbygdens obesuttna och den 
framväxande industriarbetarklassen helt stod utan representation. Den 
politiska reformpolitiken avstannade på många områden.

Näringslivets omvandling
Merkantilismens intresse för industri och exporthanteringar kan lätt 
ge en skev bild av penninghushållningens omfattning i det förindustri
ella Sverige. Ännu vid 1800-talets mitt livnärde sig 80 procent av 
befolkningen på agrara näringar. Endast en tiondel bodde i städer. I 
jämförelse med de kontinentala stater där industrialiseringen var i full 
växt tedde sig Sverige som ett ekonomiskt underutvecklat land.

Undan för undan kom Sverige att dras in i den världsekonomiska 
utvecklingen. Det industriella förloppet kommer närmare att behand
las i avsnittet om bruks- och industrisamhällen, och vi skall i detta 
sammanhang endast beröra några viktiga sidor av industrialiserings
processen.

När man talar om det industriella genombrottet vid 1800-talets 
mitt, är detta en sanning med modifikation. Till en början var det 
begränsade sektorer av näringslivet som förändrades. Först mot 
århundradets slut stod landet inför en övergång till en differentierad 
industriell produktion.

Vi kan istället tala om ett pre-industriellt skede i den svenska eko
nomin -  ett skede som framförallt karakteriserades av en revolutione
rande omläggning av kommunikationsnätet, vilket var en av förutsätt
ningarna för övergången till industriell produktion. Gigantiska inves
teringsprogram igångsattes. Man anlade kanalsystem och hamnar och 
påbörjade de stora järnvägsbyggena.

Järnvägsnätets framväxt innebar en lokaliseringspolitisk åtgärd 
utan motstycke i svensk historia. Ofta drogs banorna genom glest



befolkade regioner, och försköt därmed den ekonomiska och demo
grafiska tyngdpunkten radikalt i många bygder. Om läge vid vattenled 
var den viktigaste tätortsgrundande faktom i det förindustriella Sve
rige, blev järnvägsbyggena motsvarigheten under 1800-talet. En rik 
flora av små stationssamhällen och nya städer växte fram vid järn
vägsknutar och längs huvudbanorna.

Ibland har man velat markera industrialismens genombrott med 
årtalet 1849, då den första ångsågen byggdes. Man bör då minnas att 
skogsindustrin till en början stod ganska ensam. Det tidiga genom
brottet för skogsbmkets industrialisering berodde inte bara på ångså- 
gens introduktion utan på en rad samverkande faktorer, främst för
bättrades handelskonjunkturema och en brant stigande efterfrågan på 
trä till Europas industrier.

Den stora industriella expansionen kommer först med 1870-talet 
och decennierna fram till sekelskiftet. Att utvecklingen då skedde 
med osedvanlig snabbhet får bland annat tillskrivas de förutsättningar 
som skapats genom de pre-industriella investeringarna. En annan vik
tig faktor var den goda tillgången på arbetskraft som landsbygdens 
jordproletariat gav. 1800-talets industrialisering innebar nämligen, i 
betydligt mindre utsträckning än vad man ofta föreställer sig, en 
mekanisering av produktionen. I de flesta av de tidiga industriella 
verksamheterna var det den massiva arbetsinsatsen som var utslagsgi
vande. Ett typexempel på detta är skogsindustrin, som baserades på 
en ytterst enkel teknologi. All avverkning måste ske för hand med yxa 
och såg, transporterna med häst och släde och genom flottning. Till 
sortering och sågning av virket krävdes mycket folk, liksom till last
ningen på de segelskutor som förde varan vidare ut i Europa.

Det stora arbetskraftsbehovet gjorde sig likaledes gällande i järn
vägs- och kanalbyggen, i byggnadsindustrin och i de näringar som 
levererade byggmaterial: sågverk, stenhuggerier och tegelbruk bland 
annat. Arbete, inte maskinell utrustning, var i många fall den vikti
gaste produktionsfaktorn. Detta innebär naturligtvis inte, att industria
lisering inte krävde stora kapitalinvesteringar -  det var ju främst 
denna sida av utvecklingen som ledde till ekonomisk maktkoncentra
tion inom ett begränsat socialt skikt. Arbetskraft var lätt att skaffa, 
men kapital var en knapp resurs.

Vill man, som ibland sker, dra parallellen mellan det underutveck
lade Sveriges sena industrialisering och u-ländemas situation idag, 
måste man betona att jämförelsen haltar på flera punkter. Visserligen 
var Sverige ett underutvecklat land efter europeiskt mått, men här 
fanns månghundraåriga industriella traditioner i bergsbruket, en välut
vecklad hantverksproduktion, en utbyggd statlig adminstration o.s.v. I 
likhet med många u-länder hämtades en stor del av den industriella



expertisen och kapitalet utifrån. Medeltidens hanseater och 1600- 
talets vallonsmeder fick nu sin motsvarighet i utländska tekniker och 
finansiärer. Malmfälten i norr exploaterades av engelsmän, och i det 
sydsvenska jordbrukets rationalisering spelade danska jordbrukstekni
ker en viktig roll.

Ett annat viktigt särdrag i Sveriges industrialisering var att den till 
en början inte medförde någon snabb urbanisering. Vi fick ingen tidig 
storstadskoncentration, som i Englands kol- och jämdistrikt, där 
industri arbetarbefolkningen föstes samman i storstadsslum. Vid sekel
skiftet var fortfarande hälften av Sveriges befolkning sysselsatt i 
agrara näringar. (Motsvarande siffra för det högindustrialiserade Eng
land var 8 procent.) I Sverige dominerades industrilokaliseringen av 
små, utspridda lokalsamhällen. Parallellt med de kapitalkrävande, 
tunga industrierna utvecklades även en undervegetation av landsbygs- 
baserade småindustrier. Runt om i landet startade driftiga bönder 
tegelslagerier, sågverk och glasbruk. De småländska skogsbygderna 
är kanske det mest markanta exemplet på hur en lokal hantverks- och 
hemslöjdstradition övergår i bildandet av småindustrier.

Den intensiva industrialiseringsperioden inföll till stor del efter 
sekelskiftet 1900 och fram till 1930-talet, då en rad specialiserade för
ädlingsindustrier utvecklades. Undan för undan skedde en mekanise
ring och automatisering av arbetsprocessen. Man beräknar att produk
tionen per innevånare i Sverige från mitten av 1800-talet och ett sekel 
framåt tiodubblades.

Den borgerliga kulturen
Den nya samhällsstruktur, som växte fram i 1800-talets Sverige, prä
glades av en borgerlighetens expansion i de högre skikten. Den indus
triella utvecklingen kom att föra de nya företagargrupperna till en 
central politisk och ekonomisk ställning. En ny överklass växte fram 
vid sidan av den jordägande adeln.

De borgerliga grupperna var långt ifrån någon homogen social 
kategori. Med en grov schematisering kan vi tala om ett hög- och låg
borgerligt skikt. Det förra utgjordes av företagare, högre tjänstemän, 
grosshandlare, akademiker etc., medan det lågborgerliga skiktet 
dominerades av lägre tjänstemän, småföretagare och hantverksmäs
tare. I kulturellt avseende kom livsföringen inom dessa grupper dock 
att bli ganska homogen, även om de materiella villkoren var högst 
växlande. Det tunna högborgerliga skiktet var stilbildande, även för 
de grupper som saknade ekonomiska möjligheter att upprätthålla 
samma överdådiga livsformer.

Det skapades även en motsättning mellan näringslivsborgerskap



 och det måtte du väl själv förstå, Stina, att nu se’n vi fått ny plysch-
möbel och börjat umgås med hovleverantörer, kan vi slett inte längre 
låss att du är min syster.

Anders Forsberg, Strix 1899

Den sociala klättringen i 1800-talets lågborgerliga värld var ett tacksamt 
objekt för skämttecknare och författare. Strävan efter socialt avance
mang manifesterades inte bara i anammandet av nya konsumtionsmön
ster utan även i avståndstagande från ”simpla och folkliga manér”.

och bildningsborgerskap i 1800-talets samhälle -  de som hade gott 
om ekonomiskt kapital och de som fick nöja sig med att samla kultu
rellt kapital genom en karriär via lång utbildning. Denna motsättning 
fördes vidare in i 1900-talets samhälle, där skillnader både i livsstil 
och förhållningssätt mellan företagare och akademiker, med sin bas 
främst i den offentliga sektorn, kunde vara markanta.

Den nya arbetarklassen
En ännu starkare kulturell uppspaltning återfanns i den expanderande 
arbetarbefolkningen. 1800-talets svenska arbetarklass utgjordes av 
yrkeskategorier, som inte bara hade högst varierande ekonomiska vill
kor, utan även mycket olika kulturell bakgrund. Städernas specialar-



belare, brukssamhällenas smeder, storgodsens statare och norrlands- 
skogamas skogshuggare hade inte mycket mera än egendomslösheten 
gemensamt. Utlärda specialarbetare var något av ett arbetarklassens 
överskikt. I många industrier utgjordes en stor del av arbetarskaran av 
säsongvandrande arbetskraft från olika bygder med mer eller mindre 
särpräglade kulturmönster. Till detta kom att industriarbetarna var 
spridda över hela landet, ofta i ganska isolerade, små industrisamhäl
len, dominerade av ett enda företag. Det är knappast förvånande att en 
mera markant klassolidaritet länge saknades inom dessa vitt skilda 
arbetsgrupper.

Mot denna bakgrund blir den svenska arbetarrörelsens sena fram
växt mera förståelig. Redan vid 1800-talets mitt bildades en rad olika 
typer av arbetsföreningar, ofta med praktiska syften som sjuk- och 
pensionskassor. Dessa tidiga arbetsorganisationer dominerades dock 
av det tidigare nämnda överskiktet -  de traditionellt organisations- 
vana hantverkargrupperna. Först under 1880-talet fick den modema 
arbetarrörelsen sitt genombrott i Sverige. Industriarbetarna saknade 
nästan helt representation i riksdagen, som dominerades av bönder, 
företagare och ämbetsmän. Under 1800-talets senare hälft var reform
takten i det stora hela låg. Trots smärre förbättringar, som förbud mot 
vissa typer av barnarbetare, försökte man bromsa organisationsarbetet 
bland arbetarna och försvåra bildandet av fackföreningar.

Motståndet var lika stort på det lokala planet. Sågverkspatroner och 
fabriksägare slog vakt om ”arbetets frihet” och försökte ofta avstyra 
möten och organisationsförsök bland arbetarna. Animositeten mellan 
t.ex. fast anställda och säsongvandrande lösarbetare kunde vara stor, 
och den sistnämnda kategorin var ofta beredd att rycka in som strejk- 
brytare vid en lokal arbetsnedläggelse. Det följande exemplet från 
norrländsk sågverksmiljö belyser några av den framväxande arbetar
rörelsens problem:

Folk kom och folk for. Det var västbottningar, ådalingar, värmlän
ningar och framförallt finnar... Bland dem fanns givetvis många, 
som krusade varken Gud eller Fan, men förmännen var också hård
föra karlar, som kunde konsten att ta folk på rätta sättet. Och det 
måste nog erkännas, arbetare i allmänhet hade nog större vördnad 
för herrarna än folk har nu för tiden. Dessa levde under så helt 
andra förhållandena än arbetarna, att de nästan framstod som högre 
väsen eller åtminstone en helt annan sorts folk än vanligt. Att en 
arbetare skulle vara patron Svanbergs jämlike måste ju förefalla 
absurt.

Om arbetarrörelsen uppstod förhållandevis sent i Sverige, så gick dess 
uppbyggnad desto snabbare. Vid sekelskiftet hade var femte arbetare



organiserats i en fackförening. Storstrejken 1909 var då den relativt 
sett största strejken i Europas historia.

Snabbast gick organisationsarbetet i mindre yrkesgrenar med tradi
tionell yrkessammanhållning, som bland typografer och murare, 
medan fackföreningsrörelsen hade svårast att vinna gehör bland sta
tare och lantarbetare i de patriarkaliska storgodsbygdema.

Fackföreningarna var en gren av det folkrörelsesverige som tog 
form mot 1800-talets slut och under 1900-talets första decennier, i fri
kyrkor, nykterhetsloger och kooperativa föreningar. Det var i hög 
grad ur sådana miljöer som 1900-talets nya politikergenerationer kom 
att rekryteras.

Ett annorlunda Sverige ?
Det finns alltid en risk att ett lands historiska utveckling skrivs enkel
spårigt -  att dagens Sverige blir krönet på en självklar utveckling. I 
efterklokhetens backspegel ser vi inte vilka alternativa vägval och 
utvecklingslinjer som fanns eller övergavs. Ställer vi till exempel 
Sverige år 1700 mot Sverige år 1900 blir denna annorlundahet slå
ende.

År 1700 är Sverige åter på väg in i ett europeiskt storkrig och hela 
samhället är på många sätt en genommilitariserad krigsmaskin, där 
befolkningen fått vänja sig vid att krig hör till vardagen, fred till 
undantaget. Bland bondefolkningen har generation efter generation av 
unga pojkar kallats ut till erövringståg på kontinenten och en mycket 
stor del av dem har dött -  oftast inte på slagfältet utan i härlägrens 
epidemier.

Kyrkan är i hög grad en del av den statliga kontrollapparaten och 
övervakar folkets leverne i en rad olika situationer, och inte minst då 
folkundervisningen. (Vid denna tidpunkten hade Sverige erövrat den 
europeiska tätplatsen när det gällde gemene mans läskunnighet.)

År 1700 är Sverige ett etniskt mycket sammansatt mini-imperium. I 
huvudstaden Stockholm blandas folkgrupper och språk från det sven
ska riket: finska, tyska och baltiska språk. Stora delar av det vi nu 
upplever som självklart svenska landsändar, Skånelandskapen, 
Bohuslän, Jämtland och Härjedalen, var nya erövringar från det 
dansk-norska riket, och i dessa provinser pågick en intensiv för- 
svenskningskampanj. Men den multi-etniska blandningen upplevdes 
sällan som ett nationellt problem -  ett nationalmedvetande i vår 
nutida mening hade ännu inte skapats. Det svenska riket hölls främst 
samman av de eviga krigen, den sanna lutherska läran och en snabbt 
växande statlig maktapparat. Det var kungen eller kronan som var den 
samlande symbolen -  inte nationen i vår nutida mening.



Sverige var fortfarande ett Östersjörike, där Finland utgjorde -  inte 
en erövrad provins -  utan ”den östra rikshalvan”, en självklar del av 
kungariket Sverige.

Trots den militära och kyrkliga apparaten var detta stormakts- 
sverige en mycket bräcklig konstruktion. Myndigheternas kontroll 
över böndernas liv och ekonomi var högst bristfällig -  det fanns 
många möjligheter att hålla sig undan statens kontrollapparat.

Ar 1900 är Sverige en ganska underutvecklad randstat i Europa -  
förenad i en bräcklig union med Norge. Genom de många förlorade 
krigen under perioden fram till 1809 har det forna imperiet krympt. 
De erövrade provinser som finns kvar är så försvenskade att nationen 
framstår som relativt homogen. Stockholm år 1700 var en mycket mer 
kosmopolitisk stad än Stockholm år 1900. Av landets drygt fem mil
joner invånare bor endast en femtedel i städerna, vilka är mycket små. 
Lantbruket är fortfarande huvudnäringen och industriarbetarna utgör 
bara en knapp fjärdedel av arbetarbefolkningen. Levnadsstandarden 
släpar efter andra industriländers.

Men det är inte bara den låga industrialiserings- och urbanise
ringsgraden som gör att det svenska samhället ter sig efterblivet med 
kontinentala mått. Den politiska strukturen är även den mycket tradi
tionell. Bara sju procent av befolkningen har rösträtt och först 1921 
får vi kvinnlig rösträtt -  senare än i något annat nordiskt land. Klass- 
klyftorna är stora och har fortfarande en patriarkalisk form: man lever 
under husbondens, bolagets eller patrons välde. Samtidigt har dock 
sekulariseringen inletts -  kyrkans grepp om folket har minskat -  och 
de nya folkrörelserna utmanar de gamla maktstrukturerna.

Utvecklingen under 1900-talet brukar ofta skildras som en svensk 
succéhistoria. Då bör man minnas att den ekonomiska utvecklingen i 
Sverige var exempellöst snabb och stark: mellan 1870-1970 hade vi 
en nästan oavbruten ekonomisk tillväxt.

Uppbyggandet av det svenska välfärdssamhället går ofta under 
beteckningen ’’folkhemsbygget”, men denna term är en efter- 
konstruktion. Det fanns ingen enkel blåkopia för det nya Sverige som 
tog form från 1930-talet och framåt. Det vi kallar folkhemmet är 
resultat av ett samspel mellan politiska, ekonomiska och kulturella 
faktorer, där t.ex. det faktum att Sverige höll sig utanför de två världs
krigen fick stor betydelse -  både för den ekonomiska utvecklingen 
och den nationella självförståelsen: det fanns en ”svensk” väg till det 
moderna samhället.

I 1930-talets socialdemokratiska visioner vävdes tre centrala 
begrepp samma: demokrati, medborgarskap och modernitet. Den nya 
välfärdsstaten skulle bebos av modema individer, som dock måste 
lära sig att bära sin nya frihet med en stor portion samhällsansvar. Det



krävde att traditionella bindningar löstes upp. Individen skulle brytas 
loss ur gamla kollektiv för att så förstatligas som medborgare: 
nationaliseras på nytt.

I detta identitetsbygge blev vikten av att vara modem central. Folk
hemmet baserades på en föreställning om kollektivt framsteg: en enad 
nation som beslutsamt tågade in i en gemensam framtid. På denna 
resa måste gammalt bagage, föråldrade vanor, traditioner och lojalite
ter kastas i diket eller lämnas in på museernas effektförvaringar. En 
god svensk måste var en modem svensk med fast framtidsblick, en 
som inte släpade benen efter sig. Därför kunde anklagelser för tradi
tionalism och konservatism riktas både mot den gamla eliten som för
sökte klänga sig fast vid otidsenliga klassprivilegier eller mot allmo
gen som inte ville förstå den nya tidens välsignelser.

Visionen av ett klasslöst Sverige där alla arbetade för samhällets 
bästa återfanns både i kompromissviljan mellan näringsliv och fack
föreningsrörelse liksom i det faktum att den gamla eliten i Sverige 
kom att hålla en låg profil. I jämförelse med borgerligheten ute i 
Europa var 1900-talets borgerliga kultur i Sverige betydligt mer kon
turlös. På samma sätt blev bilden av staten en annan: med den sven
ska välfardsnationalismen blev staten till den goda staten -  fylld av 
farbroderlig omsorg.

Betoningen av demokrati, jämlikhet och samförstånd har dock 
längre historiska rötter i Sverige. Det finns en lång tradition av lokalt 
självstyre, av folklig självförvaltning och framförallt en ganska direkt 
kommunikation mellan överhet och undersåtar. Även i det förindustri
ella Sverige hade allmogen betydligt bättre möjligheter att göra sin 
stämma hörd än i många av kontinentens nationer.

Det var under 1930-talet som planritningarna för den nya välfärds
politiken drogs upp, men det var framförallt under 1950- och 1960- 
talen som det omsattes i praktiken. Då gick Sverige från bottenplace
ring till tätplatsen i bostadsstandard, då accelererade invandringen till 
städerna och skapade glesbygdsproblemet, då expanderade den 
offentliga sektorn. Både den sociala och geografiska rörligheten 
ökade markant. Det var även under denna period som Sverige återi
gen blev ett invandrarland.
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2. DET ADMINISTRATIVA 
RAMVERKET

av Mats Hellspong

Den administrativa indelningens uppkomst 
Den framväxande organiseringen av det svenska riket, administrativt, 
rättsligt och kyrkligt, fick en betydelse för folkliv och folkkultur, som 
varit väsentlig men samtidigt svår att riktigt precisera. Etnologisk 
forskning har ofta, särskilt under 1950- och 1960-talet, handlat om 
frågor som rör folkkulturens integritet, dess beroende eller oberoende 
av statsmakt och myndigheter. Här skall först den administrativa 
indelningens uppkomst under medeltiden diskuteras.

Först kan man då erinra sig, att den politiska självstyrelsen i olika 
regioner av det svenska riket länge spelade stor roll, i varje fall under 
hela medeltiden. Endast långsamt vann riksstyrelsen terräng på den 
regionala självstyrelsens bekostnad. De enheter som försökte bevara 
en självständig hållning kallades land eller på vissa håll folkland. 
Dessa termer tycks ha använts om geografiska områden som framträtt 
med viss enhetlig särprägel. Somliga land var föregångare till en 
senare tids landskap; det gäller exempelvis om Södermanland, Väs
tergötland och Östergötland. Andra land var mindre än landskapen 
och kom att tillsammans bilda sådana. Landskapet Småland består 
som namnet uttryckligen anger av sådana små land, t.ex. Värend, 
Njudung och Finnveden. På samma sätt utgörs landskapet Uppland 
till sin huvuddel av de gamla folklanden Tiundaland, Attundaland och 
Fjädrundaland.

Under medeltiden framträder en indelning av riket i lagsagor, 
enligt Magnus Erikssons landslag nio stycken. Denna indelning hade 
huvudsakligen rättslig innebörd. Lagsagan var ett område, ej sällan 
identiskt med landet, där viss rätt gällde och över vilket en viss lag
mans myndighet sträckte sig. De offentliga angelägenheterna inom 
landet, senare lagsagan, behandlades på landstinget. Förhandlingarna, 
öppna för alla fria män, leddes av lagmannen, som årligen hade att 
föredraga lagen för de församlade. Det är på denna muntliga föredrag
ning av lagen som termen ”lagsaga” ursprungligen syftar. Från 1200- 
talet blev de olika landskapslagarna upptecknade. Lagmannen fram



stod ursprungligen även som landets politiska ledare.
Landen var indelade i mindre enheter, härader och hundare. Den 

förra termen användes under äldre medeltid i Götaland, den senare i 
Svealand. Under 1300-talet utsträcktes häradsindelningen även till 
Svealand. Vid häradsting och hundareting arbetade man under en 
häradshövdings respektive en domares ledning med rättsliga och 
administrativa ärenden. Troligt är dock att härad och hundare ur
sprungligen haft funktioner även inom den hedniska kulten och den 
militära organisationen.

Den nya religionens betydelse i samhällslivet under medeltiden 
beskrevs i det förra kapitlet. Med den katolska kyrkans kolonisering 
av Sverige i kyrkligt avseende byggdes en kyrklig organisation upp, 
som skulle bli av väsentlig betydelse även för andra ändamål än de 
ecklesiastika. De största kyrkliga enheterna blev stiften. I storlek var 
de vanligen större än landskapen. Stiften uppdelades i prosterier eller 
kontrakt, förenklat uttryckt en parallell till häradsindelningen. Kon
traktet skulle sedan innehålla ett varierande antal församlingar, den 
minsta kyrkliga enheten. På landsbygden sammanföll församlingen 
med kyrksocknen.

Socknarna har i vår historia varit små kommunala enheter, men 
ursprungligen har de haft ecklesiastik funktion. Ordet socken är 
språkligt besläktat med verbet söka och betecknade egentligen ett 
område, vars invånare ”sökte sig” till samma kyrka. De flesta av 
medeltidens kyrkor restes för att samla små bygders befolkning i kult- 
gemenskap. En mycket diskuterad fråga är om den kristna sockenin
delningen hade en förebild i en äldre hednisk kultorganisation.

Sockenbildningen har gått fram efter skilda linjer i olika regioner. I 
exempelvis Västergötland tycks den ha skett relativt spontant, kyr
korna ligger tätt, socknarna är små. I andra landskap tycks socken
bildningen ha varit mer centralt dirigerad och delvis vara baserad på 
häradsindelningen. I de glest befolkade delarna av riket, exempelvis i 
Värmland och Norrland, skedde kyrkobyggandet sent och socknarna 
blev stora. I Värmland var 1600-talet en kyrkobyggartid och i det 
norrländska inlandet började man under samma sekel avskilja nya 
socknar från de tidigare enorma socknar, som sträckt sig från kusten 
upp mot fjällvärlden. Med växlande befolkningstäthet blev skillna
derna i socknarnas storlek mellan olika landsändar oerhörda. Jokk
mokks socken, som på 1600-talet bröts ut ur Luleå socken, omfattade 
en yta sex gånger så stor som hela Gotland, som i sin tur bestod av ett 
90-tal små socknar.

Den organisatoriska indelning som här översiktligt skisserats var i 
huvudsak grundlagd redan under tidig medeltid. Vid tingen behandla
des främst rättstvister men även politiska och administrativa ärenden.



Vid sockenstämman, det beslutande organet inom socknen, behandla
des ursprungligen kyrkliga angelägenheter. Emellertid har de olika 
institutionernas funktioner och befogenheter på många sätt förändrats 
under seklernas lopp. Eftersom häradsting och sockenstämma var 
organ med vilka landsbygdens befolkning särskilt ofta kom i berö
ring, så blir det befogat att se litet närmare på deras utveckling.

Häradsting och sockenstämma
Häradstingets verksamhet präglades länge av, att man inte gjorde 
någon skarp åtskillnad mellan förvaltning och rättsskipning. För det 
allmännas räkning uttogs olika slags prestationer av rikets befolkning 
och ännu under 1600- och 1700-talen reglerades fördelningen av 
dessa tjänster, besvär, delvis av häradstinget. Många av dessa besvär 
gällde kommunikationsväsendets problem: postgång, vägars under
håll, skjuts- och gästgivarväsendets organisation. Andra ärenden som 
avgjordes vid häradstinget kunde röra brandskydd, skallgång på rov
djur, upptagande av svedjor och nybyggen. Många av dessa ärenden 
ålades häradet av staten, som på olika sätt övervakade sina anspråk på 
befolkningen. Häradstinget hade att sörja för verkställandet och för
delningen av prestationerna på de olika häradsborna.

Under 1700-talet inskränktes dock häradstingets förvaltande funk
tioner; det övergick till att främst bli en dömande myndighet. Därvid 
överflyttades en del av dess gamla administrativa uppgifter på sock
enstämman, vars verksamhet kraftigt expanderade. Sockenstämman 
uppfattades allt mer som en naturligare form för kommunal självsty
relse än häradstinget.

Sockenstämmans uppgifter under medeltiden var som vi sett 
huvudsakligen av kyrklig natur. Den leddes av socknens präst. Präs
terskapets rätt att hålla sockenstämmor med den lokala menigheten 
erkändes i flera av prästerskapets privilegier under 1600- och 1700- 
talen. Under denna tid anlitades sockenstämman allt mer för den bor
gerliga förvaltningen.

Låt oss se närmare på sockenstämmans organisation och befogen
heter. Under större delen av 1700-talet och ett stycke in på 1800-talet 
var en paragraf i prästeståndets privilegier 1723 den lagliga grundva
len för sockensjälvstyrelsen. 1817 ersattes denna bestämmelse av en 
ny sockenstämmoförordning. Enligt 1723 års bestämmelse skulle 
sockenstämma hållas två gånger årligen, vår och höst. Men snart 
växte behovet av tätare sammankomster. I början av 1800-talet var 6 
till 12 stämmor årligen vanligt. Man möttes i princip när något av vikt 
fanns att besluta om. Den lokal i vilken stämman hölls var vanligen 
sockenstugan, en byggnad vars förekomst såväl 1723 års privilegier



som 1817 års förordning räknar med som allmänt förekommande. 
Men andra lokaler utnyttjades också. Väntades många deltagare sam
lades man gärna i kyrkan.

Under 1700-talet rådde något oklara förhållanden om rätten att när
vara och yttra sig på sockenstämma. Före 1723 tycks stämmans folk
liga förankring ha varit begränsad. I 1723 års privilegier talas det där
emot obestämt om sockenstämman som en ”alla sockenmännens” 
angelägenhet. Möjligen var det nödvändigt att bredda deltagandet för 
att vinna gehör för beslut och besvär. Det tycks dock ha varit mindre 
naturligt på sina håll att den obesuttna befolkningen deltog. 1817 
reserverades uttryckligen rätten att deltaga i sockenstämman för sock
nens hemmansägare. I praktiken deltog även kronobönder och frälse
bönder. Men kategorier som torpare och inhyseshjon, vida större 1817 
än de varit 1723, utestängdes. Skillnaden på denna punkt mellan 1723 
och 1817 års förordningar skall ses mot bakgrund av att de sociala 
klyftorna inom jordbruksbefolkningen kraftigt vidgades under denna 
tid. Å andra sidan finns det tecken som tyder på att torpare och andra 
obesuttna mer aktivt kunde delta i arbetet, även som funktionärer, i 
godsdominerade socknar. Här saknades helt enkelt självägande bön
der för att besätta nödvändiga poster.

Ett betydelsefullt problem i sockenstämmans verksamhet var länge 
frågan, hur pass bindande de beslut var som kunde fattas vid samman
trädena. Man får här skilja mellan de uppgifter som enligt lag åvilade 
socknens invånare och dem som enbart grundades på beslut vid sock
enstämman. De senare frågorna räknades som fria överenskommelser, 
som beslut av privaträttslig karaktär. Enligt gängse uppfattning under 
1600- och 1700-talen var dessa fria överenskommelser inte bindande 
för dem som varit frånvarande vid mötet eller reserverat sig mot 
besluten. Minoriteten ansågs inte behöva foga sig i majoritetens 
beslut. Omröstningar hölls, men de syftade närmast till att demon
strera hur liten en minoritetsgrupp kunde vara och därmed under
stryka dess moraliska skyldighet att ge efter. Men principiellt höll 
man länge fast vid strävandena att få till stånd enhälliga beslut.

Det säger sig självt att en sådan respekt för minoritetsuppfattningar 
kunde vara ödesdiger för sockenstämmans möjligheter att få något 
väsentligt uträttat. En för äldre förhållanden främmande uppfattning 
om majoritetens rätt att få sina beslut accepterade av alla sockenbor 
växte så småningom fram under 1800-talet. I 1817 års sockenstäm- 
moförordning utökades antalet ärenden vid vilka bindande majoritets
beslut kunde fattas. Vid votering röstade man vanligen efter hemma
nens storlek.

Vad för slags ärenden föll då inom sockenstämmans kompetensom
råde? Först och främst kommer de redan flera gånger berörda rent



kyrkliga angelägenheterna. Dessa gällde exempelvis frågor rörande 
kyrkoegendomens förvaltning, underhåll av kyrka och prästgård, kyr
kans inkomster och utgifter. Till den kyrkliga sfären kan vi även föra 
sockenstämmans kyrkodisciplinära agerande, dess åtgärder för kyrko
tuktens upprätthållande och för spridande av religiösa kunskaper.

Sockenstämmans moraliska ambitioner, särskilt starka under 1600- 
talet och 1700-talet, har efterlämnat mycken värdefull information om 
seder och levnadsförhållanden i bondesamhället. Sockenprotokoll 
från dessa sekler är därför en viktig källa rörande t.ex. sådant som års
festernas firande, bruket av tobak och alkohol och förekomsten av 
lekar, dans och idrott. Inte minst sockenstämmans alla försök att upp
rätthålla vilodagens helgd ger indirekt intressant information om folk
liga sedvanor. Sockenstämmorna i 1700-talets Västergötland bekäm
pade energiskt t.ex. påskeldar, majstänger och annandagens Staffans- 
skede. Samtidigt vittnar stämmans inställning i ordningsfrågor om 
klyftan mellan präst och sockenbefolkning, om bristande förståelse 
för sidor av den folkliga kulturen, t.ex. just den traditionella festkultu
ren. Tonen är ofta barsk och polisiär och rent religiösa motiveringar 
saknas helt. Å andra sidan fanns förmodligen ett utbrett folkligt gen
svar för åtskilliga av besluten i ordningsfrågor.

En huvuduppgift för sockenstämman var att övervaka att gudstjän
sterna besöktes regelbundet och att de gick städat och allvarsamt till. 
För att upprätthålla ordningen i kyrkan anställdes en kyrkvaktare, 
spögubben eller kyrkstöten, vars uppgift även var att hålla lösa hundar 
borta från kyrkan och att se till att gudstj änstbesökama höll sig vakna 
och uppträdde ordentligt. Protokollen vittnar om att oordningen t.ex. 
under 1700-talet var förvånansvärt omfattande mätt utifrån vår tids 
syn på gudstjänstsed. Man måste räkna med att en konsekvens av ett 
strängt upprätthållet krav på allmänna högmässobesök också var att 
många bångstyriga och ointresserade personer deltog i gudstjänsterna. 
I vällovlig nit inrättades under 1700-talet ibland bommar över lands
vägen invid kyrkan, vilka låstes under gudstjänsttid, något som var 
tänkt att tvinga resenärer att göra en paus för gudstjänstbeök.

Men sockenstämmans nit ledde självklart till mer eller mindre 
öppen obstruktion från olika grupper. Klagomål finns om gudstjänst- 
besökarnas vanor att lägga sina mössor på altarringen eller hänga sina 
hattar i ljuskronorna eller på nummertavlan. Inte minst läktaren, dit 
drängar och unga pojkar gärna gick, var ett oroligt ställe. Här bråkade 
man med varandra eller blåste äppelkärnor på folket i kyrkbänkarna 
och till och med på prästen i predikstolen. Man får onekligen 
intrycket av att det nit som lades ned på att få alla sockenboma till 
kyrkan om söndagarna hade en mindre ofta uppmärksammad baksida: 
bland gudstj änstbesökama fanns många som demonstrativt visade sitt



kyrkliga ointresse.
Väl känt är att stämman kunde utdöma straff för moraliska försum

melser, antingen ett bötesbelopp eller också stockstraff eller förvis
ning från socknen. Stockstraffet, som praktiserades ännu i början av 
1800-talet, kunde innebära att den felande placerades med föttema i 
en trästock utanför kyrkan eller i vapenhuset och på så vis förnedra
des inför kyrkfolket före och efter gudstjänsten.

Men vid sidan av de kyrkliga ärendena behandlades även profana 
och detta i en stigande omfattning under 1700- och 1800-talen. Sedan 
gammalt hade prästen läst upp allehanda officiella kungörelser från 
predikstolen. Därtill kom att även lokala upplysningar och efterlys
ningar spreds från predikstolen i en tid utan tryckta tidningar. Prästen 
i Hova i Västergötland klagade 1781 över att han tvingades läsa upp 
så många triviala meddelanden, t.ex. när några djur kommit bort och 
innan ägaren letat efter dem ordentligt. ”Pastor fann intet sin skyldig
het at anwända hela half- eller heltimmar till sådana onödiga lappars 
upläsande, hwarföre han yttrade det wederbörande ej få misstycka, 
om han lämnar sådana lysningssedlar oupläsna.”

Enligt 1723 års privilegier hade sockenstämman att behandla ”flera 
ekonomiska mål och angelägenheter, som kyrkoherden och försam
lingen hava att föredraga, församlingens tarvor och beställningar 
angående”. 1817 års förordning innehöll en liknande bestämmelse, 
dock utan att någon inskränkning till ”ekonomiska” angelägenheter 
gjordes. Vid övergången från 1700-tal till 1800-tal minskar antalet 
ärenden som har kyrklig eller moralisk karaktär och i stället växer 
antalet ekonomiska ärenden snabbt.

Val av funktionärer blir nu också en viktig del av stämmans uppgif
ter. Några funktionärssysslor hade rötter i medeltidens och vasatidens 
bondesamhälle, nämligen kyrkvärd och sexman. Att vara kyrkvärd 
var ett maktpåliggande hedersuppdrag, som innebar ansvar för kyr
kans räkenskaper. Sexmännen bistod vid taxering och uppbörd, vid 
övervakning av ordningen och vid verkställandet av olika beslut. Det 
var ingen särskilt eftertraktad syssla och det blev med tiden att svårare 
att finna villiga kandidater. Till dessa gamla funktionärssysslor, under 
1700-talet hade även kyrkstöten tillkommit, kunde under 1800-talet 
läggas t.ex. uppsyningsman, barnmorska och skolmästare samt leda
möter av en rad olika nämnder och kommittéer.

Under 1700-talets andra hälft blcw fattigvården allt mer ett ärende 
för sockenstämman. Tidigare hade fattigförsörjningen huvudsakligen 
byggt på frivillig enskild välgörenhet. Många av de fattigaste för
sörjde sig under stormaktstiden på tiggeri, vilket myndigheterna såg 
på med stor ovilja men ändå i viss mån hade tvingats legalisera, t.ex. 
genom att förse särskilt ömkansvärda personer med s.k. tiggarpass.



En form av fattigförsörjning i äldre tid var att inkvartera understödsta- 
gare i en särskild byggnad och där sysselsätta dem med t.ex. vävnad och 
trädgårdsarbete. Foto från Fattiggården i Rättvik, Dalarna.

Särskilt vid nödår gick stora skaror nödlidande längs vägarna. Inte 
minst drog de mot städerna, där de kunde hoppas operera bättre i folk
vimlet.

Redan under 1500-talet hade det stadgats om att fattigstugor skulle 
uppföras i socknarna och att fattiga där skulle försörjas med allmosor. 
Denna försörjning skedde till en del genom de s.k. fattigbössor, som 
under 1600-talet blev vanliga vid kyrkportarna. Ur tanken på en 
decentralisering av fattigvården växte under 1700-talet den uppfatt
ningen fram, att var socken hade skyldighet att försörja sina fattiga 
och att denna börda av sockenstämman skulle fördelas på de skatt
skyldiga. De bestämmelser som lade fattigvården på socknarna ledde 
dock snart till tvister socknarna emellan om de fattigas rätta hemort. 
Socknarna använde sig av möjligheten att hindra inflyttning av perso
ner, som man misstänkte skulle komma att ligga fattigvården till last. 
Fram till 1847 hade sockenstämman rätt att utvisa personer, som 
inflyttat i socknen och vars vistelse där inte bedömdes som önskvärd, 
en rätt som man ofta använde sig av på ett mycket drastiskt sätt. 
Geijer talade om ”ett krigstillstånd emellan kommunernas egna fattig- 
vårdsstyrelser. . . varunder de alla kasta sinsemellan fram och tillbaka



sina offer”.
Den form i vilken socknarna organiserade fattigvården skiftade 

starkt från en socken till en annan. Tre former var särskilt vanliga. För 
det första kringgång eller sockengång, att de fattiga gick på tur mellan 
gårdarna i socknen eller inom en annan administrativ enhet, ”roten", 
det senare kallades rotegång eller att gå på roten. På stora gårdar fick 
de fattiga stanna längre, på små en kortare tid. Ja, det förekom att den 
kringvandrande fattige inte ens hann övernatta på riktigt små gårdar, 
kanske bara inta ett mål mat innan det var dags att gå vidare. För det 
andra förekom det att den fattige utackorderades, d.v.s. fick bo hos 
den ”lägstbjudande”, den som var villig att kräva minst i ersättning av 
socknen för sitt erbjudande. Oftast var det barn eller mycket gamla 
som på detta sätt utackorderades och det var inte sällan andra fattiga 
som bjöd lågt för att komma åt den blygsamma förtjänsten och få bil
lig arbetskraft. För det tredje inhystes de fattiga i särskilda fattigstu
gor, i allmänhet med enkelstugans eller parstugans planlösning.

I början av 1700-talet tycks fattigstugor har varit vanligast i adels- 
dominerade socknar enligt Ulla Johansson som studerat fattigvården i 
Stockholms län. Över huvud taget förefaller de adelsstyrda socknarna 
ha haft en tidigare utvecklad fattigvård. Än i dag bevarad och en kul
turhistorisk sevärdhet är den lilla fattigstugan på Julita gård i Söder
manland, byggd 1742 av friherre Palbitzki. Gunilla Kjellman, som har 
studerat fattigvården på landsbygden under 1800-talets slut, har bl.a. 
kunnat belägga de olika fattigvårdsformemas geografiska utbredning. 
Fattigstugan var vid denna tid vanligast i de rikare jordbruksområ
dena, t.ex. i Mälardalen. Utackorderingen var vanligast i områden 
med rätt få fattighus, t.ex. i Jämtland. Rotegången, den form som haft 
allra lägst anseende, hade mot slutet av 1800-talet nästan helt försvun
nit. I stället hade en fjärde försörjningsform blivit allt vanligare, näm
ligen att fattiga uppbar understöd i sina egna hem.

Ett ärende med nära anknytning till fattigvården var sjukvården. 
Sjukvårds- och hälsovårdsfrågor togs också upp på åtskilliga socken
stämmor mot slutet av 1700-talet. Här rörde det sig vanligen om ini
tiativ från de statliga myndigheternas sida, frågor som man önskade 
föra ut till befolkningen. Sockenboma var ofta skeptiska, prästen där
emot pådrivande. Men det hände att man man begärde anslag till pro
vinsialläkare och till inköp av "sockenapotek” och man lät utfärda 
varningar och förhållningsorder mot olika smittsamma sjukdomar. 
Barnmorskor och ”vaccinationsföreståndare" utsågs lokalt och ibland 
tillsattes en särskild ”sundhetsnämnd”.

Under 1700-talet blev sockenstämman även organ för olika före
byggande åtgärder mot fattigdom och eldsvådor. S.k. sockenmagasin 
inrättades på många håll för att förvara säd, som vid behov kunde



utlånas eller återlämnas till insättama. De fungerade alltså närmast 
som en slags bankinrättningar. Så småningom övertog sockenstäm
man förvaltningen av magasinen. Sockenmännen organiserade även 
brandstodskassor och beslut om hjälp ur kassan eller brandsyn fatta
des på sockenstämman.

Ett ärende som redan på 1600-talet hörde till sockenstämmans 
kompetensområde var antagandet av sockenhantverkare, s.k. gär
ningsmän. Antalet hantverkare på landsbygden skulle enligt tidens 
stadsgynnande politik hållas starkt begränsat och gärningsmännen 
måste därför undergå officiell utnämning, vilket skedde vid socken
stämman. Skräddare och skomakare kunde godkännas som gärnings
män redan i slutet av 1600-talet. 1756 tillät statsmakterna att även 
murmästare och trädgårdsmästare antogs som sockenhantverkare, 
senare under 1700-talet även tegelslagare, glasmästare och smeder. 
Ibland kunde häradstinget anta hantverkare för större domäner än 
socknen (häradshantverkare). Att få denna officiella ställning som 
bygdens hantverkare var mycket eftertraktansvärt, inte minst sedan 
sockenhantverkama från 1720-talet förklarades fria från utskrivning 
till krigstjänst.

Det var vanligare med registrerade sockenhantverkare i Östsverige 
än i Västsverige. Hantverkarna i Västsverige tycks ha valt att skaffa 
sig torp eller smågårdar och operera från dessa utan officiell registre
ring, delvis kanske för att slippa de skatter som gärningsmännen 
måste ut med. Orsakerna till skillnaderna mellan öst och väst är kom
plicerade och diskuteras ingående av Carl-Johan Gadd i hans viktiga 
arbete Självhushåll eller arbetsdelning? från 1991. Gadd hävdar där 
att antalet lanthantverkare i Sverige varit kraftigt underskattat i äldre 
forskning. Sockenhantverkama var ingalunda de enda. Mängder av 
personer, som i kamerala och kyrkliga register står som bönder och 
hemmansägare, har i själva verket ägnat en stor del av sitt dagliga 
arbete åt hantverk.

Sockenstämmans utveckling under 1700-talet och 1800-talet är 
entydig om än med åtskilliga nyanser mellan olika bygder. De kyrk
liga och moraliska ärendena sjunker tillbaka i betydelse, man kan 
säga att de privatiseras. I stället blir sockenstämman en mötesplats för 
ekonomisk diskussion och organisation. Sockenstämman är en arena 
där ”den kyrkliga och statliga kulturen och ideologin möter en folk
lig”, för att citera Peter Aronsson. ”De två kulturerna delar många 
enskilda symbolelement i kyrkomm och ritual, men allmogen använ
der sig av dem på ett delvis annorlunda sätt än överheten önskar och 
kan utveckla ett starkt motstånd mot bmk som strider mot deras 
intressen.”



Rotar
När det gällde fullgörandet av ett stort antal kyrkliga och samhälleliga 
uppgifter och skyldigheter var befolkningen indelad i distrikt eller 
grupper, rotar. Roteindelningen möter oss på en mängd områden. 
Särskilt bekant är kanske denna indelningsform på det militära områ
det; ett visst antal personer eller gårdar bildade en rote och hade att 
anskaffa, utrusta och underhålla en soldat eller båtsman. Soldatro- 
tama tillkom 1682, då Karl XI införde indelningsverket i Sverige. 
Dess grundidé var att befria allmogen från ovissa utskrivningar till 
hären och ersätta tillfälligt rekryterade knektar med indelta soldater. 
För att fördela bördan att underhålla soldater bland bönderna indela
des regementsområdena i rotar. En rote skulle bestå av två eller flera 
gårdar, ända upp till tio eller femton i småbruksbygderna. Man för
sökte jämka samman närliggande gårdar till en rote, men påfallande 
ofta lyckades inte detta utan rotegårdama kom att ligga spridda från 
varandra och olika rotar kom att gripa i varandra (se fig. s. 47). Indel
ningsverket avvecklades först i början av 1900-talet.

I drygt två sekel har alltså soldater, ryttare och båtsmän varit med
lemmar av lokalsamhällena på den svenska landsbygden. I regel 
bodde de i särskilda torp, som byggdes och underhölls av rotama. 
Dock fanns vissa trakter, särskilt i Dalarna och Hälsingland, där sol
dattorpen var ovanliga och där knektarna i stället bodde i egna hus 
och fick understöd av rotarna efter något annorlunda principer. De 
egentliga soldattorpen synades med jämna mellanrum av kompani
chefen i närvaro av en regementsskrivare och roteböndema, om inte 
annat så vid byte av soldat, och de bevarade syneprotokollen berättar 
om deras utseende: i regel en låg byggnad med torvtak om stuga, rum 
och förstuga, med stipulerade mått men i vissa drag återspeglande den 
lokala byggnadskulturen.

Även i andra sammanhang än de militära användes roteindelning. 
För fattigvårdens ombesörjande indelades som nyss nämndes byg
derna i fattigrotar. För brandskydd organiserades befolkningen i 
brandrotar. Så länge prästerna höll husförhör med sina församlings
bor var församlingarna indelade i särskilda husförhörsrotar. Till varje

I kustsocknama fick bönderna underhålla krigsflottans indelta manskap, 
båtsmännen. Kartan visar båtsmansorganisationen på det stora fideikom
misset Johannishus i Blekinge 1685. Vi ser 15 båtsmanshus som olika 
hemman och torp understöder. Som synes tillhör hemman spridda på 
åtskilliga kilometers avstånd från varandra samma rote, rotama griper i 
varandra. (Efter Dagny Torbrand, Johannishus fideikommiss intill 1735, 
Uppsala, 1963.)
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husförhör skulle då de som hörde under roten infinna sig. När skjuts- 
ningsskyldighet åvilade bönderna i vissa trakter, var de skjutsnings- 
skyldiga grupperade i rotar. De hemmansägare som förr var ansvariga 
för transporterna av post över Ålands hav var indelade i postrotar. 
Exemplen kunde mångfaldigas.

Roteindelningen syftade till upprättandet av jämnstarka smågrup
per, på vilka bördor på ett rättvist sätt skulle kunna fördelas. Gårdarna 
samlades mekaniskt i grupper med ett lämpligt gemensamt jordetal 
och rotama kunde innehålla gårdar från olika byar. I vissa delar av 
landet användes indelningsverkets rotar enbart i militära samman
hang. De rotar som var verksamma för civila syften hade här annan 
sammansättning. Men i andra delar av landet användes de militära 
rotama även i kommunala frågor. Så var till exempel fallet i Siljans- 
socknama i Dalama, som John Granlund visat. Förutom de militära 
uppgifterna hade soldatrotama i exempelvis Leksands socken flera 
civila uppgifter, bland annat att underhålla kyrka och prästgård, att 
sköta klockringning, att rotevis utnyttja kyrkbänkarna, att sköta väg
underhåll och snöplogning. Skolväsendet låg däremot på byama och 
för fattigvård och brandskydd var socknen under 1800-talets slut 
indelad i rotar med annan sammansättning än de militära.

Skatter
De besvär och förpliktelser som sockenmän och rotebönder hade att 
utföra för oss in på ett viktigt område, nämligen det svenska skatte
systemets historia. Eftersom denna är invecklad och svåröverskådlig 
skall vi här bara ge en mycket förenklad översikt.

Redan under medeltiden beskattades den svenska allmogen. Skat
ternas motiveringar var ofta att de utgjorde en ersättning för gamla 
förpliktelser, som allmogen haft mot konungen och riket (t.ex. skyl
digheten att göra krigstjänst, att ta emot och inkvartera hovfolk). De 
principer efter vilka skatterna under medeltiden uttogs är inte fullt 
kända.

Under Gustav Vasas regering på 1500-talet organiserades skatte
väsendet fastare. Skattebördan knöts nu mer direkt till den fasta egen
domen, jorden. Gustav Vasa lät upprätta register över jordbruksfastig
heterna i riket (”jordeböcker”) för att få överblick över kronans 
inkomster. Olika fastigheter åsattes efter sitt värde ett visst mantal 
eller delar av mantal och för varje mantal beräknades ett bestämt skat
tebelopp. Termen ränta användes såväl om skatteböndernas årliga 
skatt som om kronoböndemas årliga avgift.

Ända intill 1900-talet skulle de till jorden knutna skatterna, grund
skatterna, utgöra ryggraden i det svenska skattesystemet. De var en



form av förmögenhetsskatt, som utgick efter egendomens storlek. De 
betalades i princip in natura, d.v.s. i form av varor eller tjänster, men 
de kunde också växlas till kontanter. Vid sidan av dessa förmögen
hetsskatter fanns också inkomstskatter, som betalades av fria yrkesut
övare, företagare och arbetare, dock inte av t.ex. årsanställda drängar 
och pigor. Till detta kom en rad personella skatter, som debiterades 
alla eller nästan alla människor oavsett förmögenhet och inkomst. Hit 
hörde ”mantalspengar” och ”kurhusavgift”. Den senare skatten inför
des 1818, avsedd att användas till bekämpningen av de könssjukdo
mar som spritts över Europa i spåren av Napoleontidens arméer. 
”Betalade man bara en enda skatt var det alltid fråga om kurhusavgift. 
Det var den enda som före 1863 primärt drabbade samtliga mantals
skrivna och den kan därför betecknas som beskattningens undre 
gräns”, skriver Olle Lundsjö, som studerat fattigdomen under 1800- 
talet med denna skatt som kriterium. Verkligt fattig kunde alltså den 
sägas vara som slapp eller inte förmådde betala kurhusavgiften.

Vi har också sett exempel på de besvär, som avkrävdes befolk
ningen för det allmännas räkning. De kan också betraktas som ett 
slags skatter. De mest tyngande bland dessa var knektehållet och båts- 
mansroteringen, d.v.s. underhållet av de indelta soldaterna. Dessa 
besvär avskaffades först när indelningsverket upplöstes i början av 
1900-talet eller samtidigt som grundskatterna avskrevs. Även skjuts- 
och gästgiveribesvären avlyftes helt och hållet först på 1900-talet. Att 
bygga och underhålla kyrkor och fattighus räknades också till besvä
ren, en form av kommunal beskattning med en modern terminologi.

Vi skall här inte gå in på den omfattande indirekta beskattningen 
(tullar, acciser etc.). Men ytterligare en skatt med rötter i medeltiden 
skall nämnas, nämligen tiondet. Under medeltiden innebar denna 
skatt att en tiondel av jordens avkastning i säd och levande djur efter 
vissa principer fördelades mellan sockenprästen, sockenkyrkan, bis
kopen och de fattiga. 1527 indrog Gustav Vasa större delen av tiondet 
till kronan; kronotiondet blev i fortsättningen en fast statlig skatt. 
Tiondeskatterna avskrevs i slutet av 1800-talet.

Grundskatter, besvär och tionde var skatteformer avpassade för 
självhushållets samhälle. De erlades länge huvudsakligen in natura. 
Under slutet av 1800-talet kom dessa skatter att spela en allt mindre 
roll för statens finanser, som i stället baserades på indirekta skatter. 
Under 1900-talet har de direkta skatterna åter kommit i förgrunden. 
De viktigaste beräknas numera efter inkomsternas storlek. En perma
nent progressiv inkomst- och förmögenhetsskatt infördes 1910.



Städerna hade att bemästra ungefär samma frågor som landsbygden: 
skolväsen, fattigvård, brandväsen, rättsskipning, skjutsväsen, kyrkliga 
frågor etc. Vissa frågor blev, i varje fall från och med 1800-talet, sär
skilt betydelsefulla att lösa i städerna. Dit hörde gatuhållning och 
gatubelysning, renhållning och tillsyn över byggnadsverksamheten. 
Medel till att lösa dessa många uppgifter skaffade sig staden på flera 
sätt. Den fick inkomster från stadsjordama och från beskattningen av 
handel och samfärdsel och andra näringar. Stadsmedel inflöt även 
genom uttaxeringar på befolkningen. En mycket viktig förutsättning 
för stadsförvaltningen var vidare personliga arbetsinsatser av stadsbe
folkningen. Husägarna skulle själva svara för gatans underhåll och 
rengöring vid sina fastigheter. Var och en hade en viss roll att fylla i 
eldsläckningsorganisationen och de fattiga underhölls in natura, d.v.s. 
de fick gå ur hus i hus för att få sitt underhåll.

I spetsen för stadsförvaltningens organisation stod under medel
tiden rådet. Det bestod av inom borgerskapet utsedda borgmästare 
och rådmän, vilka tillsammans med konungens fogde styrde staden. 
Den senare hade mest övervakande uppgifter och deltog knappast i 
det rutinartade arbetet. Under 1600-talet upphörde han att deltaga i 
stadsförvaltningen; rådet fick vid denna tid en ny benämning: magis
traten.

I magistratens ledning stod borgmästaren. Hans syssla var ur
sprungligen en förtroendepost som utan större svårigheter kunde skö
tas vid sidan av det dagliga 
arbetet som köpman eller hant
verksmästare. Men på 1600-talet 
ökade arbetsbördorna. Inte 
minst det under stormaktstiden 
växande statliga skattesystemet 
krävde större insatser från magi
stratens sida. Den på 1620-talet 
införda s.k. lilla tullen för be
skattning av införseln till stä
derna ställde t.ex. krav på väl-

Från rådhuset styrde borgmästa
ren och rådmännen de svenska 
städerna under 1600- och 1700- 
talet. Bilden visar det lilla rådhu
set i Sigtuna med sitt säteritak i 
karolinsk stil.



skötta tullstaket och åtgärder mot smuggling. Staden tvingades börja 
avlöna magistratens medlemmar, som därmed successivt byråkratise- 
rades. Borgmästaren blev på så sätt en ämbetsman med juridisk 
utbildning. Han fungerade även som ordförande i rådstuvurätten. 
Såväl där som i magistraten biträddes han av rådmän. De valdes 
bland borgerskapets handlande och hantverkare. Men samma utveck
ling skedde med rådmännens tjänster som med borgmästarens: det 
blev allt vanligare under 1600- och 1700-talen med jurister som råd
män. Man skilde mellan ”litterata” och ”illitterata” rådmän.

När magistraten med tiden byråkratiserades och det kungliga infly
tandet på ämbetsmännens tillsättning och uppgifter växte, inskränktes 
magistratens rörelsefrihet och behovet ökade av en ny representation 
för städernas borgerskap. Handlande och hantverkare började känna 
sig främmande för magistraten som mer fått karaktären av en ämbets- 
myndighet. Den rollen fylldes, från slutet av 1600-talet och under 
motstånd från magistraten, av de äldste. Dessa var borgerskapets full
mäktige, i Stockholm i början av 1800-talet 50 till antalet, i Göteborg 
24. Vanligen tillföll hälften av platserna handlandena, hälften hant
verkarna. De äldste hade rådgivande funktioner och sammanträdde 
inför magistraten.

Under 1800-talet framstod det egentliga borgerskapets, burskapsin- 
nehavarnas, rätt att allenarådande leda städernas förvaltning som allt
mer diskutabel. Andra befolkningsgrupper växte i omfattning och 
togs i anspråk för förvaltningsuppgifter. En kategori som fick ökat 
inflytande var fastighetsägarna. Många av dem var inte borgare, men 
som vi sett ansågs åtskilliga prestationsskyldigheter åvila dem. Det 
var därför vanligt att de kallades till rådstugor och till de sockenstäm
mor, som även förekom i städerna. Också andra grupper än borgare 
och fastighetsägare kunde efter en praxis som varierade mellan stä
derna få deltaga i de allmänna angelägenheterna i början av 1800- 
talet.

Efter 1862
Efter långa förberedelser lades 1862 fram förordningar om kommu
nalstyrelse, som dels stärkte kommunernas självständighet gentemot 
staten, dels deras auktoritet gentemot de egna medlemmarna. På 
landsbygden gjordes socknarna till kommuner, landskommuner. 
Sockenstämman ersattes av en kommunalstämma. Ledande förvalt
ningsorgan blev kommunalnämnden. Det kyrkliga inflytandet beskars; 
kyrkoherden, som varit sockenstämmans ordförande, fick nöja sig 
med ordförandeskap i kyrkostämma och skolråd.

I städer med mer än 3 000 invånare infördes en vald representation,



stadsfullmäktige. Borgerskapets ”äldste” avskaffades. Däremot över
levde magistraten reformen men med beskurna funktioner. Stadens 
motsvarighet till kommunalnämnden blev drätselkammaren.

Med kommunalreformen 1862 inrättades även landsting som över
byggnader till kommunerna, i regel ett i varje län. Landstinget, som 
bara hade namnet gemensamt med medeltidens landsting, fick till en 
början sjukvården i länet som huvuduppgift.

Ett kommunalt rösträttssystem infördes, där rösträtten graderades 
efter inkomst och förmögenhet och även gavs åt kvinnor. Också juri
diska personer, t.ex. bolag, fick rösträtt. De högre beskattade försäk
rades ett dominerande inflytande i kommunalpolitiken. I städernas 
styrelser bröts borgerskapets monopolställning.

Bland de viktigare resultaten av 1862 års kommunalreform var, att 
den kommunala beskattningsmakten befästes och att man tydligare 
skilde mellan beslutande och förvaltande organ. För städerna innebar 
kommunalreformen en rationalisering av förvaltningsapparaten. Bygg
nads-, brand-, ordnings- och sundhetsväsendet standardiserades.

Genom kommunala rösträttsreformer 1907-09 och 1918 minskades 
höginkomsttagarnas och bolagens inflytande i kommunalpolitiken. 
1918 försvann bolagens kommunala rösträtt. Allmän och lika rösträtt 
infördes. Efter andra världskriget har kommunindelningen förändrats 
radikalt. För att bemästra de växande och dyrbara uppgifter som lagts 
på kommunerna har man genomdrivit en sammanslagning av mindre 
kommuner i s.k. storkommuner. 1971 genomfördes en enhetlig kom
munindelning i hela riket, varvid den gamla indelningen i landskom
muner, köpingar och städer upphörde.

Litteratur
En viktig källa för detta avsnitt har varit Nils Herlitz Grunddragen av 
det svenska statsskickets historia (Stockholm 1957, 5 uppl.). För den 
medeltida samhällsorganisationen hänvisas även till Gerhard Hafströms 
Land och lag (Stockholm 1959). Sockenstämman har på senare år varit 
föremål för intensiv forskning, vilken på många punkter givit en ny bild 
av dess verksamhet och betydelse. Jag har särskilt utnyttjat Peter Arons
sons avhandling Bönder gör politik (Lund 1992), men jag vill också 
nämna Carin Bergströms Lantprästen. Prästens funktion i det agrara 
samhället 1720-1800 (Stockholm 1991) och Harald Gustafssons studie 
av sex 1800-talssocknar, Sockenstugans politiska kultur (Stockholm 
1989). För rika exempel på sockenstämmans kamp mot vad man såg 
som avigsidor av den folkliga kulturen under 1700-talet hänvisas den 
intresserade till Carl-Martin Bergstrands många utgåvor av sockenstäm- 
moprotokoll t.ex. Kulturbilder från 1700-talets Västergötland 1-3 
(Göteborg 1933-1935). Gunilla Kjellmans diskussion kring fattigvår



dens former på landsbygden i slutet av 1800-talet finns i skriften De 
gamlas bostad -  fattig-åldringskulturen (Lund 1981). Det arbete av Ulla 
Johansson som åsyftas är Fattiga och tiggare i Stockholms stad och län 
under 1700-talet (Stockholm 1984). Det arbete av Carl-Johan Gadd som 
omnämns är Självhushåll eller arbetsdelning? Svenskt lant- och stads
hantverk ca 1400-1860 (Göteborg 1991). Med material från Dalarna och 
Småland behandlar John Granlund rotamas organisation i Rote och tunn
lag som folkliga lagbildningar (Falun 1971). Olle Lundsjös diskussion 
om kurhusavgiften finns i hans avhandling Fattigdomen på den svenska 
landsbygden under 1800-talet (Stockholm 1975). En värdefull översikt 
av stadsförvaltningens organisation och uppgifter före industrialismen 
ges av Nils Herlitz i Svensk stadsförvaltning på 1830-talet (Stockholm 
1924). Den rika litteraturen om enskilda städer innehåller naturligtvis 
många inblickar på detta område. Ett gott och här utnyttjat exempel är 
Folke Lindbergs Linköpings historia 11:1—2 (Uppsala 1946). Den kom
munala utvecklingen efter 1862 skildras i minnesskriften Hundra år med 
kommunalförfattningarna 1862-1962 (red. av Sven Ulrik Palme (Stock
holm 1962).



3. BYAR OCH HERRGÅRDAR

av Mats Hellspong

BYNS BEBYGGELSE OCH ÄGOFÖRDELNING

Bybegreppet
Med ”by” menas här ett antal nära varandra liggande gårdar, som 
genom att deras ägor berör eller är blandade med varandra utgör en 
bebyggelsemässig enhet. Vanligen ägs och utnyttjas vissa ägor 
gemensamt av byborna, som uppfattar sig själva som en avgränsad 
grupp. Med beteckningen ”hela byn” avser man ju ofta i överförd 
bemärkelse ”hela byns befolkning”. Med ”gård” förstås skattlagd, 
mantalssatt bondgård, jordbrukets naturliga driftsenhet och hushålls
enhet. Mantalet eller ”hemmanstalet” angav gårdens skattekraft; en 
stor gård kunde utgöra ett hemman, en liten gård kanske ett sexton
dels hemman. Byarna kunde även innehålla ”hus”, vilket i fortsätt
ningen betecknar en mindre egendom ("lägenhet”), som inte är man
talssatt. Landsbygdsbefolkningen, vid 1800-talets mitt omkring 90 % 
av Sveriges befolkning, bodde till större delen i byarnas gårdar och 
hus. Exakt vilka proportionerna var mellan byarna och de enstaka går
dar som även existerade vet vi inte. Men byn var utan tvekan en så 
allmänt förekommande samhällsform i det gamla Sverige, att den för
tjänar att få inleda denna presentation av olika samhällstyper.

Bebyggelsens omfattning och fo rm
Det är naturligt att börja en beskrivning av den svenska byn som sam
hällstyp med ett påpekande av hur markanta skillnader som funnits i 
vårt land mellan byar i olika landskap, mellan 1600- och 1700-talens 
oskiftade byar och 1800-talets skiftade, för att inte jämföra med 1900- 
talets bymiljöer med nedlagda jordbruk och tomma ladugårdar. Det 
blir med andra ord nödvändigt att i fortsättningen göra ständiga reser
vationer för vilken tid och trakt som en upplysning avser. Olikheterna 
mellan skilda historiska epoker beror av viktiga förändrande faktorer, 
sådana som de stora jordreformerna, urbaniseringen, jordbrukets



mekanisering och av
folkningen. Olikheterna 
mellan skilda bygder 
beror väsentligen av 
olikartade naturgeogra
fiska eller ekologiska 
förutsättningar.

Redan bybebyggel
sens storlek har skiftat 
kraftigt. De största 
byarna i betydelsen an
talet gårdar har man 
kunnat träffa på dels i 
övre Dalarna och efter 
de norrländska älvda
larna, dels i vissa av 
södra Sveriges slättbyg
der, särskilt i Skåne och 
Västergötland. ”Meren
dels store som små städer” var Linnés omdöme om de skånska byar
nas storlek, när han reste genom landskapet 1749. Omdömet är troli
gen ännu mera på sin plats om övre Dalarnas byar, som haft åtskilliga 
hundra, ibland över tusen invånare. Deras storlek var dock mindre 
påfallande på Linnés tid. I Mellansveriges jordbruksbygder var 
byarna däremot redan före skiftena små, vanligen på tre eller fyra går
dar. I jämförelse med kontinentens folkrika byar var detta anmärk
ningsvärt små samhällen och de förvånade också genomgående 
utländska resenärer i Sverige.

Det skiftande antalet gårdar i byarna har olika orsaker. En är bosätt
ningens ålder. Den tidiga kolonisationen gällde naturligtvis bördigare 
trakter. Det norrländska inlandets skogsbygder koloniserades däremot 
i relativt sen tid, 1700- och 1800-tal, och byarna har inte hunnit växa 
till i högre omfattning. I det inre av Norrland har de enstaka gårdarna 
varit vanliga. Bosättningens ålder är dock en förklaring med ringa 
generell giltighet. Den förklarar ju knappast de små byarna i Mälar
landskapens jordbruksområden. Andra orsaker är arvspraxis och möj
ligheterna till hemmansklyvning. I Dalarna har ofta flera arvtagare 
övertagit gården vid ett generationsskifte och hemmanet har kluvits. I 
andra trakter försökte man att till varje pris undvika hemmansklyv- 
ningar. Det förefaller som om bygder med ett mer mångsidigt 
näringsliv lättare kunde klara en långtgående uppdelning av hemma
nen. Ett sådant område var Dalarna, där boskapsskötsel, hantverk och 
arbetsvandringar spelade stor roll vid sidan av åkerbruket. Siljansbyg-
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dens småbönder kunde existera på gårdar med mycket liten åkerareal. 
Ty även med en liten hemmansdel hade man betesrätt i utmarken och 
boskapsskötseln var baserad på skogarnas och fäbodarnas betesmar
ker.

De stora byarna i Dalarna får alltså delvis tillskrivas hemmansklyv- 
ningen. En annan förklaring är att de endast storskiftades, något laga 
skifte med åtföljande utflyttning av gårdar behövde de i allmänhet 
inte genomgå under 1800-talet. Efter skiftena förändrades annars 
bybilden radikalt i många landskap, exempelvis i Skåne. Från mitten 
av 1800-talet bestämdes bybebyggelsens storlek i skilda landskap 
med andra ord även av i vilken mån skiftena verkställts.

I Bohuslän, Dalsland, Värmland och på Gotland har byarna varit 
anmärkningsvärt få och små, här har den enstaka gården varit den 
normala bebyggelseformen. Den ofullständiga bybildningen på den 
gamla jordbrukaren Gotland är förvånansvärd mot bakgrund av, att 
man gärna vill se ensamgårdar som något naturligt för skogsbygder 
och områden med mager åkermark. Även i Norrland har som vi sett 
ensambebyggelsen varit vanlig och där ofta förbundits med det s.k. 
storfamiljssystemet. Detta innebar att hushållet på gården förutom 
husfadern kunde omfatta hans vuxna gifta barn och deras familjer. 
Den ensamma gården fick därigenom gott om arbetskraft, vilket fick 
ersätta arbetskooperationen i byarna.

Bybebyggelsens form  visar även viss variation mellan olika regio
ner. En vanlig företeelse har varit att gårdstomterna legat spridda i ett 
antal relativt fritt liggande oregelbundna klasar eller klungor. Särskilt 
de stora byarna i Dalama har varit sådana klungbyar. Här kan det vara 
svårt att på rak arm avgöra om man står inför en klungby eller inför 
flera små byar. Andra byar har haft en mer sluten och reglerad karak
tär. Hit hör radbyn, särskilt vanlig i de östra delarna av Götaland och 
Svealand. I denna ligger gårdarna längs en bygata, i en rad eller på 
bägge sidor om bygatan. Mot gatan vetter uthusen och innanför dessa 
ligger manbyggnaderna. Radbyamas gårdar har vanligen fägård och 
mangård klart åtskilda, med stängsel eller uthusbyggnader. I särskilt 
monumental form har radbysystemet levat kvar på Öland.

En annan sluten byform har kallats rundby (platsby), där gårdarna 
grupperats runt en öppen plats, ett bytorg, en betesvall eller en vatten
samling. De skånska byarna har ofta varit av denna typ. De låg dess
utom ofta nere i däldema mellan fälten, till skillnad från övre Sverige 
där bebyggelsen sökt sig till höjder och backsluttningar.

Gårdarna i byn var byggda i former som starkt skiftade mellan 
olika regioner av landet, mer eller mindre tätt slutna. En gård kunde 
ha flera manbyggnader, förutom huvudbyggnaden exempelvis en 
undantagsstuga för gårdens förre ägare, en sommarstuga eller en



Radbyn var länge karakteristisk för Östsverige. Mot bygatan ligger de 
halmtäckta och omålade uthusen medan bostadshusen ligger indragna 
och väl skyddade på de rektangulära tomterna.

drängstuga. Fähusbyggnader och övriga uthus bildade vanligen längor 
runt gårdsplanen. På gränsen mellan inägor och skogsmark hade 
många byar, särskilt i Dalarna och Norrland, s.k. sommarfähus där 
boskapen hölls över nättema sommartid.

I samband med de norrländska byarnas bebyggelse skall också 
fäbodbebyggelsen nämnas. Till Nordsveriges byar hörde ju fäbodar 
dit boskapen fördes under sommarhalvåret. Anledningen till detta var 
att betesmarken kring byarna inte räckte att livnära ett växande antal 
djur. Man tvingades flytta kreaturen till andra gynnsamma betesområ
den i de stora skogarna och vistas med dem där längre tider. Det häv
das ibland att det svenska byväsendets utveckling till stor del skett via 
gmndandet av fäbodar. Man tänker sig då att ett fäbodställe med 
mangårdar och fähus vuxit fram ur enkla rastkojor och så småningom 
vid arvsskiften i moderbyn fått permanent bosättning. Med denna nya 
by som bas upptas sedan nya fäbodar, som i sin tur med tiden för
vandlas till bebodda jordbrukarbyar.

I vissa delar av Norrland spelade fäbodväsendet en tämligen 
begränsad roll; i Norrbotten och Västerbotten låg fäbodarna ofta så 
nära byn att man varje dag kunde transportera hem mjölken. Över 
huvud taget var fäbodsystemet begränsat till sin omfattning utefter 
Bottenhavskusten. Här saknade fäbodarna slåttervallar och hägnader.



I västra Nordsverige, särskilt i Dalarna, var fäbodväsendet däremot 
högt utvecklat. Så var exempelvis fallet på Solieron, där det till varje 
gård normalt hörde tre fäbodar. På fastlandet nära Siljan låg åkerfäbo
darna. Dit flyttade hela hushållet på våren och där hade man korn- 
åkrar som skulle plöjas och besås. Åkerfäbodama var nästan en kopia 
av byn med fullt utbyggda gårdar. Längre bort på skogen låg hemfä
bodarna eller mellanfäbodama. Även hit kom hela hushållet och även 
här bedrev man åkerbruk. Allra längst bort från Solieron låg långfä
bodarna eller täktfäbodama. Här sköttes djuren för fäbodlagets räk
ning av lejda vallkullor under högsommaren. Fömtom att skydda och 
vakta djuren skulle de käma smör och göra ost och mesost. Sollerö- 
boma flyttade fram och tillbaka mellan fäbodarna mer än halva året. 
Andra flyttningsschemata var dock mindre vidlyftiga i det nordsven
ska fäbodområdet.

På särskild del av byarnas mark låg de obesuttnas, de icke jord- 
ägandes, bebyggelse. I den skånska rundbyn var denna bebyggelse 
gärna förlagd till byplatsen i byns mitt, gatan, fädrevet över vilket 
kreaturen morgon och kväll fördes till och från betesmarken. Här 
bodde före enskiftet och laga skiftet byns hantverkare och jordbruks
arbetare i vad som i Skåne kallades ”gatehus”. På byplatsen kunde 
man också återfinna byns smedja och väderkvarn, kanske även sock
enkyrkan. Även i Västergötland förekom det att de obesuttnas bebyg
gelse låg centralt i byn, vid bygatan eller tån som den lokala benäm
ningen löd. Ibland kunde backstugubebyggelsen på tån bli mycket 
omfattande. Än i dag bevaras som ett kulturhistoriskt minnesmärke 
ett antal backstugor på Åsle tå i Falbygden i Västergötland. Här fanns 
som mest 23 olika stugor på 1880-talet.

I radbyn däremot fanns inga möjligheter för de obesuttna att 
bosätta sig i byns centrum. På Öland, de stora radbyamas klassiska 
provins, bodde dagsverkare och backstugusittare på malmen, som var 
en ofmktbar del av utmarken strax utanför byn. I Norrland har den 
obesuttna befolkningen varit mindre talrik, i varje fall in till 1800- 
talet. Tendenser till samlad bebyggelse för ”utanvidsfolk” eller 
”brevefolk” utanför bondbyarna fanns dock även där liksom på radby
amas område.

Agofördelning
Gårdarna i byn omgavs av inhägnade tomter (i Skåne ”tofter”), som 
dels användes till gårdsplan, dels kanske till odling av köksväxter. 
Tomten hade i vissa regioner haft ännu viktigare funktioner. Dess 
längd längs bygatan eller mot bytorget var där ofta konkret markerad 
och förknippad med vissa rättsregler. Gårdstomtens längd angav näm-
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Principskiss över en rundby. Tre gårdar ligger runt en liten vattensam-Principskiss
ling. Åkermarken ligger i två gärden och tegarna är solskiftade. Till den
inhägnade marken, inägoma, hör även fyra ängstäkter. Över en av ängs- 
täktema leder en farväg utan inhägnader fram till bytomten, där man pas
serar en grind. Kreaturen förs till utmarken på en särskild fägata. I norr 
ligger ett torp med inhägnad åker. (Efter Sporrong 1970.)

ligen gårdens andel av hela bytomten och relationerna mellan de olika 
gårdarnas tomtlängder var utslagsgivande för exempelvis fördel
ningen av inägomark och utskylder och det antal djur som fick beta 
på utmarken. En gård med liten tomt längs bygatan hade således 
också smala tegar i skiftena enligt satsen ”tomt är tegs moder” i 
Södermannalagen.

Runt tomterna låg byns mark, dels inägojorden, dels utmarken.



Inägorna var alltid hägnade till skydd mot kreaturens fria betesgång 
på utmarken. De bestod dels av åker, som gav spannmål, dels av äng, 
som gav hö och löv, kreaturens vinterfoder. Ängen rensades genom 
slåtter och lövtäkt och för att underlätta för dessa arbeten röjde man 
undan buskar, kvistade träd och bröt sten. Så uppstod den kultiverade 
lövängen, som var ett karakteristiskt och säreget inslag i den gamla 
landskapsbilden. Ängen kunde också vara en form av våtäng utan träd 
och buskar, kanske översilad av vatten genom sinnrika vattenled
ningssystem. Utmarken eller byallmänningen var före 1700- och 
1800-talens stora jordreformer byamännens gemensamma egendom. 
Den bestod av skog och betesmark. Här betade kreaturen på natur
ängar och i röjda björkhagar och härifrån hämtade man foder, ved och 
virke. På utmarken bröts också ny inhägnad åkermark, s.k. "vretar” 
eller ”lyckor”.

När det gäller inägojordens fördelning på de olika gårdarna rådde i 
allmänhet någon form av ägoblandningssystem. Vanligen var åker
marken indelad i ett par olika inhägnade gärden eller vangar, som 
den skånska termen löd. De besåddes med växlande sädesslag år för 
år och låg vissa år i träda. Ängsmarken var uppdelad på ett par ängs- 
täkter. Särhägnader för de olika gårdarnas lotter saknades (jfr fig. 
s. 59).

Där ägoblandningssystem rådde var varje gärde eller vång indelad i 
mindre åkerpartier, som i sin tur var indelade i mindre enheter, tegar. 
Varje gård hade en teg i varje litet åkerparti, i varje fall i de rika slätt
bygdernas byar, i skogstrakter kunde tegindelningen vara betydligt 
lösare och oklarare. Man eftersträvade maximal rättvisa, eftersom de 
olika åkerpartiema efter läge och bördighet var olika givande. Även 
ängen kunde vara skiftad mellan byamännen, men den var vanligen 
samfälld egendom. I detta senare fall brukades den gemensamt, var
vid avkastningen fördelades mellan gårdarna genom lottning eller på 
andra grunder.

Som vi tidigare sett kunde en gårds andel i byamarken bestämmas 
av tomtens längd efter bygatan. Det var vid solskiftet under tidig 
medeltid som tomten på detta sätt blev riktmärke. Man gav vid sol
skiftet varje gård en tomtstorlek avpassad efter byamålet, d.v.s. ande
len i byn. Solskiftet, som föregåtts av andra skiften med oklar inne
börd, har fått sitt namn av bestämmelsen, att den gård vars tomt låg 
östligast i byn skulle ha den östligaste tegen i varje åkerparti, när
maste granne mot väster fick den närmaste tegen åt väster etc. Man 
följde alltså solens gång från öster över syd och väst mot norr och 
tegarna kom alltid att följa varandra i samma ordning. Solskiftet 
beskrivs redan i de medeltida landskapslagarna och ersattes från mit
ten av 1700-talet av nya principer.



1700- och 1800-talens skiften
Med hemmansklyvning och växande antal gårdar i byarna delades 
tegarna med tiden upp i allt smalare delar. Lotter som inte var bredare 
än 2-3 meter blev vanliga. Ett stort antal tegar i många olika lotter 
innebar ineffektiva förflyttningar av dragdjur och redskap. Vägar, sti
gar och gränsmarkeringar inkräktade på den odlingsbara marken. Del
ägarna i ett skifte blev allt mer beroende av varandra vid plöjning, 
sådd och skörd. Ekonomhistorikem Ronny Pettersson beskriver olä
genheterna på följande sätt:

En kanske viktigare källa till ineffektivitet var granneffektema i ett 
system med små och spridda tegar i ägoblandning. De enskilda bru
karnas kontroll över den växande grödan försvårades. Om en bru
kare inte höll ogräset borta på sin ägolott kunde detta drabba gran
narna. Standarden på ogräsbekämpning och växtskydd tenderade 
att sättas av den sämste jordbrukaren i området eftersom de försum
made tegarna blev källor till spridning av ogräs och växtsjukdomar. 
Även vid jordbearbetningen kunde skada tillfogas grannarna lik
som vid tillträdet till lotterna under växtperioden. Det stora antalet 
gräsytor mellan individerna blev ofta en källa till konflikter.

Beroendet av varandra och svårigheterna att under dessa villkor ratio
nalisera jordbruket genom nya arbetsmetoder drev ekonomiskt fram
synta personer att arbeta för radikala reformer av byarnas jordägoför- 
hållanden. Noteras bör dock att de nya signalerna inte kom från bön
derna själva. Den främste talesmannen för en jordreform var chefen 
för Lantmäterikontoret i Stockholm, Jacob Faggot. I en 1757 antagen 
förordning om storskifte föreskrevs ett sammandragande av de många 
tegarna i färre och större enheter. Den gamla rättvisetanken att alla 
skulle ha del i varje skifte sökte man ersätta med principen, att den 
som fick ett skifte med sämre jord i stället skulle få så mycket större 
areal. Storskiftet förordnades inte som obligatoriskt, men det skulle 
verkställas om blott en av byamännen så önskade. Storskifte av byar i 
landet kom i gång i bredare skala på 1770-talet. Förutom viss minsk
ning av antalet tegar på inägomarken innebar det en uppdelning av 
den tidigare gemensamt ägda utmarken.

1807 förordnades om enskifte, ett långt radikalare förslag, som syf
tade till ett samlande av all jord i ett block kring varje gård. Före
gångsman för detta skifte var den originelle politikern och godsägaren 
Rutger Macklean på Svaneholm i sydligaste Skåne. Han genomdrev 
där på 1780-talet trots häftig opposition från sina landbönder en 
genomgripande förändring av brukningssystemet, som så småningom



visade sig medföra både ökad avkastning och förbättrade livsvillkor 
för arrendatorema. Andra skånska godsägare uppfattade enskiftets 
effektivitet och en förordning om införande i Skåne kom redan 1803. 
Enskiftet förutsatte något som storskiftet inte syftat till nämligen 
bybebyggelsens fullständiga upplösning och gårdarnas utflyttande. 
Macklean lade ut arrendegårdarna i likartade kvadratiska enheter och 
gjorde själv ritningarna till de nya byggnaderna. Ett mer allmänt 
genomförande av enskiftet skedde dock huvudsakligen i Skåne, där 
den där mycket inflytelserika godsägarklassen verkade pådrivande. 
Där jorden låg i stora godsägares händer, kunde ju dessa utan större 
besvär företa omfördelningar av den. I rikets nordligaste län och i 
Finland förordnades över huvud taget inget enskifte. 1827 beslöts i 
stället om ett tredje skifte för hela landet, det s.k. laga skiftet, närmast 
en kompromiss mellan de båda föregående. Gårdarna tilläts fördela 
jorden på ett visst begränsat antal enheter.

Särskilt enskiftet men även laga skiftet innebar en upplösning av 
byarnas bebyggelse. Man har räknat med att omkring 100 000 gårdar 
”skiftats ut”, d.v.s. flyttats, vid enskiftet och laga skiftet. Konsekven
serna blev stora, inte bara för den fysiska miljön utan även i organisa
toriskt och socialt hänseende, varom mera senare. Den samlade bybe
byggelsen ersattes av de utspridda enstaka gårdarna. En följd av 
utflyttningen blev att hemmansklyvningen sköt ny fart, något som för 
övrigt bör ha verkat lockande på åtskilliga byamän. I de oskiftade 
byarna fanns det ju en gräns när hemmansklyvningen måste upphöra, 
nämligen när tegarna blivit allt för smala. När då jorden samlades i 
större skiften kunde processen få fortsätta. Medan statsmakterna i 
äldre tid försökt upprätthålla bondeklassen vid viss besuttenhet, så 
medgavs under 1800-talet den obegränsade klyvningsrätten, en 
reform i samma tidstypiskt liberalistiska anda som byarnas upplös-

Utbredningen av enskifte och laga skifte i södra och mellersta Sverige. 
Av kartan framgår att dessa skiftens genomförande gick snabbast i södra 
och västra Sverige. Före 1800 finns skifte (enskiftet) endast markerat för 
ett område, Rutger Mackleans gods Svaneholm i Skåne. 1825 hade 
enskiftet genomförts i de flesta byama i Skånes kustsocknar, i stora delar 
av Öland och på några håll i Blekinge, Västergötland och Värmland. 
1850, när laga skiftet började genomföras, har det område kraftigt vid
gats där majoriteten av gårdarna antingen genomgått enskifte eller laga 
skifte: huvuddelen av de gamla danska landskapen, hela Öland, de större 
delama av Bohuslän, Dalsland och Värmland. Märkvärdigt sent nådde 
emellertid dessa skiften spridning i mälarlandskapen. Anmärkningsvärt 
stora delar av Södermanland undgick skiftena liksom i än högre grad 
landskapet Dalama. (Efter Flelmfrid 1961.)



E N S K IF T E

LAGA SKIFTE
>  5 0 %

före  1800 

1825 

1825 -  1850 

1850 -  1875 

187 5 .- 1900 

e f te r  1900 
< 50 % laga 
sk if tad e

100 km



ning. Rädslan för det hastigt växande jordlösa proletariatet på lands
bygden medverkade till statsmakternas tolerans mot mer avancerad 
hemmansklyvning. Genom denna accelererade hemmansklyvning 
kom många av de enstaka gårdar som blev resultatet av laga skiftet att 
förvandlas till nya små byklasar.

Även för de obesuttnas bebyggelse fick laga skiftet viktiga konse
kvenser. I somliga byar blev deras byggnader liggande kvar på 
byplatsen. När samtidigt de flesta av byns gårdar flyttades ut innebar 
detta att gatehusen faktiskt kom att dominera den gamla bykärnan. 
Men vanligare var att de revs ut och att de obesuttna fick slå sig ned 
som torpare eller backstugusittare på de utskiftade hemmanens mar
ker. Med storskiftet intensifierades under slutet av 1700-talet och bör
jan av 1800-talet anläggandet av torp och nyodlingar på böndernas 
ägor. Men det laga skiftet ändrade bilden; nu inleddes avvecklingen 
av utmarkemas torpbebyggelse, något vi senare återkommer till.

BYNS ARBETSLIV OCH ORGANISATION

Byordning
År 1742 utfärdade Kungl. Maj:t en skrivelse till rikets landshövdingar 
av stor vikt för de svenska byarnas organisation. Skrivelsen syftade 
till fastare och likalydande regler för vissa sidor av bybornas gemen
samma liv och till densamma var bifogad en s.k. mönsterbyordning, 
som skulle tjäna som förebild för rikets byar. Bakom detta initiativ 
från Kungl. Maj:t låg en intensiv diskussion i riksdagen 1740—41 
kring jordbrukets problem. Dessa hade blivit akuta genom svåra miss
växtår i början av 1740-talet. Men diskussionerna vid riksdagen för
anleddes också av en kollision mellan äldre rättsbestämmelser i 
byarna och den nya allmänna lag som antagits 1734. Enligt den 
senare stadgades nämligen lägre böter för brott mot hägnadsbestäm- 
melser än vad som föreskrevs i äldre byordningar. Respekten för 
dessa kom därigenom i fara. Det låg därför i bondeståndets intresse 
att såväl gamla som framtida byordningar måtte få en stärkt rättslig 
ställning. Det låg samtidigt i statsmakternas intresse att få ett vidgat 
inflytande över byamas gamla självstyre. Resultatet blev 1742 års 
mönsterbyordning, som syftade till en mer enhetlig och standardise
rad form för byorganisation i landet.

Det är för övrigt värt att lägga märke till att denna reform med dess 
stärkande av byorganisationens makt över den enskilde bonden bara 
15 år senare följs av storskiftesförordningen. Denna är ju det första 
tecknet på en helt annan politik, där den enskilde jordbrukaren frigörs 
från beroendet av byn, klart markerat i de jordreformer, enskiftet och



laga skiftet, som blir tidiga inslag i 1800-talets liberalistiska närings
politik.

Innan vi går vidare är det på sin plats att litet närmare förklara vad 
en byordning är för något. Man kan definiera begreppet byordning 
som en av jordägarna i en by antagen stadga om gemensamma ange
lägenheter. Denna stadga stadfästes ofta av häradsrätten. Av denna 
orsak är tingslagens domböcker en synnerligen viktig källa för våra 
kunskaper om byordningar; i domböckerna kan man nämligen på
träffa avskrifter av de av rätten stadfästa byordningama.

En byordning är med andra ord en samling rättsregler i några för 
byn gemensamma angelägenheter; vilka dessa är skall vi strax åter
komma till. Som torde ha framgått existerade byordningar redan före 
1742, och på dessa baserades delvis det riksgiltiga förslaget till möns- 
terbyordning från detta år. Exakt hur pass vanliga byordningama var 
före 1742 är svårt att avgöra. Den äldsta bevarade skånska by ord
ningen härstammar från 1594 (Bjäre härad) och den äldsta från gam- 
malsvenskt område härrör från 1653 (Hargs by, Vätö socken, Upp
land).

Efter 1742 antogs byordningar i enlighet med Kungl. Maj:ts förslag 
runt om i landet. Ibland antogs en byordning helt efter mönsterförsla
get, men betydligt vanligare var att de olika byarnas stadgor visade 
upp regionala nyanser; man strök vissa punkter, ändrade och lade till 
andra. Ofta utfärdade landshövdingarna förslag för sina län med vissa 
mindre korrigeringar av mönsterbyordningen. På lokal nivå antogs 
därefter speciella sockenbyordningar och de enskilda byamas stadgor 
representerade modifieringar av sockenbyordningama. På vägen från 
statsmakternas förslag till de många byamas antaganden skedde då 
nyanseringar av ursprungstexten med hänsyn till lokala särdrag i 
naturgeografiska förutsättningar, i näringsliv och social stmktur. 
Detta spelrum för regionala och lokala varianter är något generellt 
utmärkande för det förindustriella bondesamhället. Byamas befolk
ning levde ingalunda utan påverkan från centralmakten men denna 
centralmakts inflytande var trots allt begränsat.

Bystämma
Det organ som antog en byordning och som sedan övervakade att den 
efterlevdes kallades bystämma. I denna hade de besuttna bönderna 
säte och rösträtt och dess protokoll, bystämmoprotokollen, belyser 
hur byordningama efterlevdes. Den viktigaste sammankomsten under 
året hölls i regel på våren, ofta vid Valborg, vid den tid då kreaturen 
skulle släppas ut på bete för sommaren. Vid detta tillfälle skiftades 
ålderman, bystämmans ordförande, på sina håll kallad byuppsynings-



Byalaget i Kila by, Hycklinge socken, Östergötland, samlat till by
stämma 1912. Bilden är tagen av Sigurd Erixon, de svenska byinvente- 
ringamas nestor, som undersökte Kila 1912-13, innan laga skifte förrät
tats, och gav ut en monografi över byn 1946 (Kila. En östgötsk skogsby).

man. Enligt 1742 års mönsterbyordning skulle åldermannen väljas, 
men vanligt var också att sysslan gick på tur bland byamännen. Med 
by väsendets förfall under slutet av 1800-talet blev det allt mindre 
attraktivt att ta tjänsten som byålderman. Ibland auktionerades sysslan 
bort till lägstbjudande. Så i Ragvaldsträsk i Västerbotten i början av 
1900-talet; när det där under första världskriget ålades åldermannen att 
utdela ransoneringskort steg ersättningen från 10 till 100 kronor. Vid 
sin sida kunde åldermannen ha s.k. bisittare till hjälp.

Åldermannen kallade byamännen till bystämma genom att sända ut 
en budkavle, skriftlig eller i form av träklubba. I södra Sverige skedde 
sammankallandet gärna genom någon form av akustisk signal, exem
pelvis genom att man slog på trumma eller blåste i horn eller lur. När
varo vid bystämman var obligatorisk för byns jordägare enligt 1700-



talets byordningar. Frånvaro utan giltigt förfall kunde resultera i 
bötesstraff. Man kunde mötas hemma hos åldermannen eller i någon 
gemensam lokal. Men ofta möttes bystämmans deltagare utomhus, 
vilket var praktiskt när ärendet gällde exempelvis gärdsgårdssyn eller 
väginspektion. Nils Månsson Mandelgren, vars reseskisser och teck
ningar från 1800-talet i dag har ett så stort etnografiskt värde, har ritat 
av särskilda bystenar från skånska byar. I t.ex. Övarps by i Norra Strö 
socken satt byamännen 1865 i ring på var sin sten med åldermannen 
på en särskild sten i mitten.

Över vilka områden av bybornas gemensamma liv utsträcktes då 
byordningamas och bystämmornas auktoritet? De flesta av byord- 
ningamas paragrafer berörde byarnas näringsliv, och då särskilt den 
sektor där kooperation och ömsesidigt hänsynstagande var så nödvän
diga, nämligen boskapsskötseln. Särskilt dominant plats i byordning- 
ama har de bestämmelser som rör stängsel- och hägnadsskyldigheten. 
Det var en viktig uppgift för byboma att under djurens betesgång på 
sommaren hålla betesmark, mark för fodertäkt och åkermark väl 
åtskilda. Hägnademas centrala betydelse framgår av att Sigurd Erixon 
använt uttrycket ”byhägnadslag” om byalaget. Arbetet med gärdes- 
gårdarna var det viktigaste ekonomiska skälet till att över huvud taget 
ha ett byalag. Janken Myrdal har beräknat, att underhållet av hägna- 
dema årligen tagit omkring en månads arbete för folket på en normal
stor gård under 1800-talet.

Ingen gräns i byn var således viktigare än den som skilde inägojor- 
den från utägoma. Redan i by ordningen från Harg 1653 är de många 
bestämmelserna om hägnadsskyldighet och tiderna för gärdenas och 
ängarnas upplåtelse åt kreaturen iögonenfallande. Under 1700-talet 
blir stadganden om bestämda tider för slåtter mycket vanliga. Det var 
viktigt att den skedde samtidigt i de oskiftade byarna så att man inte 
trampade ner varandras gräs. I det nordsvenska fäbodområdet stad
gade byordningama att ”buföringen”, färden till fäbodarna, skulle ske 
samtidigt för byns gårdar. Samma bestämmelse fanns även om sen
sommarens hemfärd från fäbodarna. Byordningama innehåller även 
föreskrifter om åkerbruket, men de är långt färre än de som berör 
boskapsskötseln.

En stor del av byordningamas paragrafer och bystämmornas ingri
panden rörde som naturligt är utnyttjandet av gemensam egendom. 
Hit hörde av byalaget kollektivt ägda naturresurser, av vilka skog och 
fiskevatten var de viktigaste. Under 1700-talet och början av 1800- 
talet användes skogens träd väsentligen till virke och ved men också 
till tjärdalar och kolmilor. Byordningama innehöll ofta förbud för de 
obesuttna att alltför mycket utnyttja skogens produkter, men de inne
höll dessutom regler för fördelningen av dessa mellan byamännen.



Fisket bedrevs gemensamt eller -  vanligare -  individuellt genom att 
fiskeplatserna gick på tur. Även regleringen av kvarnars och sågars 
användande har ibland fallit under bystämman. Olov Isaksson har 
menat, att bystämmans uppgift över huvud taget i övre Norrland i 
mycket stor utsträckning varit att reglera utnyttjandet av samfälld 
egendom. Detta skulle innebära en viss olikhet gentemot förhållan
dena i Mellansverige och Sydsverige, där bystämmans huvuduppgift 
varit att reglera den enskilde byamannens skyldigheter till sina gran
nar, t.ex. beträffande grindar, hägnader, boskapens utsläppande, sådd 
och skörd.

Emellertid hade bystämman även inflytande över andra sektorer i 
byn än näringslivet. Brandfaran var ständigt aktuell i de tättbebyggda 
oskiftade byarna och föreskrifter om brandskydd är också mycket 
vanliga i byordningama. De kunde avse förbud mot att eld bars mel
lan gårdarna, mot tobaksrökning i uthusen eller mot att inte tillräck
liga utrymmen lämnades mellan nybyggda hus. Man föreskrev brand
syner som skulle ledas av åldermannen och då särskilt skorstenarna 
granskades. Att man dock ibland har anledning att ifrågasätta effekti
viteten i dessa syner framgår av den skildring som Nicolovius givit av 
en brandsyn i det tidiga 1800-talets Söderslätt i Skåne:

Brandsynen besiktigade vanligtvis först alla skorstenar och bakug
nar i husmanskojoma, där vid en eldsvåda ingenting var att förlora, 
och där dels detta medvetande, dels fmktan för alla utgifter gjorde, 
att mindre omsorg användes på eldstädernas underhållande, och där 
därför all möjlig stränghet var nödig. Därifrån gick tåget med ännu 
ofördunklad syn till den mera förmögne, där först stugan besöktes, 
och öl och brännvin förtärdes under sång och allehanda glam. Mun
terheten stegrades på varje ställe; skorstenar och bakugnar slogos 
så småningom i förgätenhet. En och annan av gubbarna kunde väl 
till en början, då de lämnade gården, falla in med den anmärk
ningen: ”vi glömde ju att se efter eldstäderna”. Mot slutet upphörde 
även denna anmärkning; huvudsynspersonalen förminskades så 
småningom, och de som stodo pallen, hade alltför dunkel syn för 
att ens vilja bjuda till att syna.

Beträffande fattigvården föll det ibland på byns lott att hjälpa sina 
egna fattiga genom att byamännen underhöll en fattigstuga. Van
drande tiggare fick vanligen logi genom ett turordningssystem går
darna emellan. Även förhållandet mellan besuttna och obesuttna 
reglerades ibland i byordningama. Det stadgades ofta att bönderna i 
byn inte fick låta obesuttet folk slå sig ned utan att bystämman givit 
sitt godkännande.

Vid sidan av bystämmans befogenheter att övervaka att ingen led 
skada till egendom, liv eller lem föll dess auktoritet i moraliska frå-



gor. ”Den som uti sitt hus tillåter forbudne spel, fylleri eller oanstän
digt lefweme, erlägge till By-Cassan 1 R:dr, hwarje spelande drucken 
eller stojande 24 sk., dem föräldrar eller husbönder måste betala, om 
annan tillgång ej är; sker det andra gång. betale dubbelt", lyder en 
paragraf i en byordning för Kronobergs län 1816. Bystämmans 
inställning i moraliska frågor under 1700-talet återspeglar, om än på 
ett långt svagare sätt, sockenstämmans nitiska hållning. I somliga 
by ordningar beivras sabbatsbrott. Wolter Ehn har pekat på förbud mot 
kvamresor och fiske på söndagar i uppländska byordningar och även 
på förbud mot staffanssjungandet på annandagen. Isaksson har menat 
att moraliserande föreskrifter blev vanligare i övre Norrland under 
1800-talet i samband med de folkliga väckelsernas och nykterhetsrö
relsens framväxt.

Den huvudsakliga formella möjlighet bystämman hade att sanktio
nera sina beslut var bötesstraffet, vilket citatet från föregående sida 
ger exempel på. Byordningama innehöll uppgifter på de belopp man 
hade att plikta för brott mot skilda regler och bestämmelser. Stämman 
fungerade som ett slags inofficiell ”domstol” och utdömde de olika 
bötesstraffen. Någon rättslig instans i vanlig mening var den dock 
inte. Den som blev dömd underkastade sig besluten mer eller mindre 
frivilligt. I det sociala tryck som byn kunde utsätta avvikande perso
ner för låg säkert bystämmans viktigaste sanktionsmedel. Inte sällan 
fördes dock byns tvister vidare till häradsrätten.

Bötesbeloppet uttogs oftast i kontanter eller i form av pant, när den 
felande inte hade pengar att tillgå. Böterna kunde tillfalla bykassan 
(som i exemplet från Kronobergs län), men även byns fattiga eller den 
som särskilt drabbats av förseelsen. I Skåne var det vanligt att böterna 
erlades i brännvin eller öl, ofta så att den dömde stod för kostnaderna 
vid ett gille. Mot byns obesuttna kunde stundom så drastiska straff 
som avhysning utdömas. I Jävre by i Västerbotten bestämdes 1804 
enligt bystämmoprotokollet, att inhysingar som olovandes högg skog 
på byns mark hade "förwerkat all rättighet att widare wistas i Byen”.

Vi kan nu sammanfatta den lokalpolitiska organisationen i de själ
vägande böndernas byar på följande sätt. Den lokala maktutövningen 
i frågor av gemensamt intresse skedde i bystämman. I bystämman satt 
de jordägande bönderna, inte de obesuttna. Jordinnehav var alltså for
mellt en förutsättning för lokalpolitiskt inflytande; däremot är det inte 
säkert att jordinnehavets storlek spelade någon roll i detta samman
hang. Bystämman fattade huvudsakligen beslut i frågor av ekonomisk 
och praktisk karaktär, i viss utsträckning även i moraliska frågor. Till 
viss del var bystämman vid sitt handlande bunden vid föreskrifterna i 
byordningen. Men man kunde också vid bystämman fatta beslut i 
ärenden som inte berördes i byordningen. Bystämmans beslut riktade



sig dels till de olika byamännen själva, dels till de obesuttna. Mot 
dem som bröt mot byns regler användes negativa sanktionsmedel, 
främst böter. Mot de obesuttna, vars rättsliga position var svagare i 
byn genom att de saknade mark, användes ibland särskilt stränga 
sanktionsmedel, såsom avhysning ur byn.

Arbetsliv
Som det torde ha framgått av skildringen av bystämmans uppgifter 
hade vissa sidor av byarnas arbetsliv en individuell karaktär, andra en 
kooperativ. Även individuella arbeten, t.ex. sådd, skörd, fiske, stod 
dock under bystämmans reglering och skedde under hänsynstagande 
till grannarna i byn. På boskapsskötselns område var arbets- och 
egendomsgemenskapen mest påfallande, det var här som samarbetet 
framträdde tydligast inom byalaget, byns självägande bönder. Vi har 
sett exempel på detta i flera av byordningamas föreskrifter. De sätt på 
vilka kreaturens vallning var ordnad erbjuder andra. I Skåne vallades 
byalagets boskap kollektivt av en anställd herde. Det var t.o.m. så att 
boskap från flera angränsande byar kunde använda gemensamt bete 
genom att mot varandra gränsande vangar samtidigt lades för fäfot. 
Därigenom bildades ett stort sammanhängande betesområde och av 
byalagen bildades ett vångalag. Än mer utpräglad var kooperationen i 
boskapsskötseln på den nordsvenska fäbodkulturens område. Under 
sommarmånaderna fördes boskapen som vi sett från hembyn till en 
eller flera fäbodar, av vilka somliga kunde ligga åtskilliga mil från 
byn. I regel bereddes mjölkprodukterna av anställda kvinnor vid fäbo
darna och forslades ner till byn på sensommaren. Intressenterna i ett 
fäbodställe bildade ett fäbodlag som sällan var identiskt med ett visst 
byalag. Fäbodlagen bildade i stället korporationer med annan sam
mansättning än byalagen, de kunde förena gårdar i olika byar. Deras 
betydelse som social grupp, som ram för kontakter och samarbete, 
växlade naturligtvis efter fäbodväsendets betydelse. Om vi erinrar oss 
solleröbomas ambulerande livsföring under en mycket stor del av året 
är det emellertid lätt att inse, att fäbodlaget bör ha varit en minst lika 
levande realitet för dess medlemmar som ett byalag.

Kooperativa arbetsgrupper har uppenbarligen spelat en viktig roll i 
de nordsvenska byarna, t.ex. i fäboddriften, skogsarbetet och flott- 
ningen. De kooperativa inslagen har generellt varit mer framträdande 
inom boskapsskötseln än inom åkerbruket och i skogsbygderna har 
just boskapsskötseln varit den centrala näringen. Men även jordbruks- 
byar har haft kreatur och även här har man organiserat arbetet koope
rativt; vi kan erinra oss det skånska vångalaget. Faktum är att man 
ännu vid 1800-talets början finner en mer utvecklad byorganisation i



Skåne än i det nordsvenska fäbodområdet, i varje fall när det gäller 
byorganisationens formella drag. Byordningar har varit vanliga, 
byarna är rikt utrustade med instrument och andra insignier, t.ex. 
åldermannastavar. Särskilt var de sällskapliga, gillemässiga dragen, 
en väsentlig sida av bylivet, väl utvecklade i Skåne.

Som en förklaring till den skånska byorganisationens starka ställ
ning fram till 1800-talets skiften har flera forskare pekat på den rela
tivt svaga ställning, som sockenstämman haft på danskt område och 
även i de landskap som Sverige under 1600-talet erövrade från Dan
mark. Även under 1700-talet beslöt man i skånska byar i en rad ären
den, som i övre Sverige fördes till sockenstämman. Den svenska 
sockenstämman, vars befogenheter som nämnts tidigare ursprungli-

Ett karakteristiskt inslag i det rörliga liv, som de stora norrländska 
skogssocknarnas befolkning levde under 1800-talet, var besöken i kyrk
städerna. När man hade många mil till kyrkan kunde resoma dit inte bli 
så många under året och de kombinerades gärna med affärsbesök och 
marknadsnöjen. För uppehållet vid kyrkan hade bönderna byggt sig sär
skilda bostäder, ”kyrkstugor”, och dessas antal var i vissa socknar 
mycket stort. Bilden visar ett parti av Piteå Gammelstad i Öjebyn, Norr
botten, vid en kyrkhelg 1928.



gen främst varit ecklesiastika, hade under 1600- och 1700-talen tilläg
nat sig allt vidsträcktare förvaltningsuppgifter.

Byorganisationens varierande styrka i skilda delar av landet får 
också sammanställas med skiftande naturgeografiska villkor och de 
därav betingade olikheterna i arbetsliv. I de sydsvenska jordbruksby- 
ama levde befolkningen relativt nära varandra året runt. Med undan
tag av ofrånkomliga marknads- och stadsresor rörde sig slättbyarnas 
befolkning inom en rätt begränsad räjong. Kontrasten är stor mot 
skogsbygdernas folk. I karga bygder kunde befolkningen inte själv 
producera det livsmedel man hade behov av. Detta framtvingade en 
specialisering inom vissa näringssektorer, ämnad att ge kontanter. I 
många av skogsbygdernas byar ägnade man sig åt speciella hantverk 
och produkterna såldes under långvariga handelsresor. Berömt är det 
textila hantverket i södra Västergötland liksom trähantverket i övre 
Dalarna. Behovet att avyttra produkterna ledde för många till en 
ambulerande livsföring. En rörlig befolkning blev också följden av de 
säsongvisa arbetsvandringar, som under 1700- och 1800-talen karak
teriserade näringslivet i vissa fattigare landskap. Vi har tidigare berört 
den rörliga livsföring, som var en förutsättning för den nordsvenska 
boskapsskötseln. Den var inte endast inskränkt till sommarhalvåret; 
under vintern besökte männen regelbundet fäbodar och otaliga 
utängar för att hämta hö. Insamlandet av tillräckligt foder för att hålla 
kreaturen vid liv vintern igenom var den gamla svenska boskapssköt
selns centrala problem. Slåtter på ängar, kärr och myrar och lövtäkt 
sysselsatte byborna sommartid och under vintern skedde hemtrans
porterna. Under 1800-talet framträder också vinterns skogsavverkning 
och vårens flottning som inslag i den omväxlande årsrytm, som varit 
så typisk för de nordsvenska byarnas näringsliv.

Det ligger nära till hands att fram till de stora jordreformernas tid 
uppfatta bygemenskapen och by organisationen som fastare i jord- 
bruksbyama med deras mindre rörliga befolkning. På fäbodområdet 
och i skogsbygderna kan man förvänta att byalaget spelat en mindre 
viktig roll, medan arbetsgemenskap i stället gestaltats i andra lagbild
ningar, fäbodlaget, hantverkarna, skogsarbetarna eller de vandrande 
säsongarbetama.

Sammanfattning
Låt oss nu summera detta avsnitt om byns organisation och arbetsliv. 
Det som mest markant kännetecknade byarna före enskiftet och laga 
skiftet var bybomas stora beroende av varandra. Detta beroende hade 
två aspekter. För det första måste man upprätthålla en organisation 
som garanterade rättvisa och skydd åt de enskilda gårdarna. För det



andra måste man hjälpa varandra för att kunna utnyttja de lokala 
resurser som stod till buds.

Den första aspekten, rättvisekravet, försökte man upprätthålla 
genom byordningens bestämmelser och olika oskrivna regler och med 
bystämman som verkställande och kontrollerande organ. Bestämmel
serna gällde skydd av enskild egendom, särskilt åkerjorden, och till
vägagångssätt vid utnyttjandet av gemensam egendom, t.ex. kvarnar, 
sågar, fiskevatten.

Den andra aspekten, den ömsesidiga hjälpen, var naturlig i en eko
nomi där de olika gårdarnas egna resurser var begränsade. För att på 
ett rationellt sätt bemästra uppgifter som kreaturens bete, husbyggen, 
handelsresor, brunnsgrävning, anläggande och drift av kvarnar och 
sågar måste man samlas i arbetslag, antingen byalag eller smärre lag
bildningar.

Den gemenskap som på detta sätt blev naturlig manifesterades inte 
bara i ekonomiska ärenden utan även i sällskaplig samvaro. Gemen
samma arbeten följdes av gemensamma nöjen. Även mycket av vad 
man numera betraktar som privata och familjära tilldragelser, t.ex. 
bröllop och begravning, firades i de oskiftade byarna som en hela 
samhällets fest.

Efter de stora skiftena i början av 1800-talet minskade lagbildning- 
amas betydelse som arbetsenheter till förmån för de enskilda gårds- 
hushållen. Börje Hanssen har velat se folkökningen under 1700- och 
1800-talen som den förklarande faktorn bakom denna process. Så 
länge familjerna på de enskilda gårdarna var små och de obesuttna 
fåtaliga var gårdarna beroende av varandra. En stor del av de tyngre 
produktiva arbetena i byn utfördes av byalag eller grannelag. Gårds- 
hushållet var däremot till stor del en konsumtionsenhet, ett matlag. 
Men med folkökningen och ett starkt ökat antal obesuttna växte till
gången på arbetskraft. Antalet vuxna arbetsdugliga personer på går
darna steg och därmed möjligheterna att klara sig på egen hand, utan 
hjälp av grannar. Enligt Hanssen undergrävdes med andra ord bykoo
perationen genom folkökningen och de radikala skiftena blev möjliga 
att genomföra.

BYNS SOCIALA STRUKTUR

Bönder och obesuttna
Vi har hittills huvudsakligen hållit oss till en kategori bland byarnas 
befolkning, nämligen bönderna. Det var deras gårdars läge som gav 
byarna deras form, antingen det nu blev radbyar, rundbyar eller 
klungbyar. Det var deras tegars hopplöst tilltrasslade läge som fram



tvingade de skickelsedigra jordreformerna. Det var bönderna som 
samlades i bystämma och till åldermannagille och det var deras 
önskemål som sattes på pränt i byordningarna. Däremot bildade de 
inte ensamma de olika arbetslagen i byn. I dem ingick ofta förutom 
bönderna och deras familjemedlemmar och tjänstefolk även represen
tanter för den kategori som ibland skymtat tidigare i skildringen, de 
obesuttna.

Som vi tidigare sett var ju inte alla svenska bönder självägande; 
somliga arrenderade Kronans jord (kronobönder), andra var landbön
der på frälsemark (frälsebönder). Kronobönder och frälsebönder beta
lade i princip inte skatt som skattebönderna utan arrende till markäga
ren, Kronan eller en adelsman. I en skildring av byar har dessa kame
rala olikheter endast ett begränsat intresse. De olika kategoriernas 
byar och byliv skilde sig knappast åt. Brukare av krono- och frälse
hemman hade att fullgöra sina avgifter till ägaren utan att denne i 
regel tog befattning med verksamheten i byn. Mycket ofta bodde både 
skatte-, krono- och frälsebönder i samma by. Även i rent adelsägda 
byar hade landböndema behov av byorganisation och bystämma.

När vi emellertid i det förra avsnittet behandlade byns organisation 
var det med huvudsakligen de självägande bönderna i tankarna. 
Byordning och bystämma beskrevs som angelägenheter för jordä
garna i byn. Strängt taget var dessa definitioner för trånga; även kro
nobönder och frälsebönder var i sin egenskap av arrendatorer av hem- 
mansjord berättigade att antaga byordningar och sitta i bystämmor. 
Den viktigaste sociala skiljelinjen i byarna gick inte mellan olika 
slags bönder, utan mellan bönderna och de obesuttna.

Med obesuttna menas här personer som utan att äga jord eller vara 
hemmansbrukare och utan att tillhöra böndernas familjer eller tjänste
folk är bosatta i ett jordbrukarsamhälle. Att de är bosatta i samhället 
innebär väl i regel att de också har sin huvudsakliga utkomst där, men 
när det gäller hantverkare som ofta var på rörlig fot är detta ibland en 
smula oklart.

Framväxten av en obesutten befolkning i bondebyama tog som vi 
tidigare sett verklig fart under 1700-talets andra hälft och fortsatte 
under 1800-talet. Dessförinnan hade befolkningsökningen varit så 
pass måttlig och möjligheterna till nyodling och hemmansklyvning så 
pass goda, att befolkningen i byama i stort kunnat rymmas inom bön
dernas klass. Under karolinsk tid tycks krig och nödår ha begränsat de 
obesuttnas tillväxt. Från 1700-talet har befolkningsökningen dock inte 
kunnat absorberas som tidigare och landsbygden får ett svällande pro
letariat.

Landsbygdens underklass växte fram efter olika utvecklingslinjer. 
Delvis uppstod den genom att ogifta släktingar och andra egendoms-



lösa personer, som bodde på jordägarnas gårdar och ingick i deras 
hushåll, kom att bilda egna familjer och matlag i hus utanför går
darna. Så småningom uttunnades relationerna mellan gatehusets eller 
backstugans folk och gårdens. Man kan alltså delvis uppfatta de egen- 
domslösa i byarna som ättlingar till de barn i bondefamiljerna, vilka 
inte kunnat få del i gården genom arv. 1700-talsprofessom A. G. Bar- 
chaeus ville emellertid hellre uppfatta husmännen som rekryterade ur 
tjänstehjonens led än ur inhysesfolket. ”Eljest har någon sagt mig, att 
dessa måste uppkomma därmed, att en bonddräng, som samlat något 
genom den ansenliga lön en sådan har bygger hus på gatan och gifter 
(sig) samt leger av bonden några tunnland åker, dem han då med sina 
egna dragare brukar”, skriver han i en reseanteckning 1773 om de 
skånska gatehusen. Före skiftena bodde de obesuttna som vi sett i 
samlade agglomerationer (t.ex. malmen på Öland). Efter skiftena 
spreds torp och backstugor ut på de utskiftade gårdarnas marker.

Gustaf Utterström har i sitt stora arbete Jordbrukets arbetare försökt 
bestämma proportionerna mellan bönder och obesuttna på svensk 
landsbygd vid sekelskiftet 1800. Han har funnit att de obesuttnas pro
centuella andel av befolkningen var störst i Skåne och i Mälardalen, 
lägst i Dalarna och på Gotland, de senare våra mest utpräglade bonde
landskap vid denna tid. Hans uppgifter inkluderar emellertid även 
frälsejorden och säger ingenting om proportionerna i bondbyarna. 
Börje Hanssen, som har beräknat de obesuttnas relativa storlek i 
Österlen i Skåne vid samma tid, har för sin del funnit att omkring 
50 % av byamas befolkning i denna region utgjorts av obesuttna. Det 
är en siffra som förmodligen steg under 1800-talet, men som å andra 
sidan antagligen var lägre i andra bygder, exempelvis i Norrland.

Torpare
Den första grupp bland de obesuttna som vi nu skall beröra är tor- 
pama. Torp är inget entydigt begrepp i vår historia. Under vasatiden 
användes termen dels om små nybyggen långt från den odlade byg
den, vanligen på byamas oskiftade utmark (odalstorp), dels om små 
gårdar på frälsemark vars innehavare hade skyldighet att göra dags
verken på huvudgården (säteritorp). Många odalstorpare ryckte upp i 
de självägande böndernas klass när deras gårdar skattlades. Under 
1600-talets slut tillkom soldattorpen och från 1700-talet även torp på 
enskild bondejord. Bondetorpen är dock huvudsakligen en 1800-tals- 
företeelse och de hör hemma på de enstaka och utskiftade gårdarnas 
marker. Somliga torpare var f. d. hemmansägare, som fick sina torp 
som undantag på gamla dagar.

Torparen hade dispositionsrätt över torpet, ibland på livstid, ibland



för ett visst antal år. Bestämmelserna stipulerades i ett kontrakt. 
Under 1800-talet blev de s.k. förpantningskontrakten mycket vanliga. 
De innebar att torparen erlade en viss summa i pant för viss tid, ofta 
49 år. Efter denna tid hade markägaren rätt att lösa in torpet mot för- 
pantningssumman, ränta på denna och ersättning för gjorda förbätt
ringar. Dessa kostnader var tillräckligt stora för att i praktiken göra ett 
inlösande orealistiskt. Torparens betalning till markägaren under året 
erlades antingen genom dagsverken eller genom en arrendesumma. 
Herrgårdarnas och storjordbrukens torpare gjorde kanske tre dagsver
ken i veckan, medan bönderna kunde ta ut ett trettiotal dagsverken om 
året av sina torpare.

Under första hälften av 1700-talet måste samtliga bönder i en by ge 
sitt samtycke till ett torp på byns gemensamma utmark. Men med den 
uppdelning av utmarken som följde på storskiftet började antalet torp 
i bondeskogama växa snabbt under slutet av 1700-talet. Bönderna 
skrev gärna torpkontrakt om odlingsbar mark som låg avlägset till och 
därför var besvärlig att utnyttja. Torparen blev det tidiga 1800-talets 
stora nyodlare och genom hans gärning fick en stor del av det väx
ande landsbygdsproletariatet sin bärgning innan industrialisering och 
emigration öppnade nya alternativ. Urban von Feilitzen, som på 1890- 
talet genomförde en på fältarbete gmndad studie av lantarbetarnas 
villkor, beskriver torparens tillvaro så här:

Att bryta sten, pikhacka, år efter år vidga odlingen, lägga stengärd- 
sel och stenrör (ofta manshöga kummel över sådana flata bergskel, 
som alltför mycket närma sig ytan av åkem), uppföda kalvar, tämja 
stutar, timra sig väl inredda hus, snickra sig prydliga bord, stolar 
och flerahanda bohagsting, byta eller sälja ungboskap, plöja enbet, 
tills man fått paret fullt, ja i nödfall även nyttja kon som dragare, 
vara uppe i ottan och ännu ofta sent på kvällen skymta sysslande 
kring knutarna -  dessa ära alltjämt småtorparens vanor och som 
med tiden antagligen skola göra honom till stortorpare.

Under första hälften av 1800-talet var torparklassen särskilt talrik i 
mälarlandskapen. Östergötland var det torprikaste länet i riket. 
Mycket obetydligt var torparnas antal i genuina bondelandskap som 
Gotland, Dalarna, Västerbotten och Norrbotten. Men före mitten av 
1800-talet börjar torpama snabbt minska i antal. Kalle Bäck har i en 
studie av laga skiftet i Östergötland visat, att nedgången var en konse
kvens av detta skifte. Medan storskiftet genom uppdelningen av 
utmarken stimulerade tillväxten av torp, verkade laga skiftet i motsatt 
riktning. När gårdar flyttades ut ur bykärnan placerades de gärna på 
den uppodlade torpmarken i skogen och torparfamiljen avhystes. Före 
laga skiftet hade torpen varit en naturlig lösning på böndernas pro



blem hur avlägsna åkerlyckor bäst skulle kunna utnyttjas. Men efter 
flyttningen av gårdar till utmarken kunde bönderna utnyttja denna 
mark själva. Många torpare fick nu byta till backstugusittarens mer 
osäkra tillvaro och antalet backstugor ökade dramatiskt. Gårdarnas 
behov av tillfällig arbetskraft tillförsäkrades inte längre genom torpar- 
nas dagsverken utan genom backstugusittamas. Bäck menar att tor
pens tillbakagång i skiftade byar började långt innan emigration och 
inflyttning till städerna blev något allvarligt alternativ. Han har även 
framställt hypotesen, att det kanske inte var emigrationen som ledde 
till en avveckling av torpbebyggelsen utan tvärtom; bristen på torp 
ledde till emigration.

Backstugusittare
Med backstuga menas här en mindre stuga som anlagts antingen på 
byns allmänning, vilket var mycket vanligt i de oskiftade byama, eller 
på enskild mark, vanligt efter skiftena, och till vilken inget jordbruk 
hörde. Gränsen mellan mindre torp och backstuga var ofta flytande. 
Backstugusittaren kunde ha en mindre jordplätt och en förvandling av 
backstuga till torp förekom. Som regel hade backstugusittaren mindre 
prestationsskyldigheter till markägaren än torparen och kunde friare 
disponera sin arbetskraft. I gengäld var backstugusittarens ställning 
osäkrare än torparens rättsligt och ekonomiskt.

Begreppet backstuga, som på skånskt område motsvaras av 
gatehus, har i flera sekler använts med en socialt nedvärderande bibe
tydelse, som markerat att dess invånare stod under torpama och långt 
under bönderna på den sociala rangskalan. Backen var en ofruktbar 
och mager del av byn och att bli ställd ”på bar backe” innebar full
ständig fattigdom. En backstuga implicerade något mycket torftigt 
och särskilt proletär förefaller den i jorden nedsänkta backstugan, där 
väggarna delvis utgöres av jordvallar; denna backstuga i bokstavlig 
betydelse har existerat i södra Sverige med särskild koncentration till 
Blekinge och Småland. Men denna byggnadstyp bör inte förväxlas 
med det socialhistoriska begreppet backstuga, bättre vore att kalla 
byggnadstypen för ”jordstuga” eller ”stenstuga”.

Backstugusittama var ofta medellösa; gamla kvinnor, lytta och 
sjuka, lösarbetare. Men i backstugorna bodde också yrkesmän, aktiva 
husmän, som ingalunda har haft det sämre än torparna. Medan torpa
ren till stor del arbetade med jorden, dels på det egna torpet, dels på 
markägarens gård, så hade backstugusittare och gatehusfolk ofta 
andra yrken. De var skräddare och skomakare, snickare och smeder. 
Under 1800-talet inrymdes inte sällan de första handelsbodarna i gale
hus, den skånske herden hade sin bostad i ett sådant. I typiska små-



brukarlandskap, t.ex. Dalarna, har dock hantverkarna vanligen varit 
självägande bönder. Ofta har även torpama haft ett särskilt yrke vid 
sidan av det lilla jordbruket, kanske som slaktare eller skogvaktare.

Många av de arbetsföra i backstugor och gatehus var dagsverkare 
på bondgårdarna. Vid jordbruksårets höjdpunkter, slåtter och skörd, 
deltog för övrigt även hantverkarna. Husmanskvinnoma spann och 
vävde åt bondgårdarnas folk, de hjälpte till vid fårklippning och linbe
redning, slakt och bak. I skogsbygderna var trähantverket en mycket 
viktig inkomstkälla för de obesuttna. ”Medan husmannen på slättbyg
den byter till sig livsmedel mot sin arbetskraft i jordbruket, byter 
skogsbygdens husmän mot sin arbetsprodukt”, som John Granlund 
formulerat denna regionala olikhet.

Både torpare och backstugusittare disponerade alltså en stuga och 
hade eget hushåll men saknade mantalssatt jord. Många av dem, t.ex. 
dagsverkstorpare, hantverkare och soldater, var aktiva i arbetslivet. 
Men det fanns även, och då särskilt bland backstugusittama, många 
som inte deltog i arbeten, t.ex. ”födorådstagama”, d.v.s. bondbyns 
pensionärer för att använda en anakronistisk term, andra åldringar, 
sjuklingar och fattighjon.

Inhysesfolk
Nästa grupp nedanför backstugusittama på byarnas sociala rangskala 
var inhysesfolket. Svenska Akademiens ordbok definierar begreppet 
"inhyseshjon” som ”person som utan att tillhöra familjen eller tjänste
folket och utan att erlägga betalning därför har sin bostad och ofta 
även kost hos en annan (och som i gengäld biträder vid förekom
mande göromål)”. Till skillnad från husmännen hade inhyseshjonet 
vanligen inget eget hus, ofta inte heller eget hushåll, utan levde mera 
på nåder hos gårdsägaren. Inhysesfolk kunde bo både hos bönder och 
hos husmän. Vanligt var att drängar och pigor som en slags pension 
fick bo hos sina foma arbetsgivare som inhyseshjon på gamla dagar.

Liksom avgränsningen mellan torpare och backstugusittare varit 
oklar så flyter även gränsen mellan backstugusittare och inhysesfolk. 
Somliga bodde inhyses på bondgårdar men i en särskild stuga på går
den och härifrån var steget inte långt till att flytta ut stugan ett stycke 
på ägoma. I sådana fall förefaller ju inhysesfolket ha blivit backstugu
sittare. Skillnaden skulle väl då närmast ligga i att backstugusittaren 
hade en gentemot markägaren självständigare och mer oberoende 
ställning i jämförelse med inhyseshjonet.

Gustaf Utterström har i Jordbmkets arbetare gjort försök att jäm
föra storleken på olika socialgrupper på landsbygden i slutet av 1700- 
talet och början av 1800-talet. Han sammanför där backstugu- och



inhysesfolk till en grupp eftersom gränserna mellan dessa kategorier 
så ofta är otillfredsställande. År 1800 var denna grupp, backstugusit- 
tama och inhysesfolket, klart mindre än torpamas grupp i östra Mel
lansveriges herrgårdslandskap. I Skåne var förhållandet det motsatta, 
gatehusfolket har huvudsakligen räknats till backstugusittarnas klass. 
Dalarna tycks ha haft ett mycket litet antal backstugusittare och vi 
erinrar oss att även torpamas antal var lågt här år 1800. Inget annat 
landskap visade ett så ringa antal obesuttna i förhållande till bönderna 
som just Dalarna. På Gotland och i Västerbottens län, där torparklas- 
sen också var obetydlig, visade däremot backstuguklassen högre siff
ror. Utvecklingen under 1800-talets första hälft medförde allmänt en 
kraftigare ökning av backstugusittama och inhysesfolket än av torpar- 
klassen.

Tjänstefolk
Förutom bönder, torpare, backstugusittare och inhyseshjon innehöll 
byarna en femte befolkningskategori, tjänstefolket. I relation till andra 
grupper var tjänstehjonklassen störst i Stockholms, Södermanlands 
och Malmöhus län, minst i Kopparbergs län vid sekelskiftet 1800. I 
alla län utom två var de kvinnliga tjänstehjonen fler än de manliga. 
Undantagen var Malmöhus och Göteborgs och Bohus län. Eventuellt 
kan dessa läns särställning tänkas bero på behovet av manlig arbets
kraft i det tunga skånska jordbruket och i fisket längs bohuskusten. I 
boskapsskötselns Nordsverige övervägde det kvinnliga inslaget klart 
bland tjänstefolket.

Statistikens uppgifter om en manlig övervikt i Malmöhus län inom 
tjänstefolket får stöd i Börje Hanssens undersökningar i Österlen gäl
lande slutet av 1700-talet. Han har funnit att jämte bonden och hans 
hustru två manliga och en kvinnlig arbetare per gårdshushåll var 
typiskt i denna bygd. Han har också tyckt sig finna ett bestämt sam
band mellan förekomsten av hemmavarande vuxna barn och anställda 
arbetare. ”Där 2 vuxna söner funnos, hade man i intet fall någon 
dräng, och där det fanns en hemmason, hade man aldrig 2 drängar.” 
Konstaterandet gäller Hagestads och Löderups byar.

När man på Söderslätt i Skåne hade flera drängar kallades den äld
ste ”störstdrängen”. Under honom stod halvkarlen och kanske någon 
drängpojke. Störstdrängen hade bestämda skyldigheter och rättighe
ter:

Han skall kunna slöjda och göra träskor, så säden tillsammans med 
husbonden, tröska med hjälp av halvvuxen dräng eller lejd tröskare 
m.m. Vid slåttern på ängen gick störstdrängen i täten, följd av



övriga drängar och tillfälligt lejt folk, likaså när säden mejades. Ett 
uttryck för hans ställning som förtroendeman var, att han vid målti
derna skulle skära brödet åt de övriga med en brödkniv som han 
hämtade ur ett läderfodral, fastspikat under bordsskivan Den kni
ven fick ej användas till något annat samt skulle alltid vara till 
hands, då störstdrängen kom in. I Ingelstads härad låg det stora 
punds viktiga brödet överst på ’bagborsbänk’, varav drängen hade 
att skära skivor åt samtliga bordsgäster. Han hade också i likhet 
med bonden rätt att ha hatt eller mössa på sig inne i stugan.

”Störstpigan” på Söderslätt skulle kunna mjölka, spinna och väva. 
Men det är tydligt att pigornas arbeten varit mindre specialiserade än 
drängarnas. De fick ofta rycka in i manliga arbeten, medan männen 
inte utan att väcka anstöt kunnat deltaga i kvinnornas dagliga sysslor. 
Den stora skiljelinjen i gårdshushållet gick inte mellan familjemed
lemmar och anställd arbetskraft utan mellan könen. Och om någon 
överskred gränsen mellan manliga och kvinnliga sysslor så var det i 
allmänhet kvinnorna, inte männen.

En klarare åtskillnad mellan husbondefolk och tjänstefolk växte så 
småningom fram under 1800-talet parallellt med att jordbrukets 
underklasser på landsbygden växte i omfattning. De äldre sederna att 
äta ur samma fat och sova i samma rum började upplösas, särskilda 
dräng- och pigkammare inrättades. Någon enhetlig bild av denna

Vid måltiderna hade gårdens folk bestämda rättigheter och skyldigheter. 
Till den skånske störstdrängens plikter hörde att skära brödet åt samtliga 
bordsgäster. Bilden från Västra Klagstorp, Skåne.



utvecklingsprocess erbjuder dock knappast tillgängligt material. För
hållandena har skiftat från trakt till trakt.

Det är också värt att minnas att tjänstefolket i härkomst och fram
tidsmöjligheter inte representerade en enhetlig socialklass. Tjänste
folk rekryterades från alla byarnas sociala kategorier och långtifrån få 
var bondsöner och bonddöttrar som tagit tjänst. Från tjänstefolket 
rekryterades även tillskott till alla socialklasser. Slutligen fanns det en 
grupp bland tjänstehjonen som mer permanent arbetade i yrket. Varia
tionerna från bygd till bygd var mycket stora. I många nordsvenska 
byar, inte minst i norra Dalama, existerade således inte någon särskild 
tjänstefolksklass. Pigor, vallkullor och sommardrängar var här så gott 
som uteslutande barn till bönder i byn. Man har beräknat att en majo
ritet av den vuxna befolkningen i norrländska socknar under 1800- 
talet i sin ungdom tjänat dräng eller piga.

Böndernas tjänstefolk lydde under den s.k. tjänstehjonsstadgan. En 
sådan tillkom på 1600-talet och förnyades åtskilliga gånger; den sista 
gällde 1833-1926. I dessa stadgor fanns bestämmelser om bl.a. löner 
och anställningstid. Sensommaren och förhösten var länge tiden för 
uppsägning och nyanställning. Före 1819 hade Mikaelidagen den 29 
september varit flyttdag. Efter 1819 var ledighetsveckan, friveckan 
mellan laga flyttdag och dag för tillträde i ny tjänst, den sista veckan i 
oktober.

De kvinnliga tjänstehjonen hade alltid lägre löner än de manliga, i 
bästa fall kunde en fullgod piga betalas som en halvdräng. Denna 
omständighet i kombination med pigornas större användbarhet är en 
del av förklaringen till, att bönderna i de flesta landskap anställde 
flera pigor än drängar, vilket vi tidigare sett. Lönen utgick i kost, logi, 
material till kläder och färdiga klädesplagg samt kontanter. Med stora 
lokala variationer har tjänstefolket dessutom haft extra förmåner, t.ex. 
marknadspengar, drängarnas rätt att hålla ”julastuga” för varandra på 
husböndernas bekostnad eller särskilt riklig kost till ledighetsveckan.

Mycket intressant är den motvilja mot att ta fast helårstjänst som 
Börje Harnesk beskrivit med material från framför allt Norrlands bon
debygder under 1700- och 1800-talet. Här valde många drängar och 
pigor att få en del av sin lön i fritid och speciella rättigheter, t.ex. att 
få så en egen åker på bondens jord, såga bräder på husbondens skog 
eller föda upp får på hans mark. Harnesk tolkar det som en längtan 
hos många anställda att upprätthålla i varje fall en illusion av frihet 
och jämbördighet. I det Norrland som var präglat av egalitära värde
ringar tycks många ha valt ett fattigt men fritt liv i en backstuga fram
för en helårsanställning. Avlöning i form av rätt till utnyttjande av 
delar av bondens mark förekom även i södra Sverige. Att få så en 
egen åker, ”drängasäde”, var t.ex. mycket vanligt i Skåne.



Skillnader mellan olika sociala grupper
Denna beskrivning av byarnas sociala struktur har fått karaktären av 
en genomgång av de viktigaste sociala grupperna i byarna, förutom 
bönder torp are, backstugusittare, inhysesfolk och tjänstefolk. Grän
serna mellan dessa grupper har visat sig svåra att dra, de flesta gene
raliseringar om deras storlek, arbetssituation och egendomsförhållan
den blir nästan dömda att misslyckas, så oklara är avgränsningama 
och så mycket skiftar deras villkor i tid och rum.

De olika sociala grupperna i byarna hade en skiftande lokal förank
ring. Medan bondesläkterna kunde sitta på sina gårdar i sekler, så fick 
torparen vara glad om han kunde få kontraktet överfört på sin son. 
Backstugornas folk, inhysesfolket och särskilt tjänstehjonen var än 
mer rörliga. De senare rekryterades inte bara ur den egna byns hushåll 
utan även från angränsande byar och de bildade därigenom en länk 
mellan byn och grannbyarna. Vissa bestämda marknadstillfällen ut
nyttjades traditionellt av husbönder, drängar och pigor till att knyta 
kontakter och komma överens om anställningar och till dessa markna
der kom folk inom rätt vida räjonger.

Personer som flyttade eller levde på rörlig fot var i äldre tid poten
tiella nyhetsspridare och innovatorer. Förutom tjänarna hörde back
stugornas och torpens hantverkare och soldater till denna kategori. 
Vissa hantverkare levde rätt stationära i byn, exempelvis smeder och 
mjölnare. Men andra var ständigt på resande fot, på väg till och från 
marknader, byar och herrgårdar. Till de resande hörde också represen
tanterna för den lokala hantverksspecialisering, som var så typisk för 
1800-talets svenska näringsliv, såsom korgmakama i Våmhus, skin- 
nama i Malung, laggkärlsmakama i Venjan, för att bara ta exempel 
från ett landskap, på sätt och vis landets mest utpräglade hemslöjds- 
provins. Även soldaterna med deras säsongvisa bortavaro vid de mili
tära övningsplatsema hade rika tillfällen till kontakter utanför hem
byn. I den mån bönderna ägnade sig åt forköming levde även de stun
dom ett mer rörligt liv. Börje Hanssen har försökt mäta de kulturella 
skillnaderna mellan bönder å ena sidan, hantverkare å den andra i 
byarna i Österlen under slutet av 1700-talet. Han har dels jämfört de 
båda gruppernas namnskick med hjälp av husförhörslängdemas upp
gifter, dels studerat deras kläder och bohag enligt efterlämnade 
bouppteckningar. Hanssen finner en klar kulturell gräns mellan de 
båda grupperna, böndernas livsstil kallar han pagan, hantverkarnas 
urban. De senare bar vid denna tid urbana eller om vi så vill borger
liga släktnamn och gav sina barn borgerliga förnamn i hög utsträck
ning. En bonde hette Anders Persson, en hantverkare Christian Eke
lund. Beträffande kvinnornas klädedräkt var hela klänningar i en



enhetlig färg, ofta svart, vitt eller blårandigt, vanliga hos hantverkar
hustrurna, ett urbant drag vid denna tid. Bondhustrurna hade kjol, 
kofta, tröja och blus i hemmagjorda tyger, ofta i blått, grönt och rött. 
De har undantagslöst ”klut” på huvudet, medan ”bindmössan” som 
knöts runt hakan var hantverkshustrurs huvudbonad. Hanssen kallar 
bindmössan ”det speciellt urbana plagget i kvinnoklädseln i Österlen 
vid denna tid”. När det gäller bohaget finner Hanssen en rad urbana 
drag hos hantverkarna som var sällsynta hos bönderna, exempelvis 
väggur och gardiner. En större omsorg om nattkläder och sängutrust
ning utmärkte hantverkarnas livsstil. Även tekannor dyker upp i deras 
bouppteckningar. ”Teattiraljen måste betraktas som ett tidstypiskt 
urbant miljöelement, jämsides med bindmössan, nattstolen och säng
stället inom de här behandlade mellanskikten”. Hanssen menar att 
soldaterna i byarna liksom hantverkarna tillägnade sig urbana attity
der, medan det vanliga gatehusfolket, grovt sett motsvarande torpare 
och lantarbetare, mer liknade bönderna i livsstil. Intressant är emeller
tid att bönderna ingalunda bör ha uppfattat den urbana livsstilen som 
överlägsen deras egen vid denna tid. Deras politiska position i byarna 
varju som vi sett långt starkare än hantverkarnas. De utgjorde en slu
ten grupp med särpräglade konventioner och ståndsmedveten själv
uppskattning. Gentemot husmän i allmänhet och inhysesfolk hade 
bönderna en självklar överlägsenhetskänsla, medan attityderna till 
yrkesskickliga hantverkare och soldater torde ha växlat. Man skall 
också hålla i minnet att den gräns mellan urbant och pagant som var 
giltig i Österlen i slutet av 1700-talet på intet sätt kan dras på samma 
sätt på annan plats vid en helt annan tidpunkt, det vill säga i en annan 
historisk situation. Samtidigt som det är viktigt att inte uppfatta byar
nas befolkning som en enhetlig massa, så är det viktigt att vara klar 
över, att den sociala strukturen, gränserna mellan de olika grupperna 
och relationerna dem emellan, ständigt har förändrats.

HERRGÅRDEN

Adelns jordinnehav
Vid sidan av böndernas by skall här också en annan agrar miljö pre
senteras, nämligen herrgården eller godset, det vill säga en större 
jordegendom med stor manbyggnad och underlydande gårdar och 
torp. Det spelar i detta sammanhang mindre roll om ägaren till godset 
är en adelsman eller ofrälse ståndsperson. Utmärkande för hela den 
period som vi här särskilt intresserar oss för, andra hälften av 1700- 
talet och 1800-talet, var att frälsejorden krympte i omfattning. År



1700 hade som vi sagt i inledningskapitlet ungefär en tredjedel av 
rikets jord varit i frälsets ägo. Under 1700-talet köpte ämbetsmän, 
brukspatroner och handelsmän upp frälsejord och 1789 tillerkändes 
även bönderna denna rätt. Adeln kompenserade delvis förlusterna av 
frälsejord med stora köp av kronojord. 1810 liberaliserades fastighets
marknaden än mer genom att de ofrälse även erhöll rätt att besitta så 
kallat ypperligt frälse, främst säterier. Säteri är en kameral term för ett 
lantgods som i skattehänseende haft en särskilt privilegierad ställning. 
På säteriet bodde ägaren vanligen själv i en ståndsmässig ”sätesbygg- 
nad”.

Att bönderna förvärvade frälsejord under 1700- och 1800-talen 
betydde huvudsakligen att de blev ägare till jord som de redan brukat 
som landbor mot vissa prestationer till markägaren. Det behövde där
emot inte betyda att de i större omfattning övertog jord som brukats 
av frälset. Ännu under 1500-talet var en stormans gård knappast större 
än en bondes. Skillnaden låg i att adelsmannen ägde många gårdar. 
Sätesgården där stormannen bodde brukade han själv, de andra går
darna var utarrenderade till landbönder. Under 1600-talet förstorades 
sätesgårdarna (säterierna) och deras skötsel krävde en alltmer omfat
tande organisation. De omgavs av trädgårdar och ett nytt rätlinjigt 
vägnät, ofta med alléer, infördes. Vi skall här bara syssla med sätes
gårdarna, de herrgårdar som beboddes och brukades av adelsmän eller 
ofrälse ståndspersoner, och inte med landböndemas gårdar. Enligt en 
beräkning utgjorde herrgårdarnas areal 1772 ungefär en femtedel av 
all frälsejord. Resten bmkades av landbönder. Här kommer dessa med 
i bilden bara i den mån de gör dagsverken eller andra prestationer på 
herrgården. Adeln var i början av 1700-talet särskilt talrik i Mälar
landskapen och norra Götaland, mer fåtalig i Bergslagen, västra Sve
rige och Skåne och mycket fåtalig i Norrland. I Västsverige och Norr
land var den fattig, i Mälarlandskapen och Skåne däremot förmögen. I 
Norrland var den mesta jorden i bondehänder. 1845 ägde bönderna i 
tre norrlandslän över 90 % av jorden, i Jämtlands län hela 96 %. På 
Gotland och i Göteborgs och Bohus län var nära 90 % av jorden i 
bondehand samma år liksom i övriga norrlandslän. Det skall jämföras 
med Uppsala, Stockholms och Södermanlands län där bönderna besatt 
mindre än hälften av jordarealen. I Malmöhus län var drygt hälften av 
jorden bondeägd 1845. De skånska adelsmännen hade alltsedan dansk 
tid haft en mer privilegierad ställning än ståndsbröderna på gammal- 
svenskt område. Ett större antal landbönder var skyldiga att göra 
dagsverken under de skånska godsherrarna än i övre Sverige, där 
endast de landbönder som bodde närmast sätesgårdarna (inom dessas 
”rå och rör”) hade denna skyldighet. Avgränsningen av hoveriet, de 
skånska landböndemas dagsverken, var också mycket nyckfull och



godtycklig. Med denna rikare tillgång på arbetskraft gick följaktligen 
utvecklingen mot stordrift i lantbruket längre i Skåne än i andra land
skap under 1600- och 1700-talen. Det är i Skåne men också i Mälar
dalen och i Östergötland vi finner de större godsen och det är dem vi i 
fortsättningen skall se närmare på.

Herrgårdens arbetskraft
Arbetet på godsets huvudgård stod under ledning av gårdsfogden, 
som hade att svara inför godsägaren. Andra titlar som användes var 
befallningsman och inspektor. Den senare titeln vann terräng under 
1700-talet, vilket blev föremål för Olof Dalins ironi: "Någre ömklige 
fogdar, som på små säterier knappt hava nyckeln till en spannmåls
bod, måste heta inspektorer”. Rättaren tycks ha motsvarat inspektom 
på mindre herrgårdar eller haft en förmansställning underordnad 
denne.

En av de centrala uppgifterna vid herrgårdarna var kreaturens sköt
sel. Mjölkhushållningen sköttes av en "deja”, som under sig hade ett 
antal ladugårdspigor. Oxdrängar och stalldrängar skötte dragdjuren, 
ofta underställda rättaren. Svinstian var ofta anförtrodd en särskild 
skötare, "svingårdsmannen”. Kreaturens passning på betesmarken 
kunde lämnas till minderåriga.

I trädgården arbetade en ofta väl avlönad trädgårdsmästare, kanske 
också en särskild "humlegårdsman”. En ”brännmästare” med under
ställda drängar förestod det brännvinsbränneri som fanns på många 
större egendomar. Om fiskare finns många uppgifter från herrgår
darna, om jägare (längre tillbaka kallade ”skyttar”) något färre. De 
bodde som torpare på egendomen och fullgjorde sina dagsverken 
genom leveranser till köken. Hantverkare av olika slag, t.ex. smeder, 
mjölnare, snickare, fanns ofta vid herrgårdarna, vid somliga slott 
kunde formliga hantverkarbyar växa fram.

De här nämnda arbetarna bodde vanligen på boställen eller torp på 
godset, de som var ogifta på eller invid herrgården. I gårdar och torp 
på egendomen bodde dessutom landbönder eller dagsverkstorpare 
vars insatser i godsets organisation var mindre specialiserade men 
kvantitativt omfattande och viktiga. När de stora herrgårdsegendo- 
mama byggdes upp på 1600-talet räckte sätesgårdens egen personal 
inte längre till för driften. De frälsebönder, d.v.s. brukare av frälse
jord, som bodde i sätesgårdens närhet fick en växande börda av dags
verken på huvudgården. Till och med en del självägande bönder, skat
tebönder, var dagsverksskyldiga till adeln under en period av dennas 
storhetstid på 1600-talet.

Den icke specialiserade arbetskraft som herrgårdarna hade tillgång



till bestod som nämnts dels av landbönder, dels av torpare. Landbön
derna hade naturligtvis större egna jordbruk att sköta än torpama och 
de var därför mindre användbara än de senare i godsägarnas ögon. De 
bodde också längre ifrån sätesgården och deras dagliga vandringar 
blev dryga. Under 1700-talet var därför många godsägare angelägna 
att skaffa sig fler dagsverkstorpare, antingen genom nyanläggningar 
eller genom att frälsehemman lades under huvudgården och deras 
forna brukare förvandlades till torpare. Proportionerna mellan land
bönders, torpares och fast anställda arbetares insatser växlade på 
många sätt vid olika gods. Allmänt kan man säga att ju större egendo
marna var, desto fler var de dagsverksskyldiga i förhållande till de 
helårsanställda.

Landbönders och torpares skyldigheter mot markägaren var av två 
slag, dels att göra ett bestämt antal dagsverken om året, dels att leve
rera vissa produkter. Dagsverkena bestod av insatser på åker och äng, 
i trädgård och ladugård, i dikning och vedhuggning, underhåll av häg- 
nader och inte minst i körslor av olika slag. De varor man hade att 
leverera kunde vara säd, mjölk, ägg, bär och garn. Dagsverkspresta- 
tionema kunde utföras av lejd arbetskraft.

Under 1800-talet, när tillgången på arbetskraft var god även för 
mindre besuttna, skickade landbönderna ofta och någon gång även 
torparna drängar till herrgårdens arbeten.

Statare
När säteribildningen tog fart på 1600-talet var förutsättningen, att 
underlydande bönder kunde förmås deltaga i det krävande jordbruks
arbetet. Under 1700-talet växte de stora egendomarnas torpare snabbt 
och tycktes på sina håll bli av större vikt för arbetet än landbönderna. 
Mot slutet av 1700-talet började tecken skönjas på att även torparna 
spelat ut sin roll. Den organisationsform som kom att kallas ”statsys
temet” började vinna anhängare och under 1800-talet skulle statare 
avlösa landbönder och torpare som storjordbrukets viktigaste arbetar
kategori. De helt jordlösa arbetarna ersatte dem som samtidigt var 
arrendatorer.

Statarklassens framväxt är en ytterst betydelsefull händelse för 
herrgårdsmiljöns vidkommande. Den innebar nämligen en samman
dragning av befolkning och bebyggelse på de stora egendomarna och 
därmed skapandet av en specifik agrar samhällsmiljö. Denna koncen
tration skedde i tiden, intressant nog, parallellt med individualise
ringen av bondejordbruket, byarnas upplösning. Det är kanske rikti
gast att se bebyggelsekoncentrationen på 1800-talets herrgårdar som 
en agrar motsvarighet till de många små industricentra, som under



De flesta statarhustrur arbetade som mjölkerskor på godsen. ”Jag gjorde 
deg på kvällen, steg upp kl. 4 och bakade”, berättar en sörmländsk statar- 
hustru, född 1885, i Statarminnen. ”Sen fick äldsta flickan grädda, 
medan jag var i lagåm, kom in kl. 7, så skulle 3 barn till skolan och så 
skulle jag ut till gärdet och binda säd eller annat göra. Kl. 4 skulle jag 
vara i lagåm igen. Lappa och stoppa stmmpor fick man göra om nät
tema.” Bilden visar mjölkerskor 1918 vid Lindholmens gård, Svedala 
socken, Skåne.

samma sekel växte fram på landsbygden.
Många faktorer bidrog till statsystemets uppkomst. Viktigast är 

kanske den kommersialisering av jorden, som skedde under slutet av 
1700-talet. 1789 och slutgiltigt 1810 frigavs, som vi sett, frälsejorden 
till köp åt alla samhällsgmpper. Detta ledde till en växande omsätt
ning på herrgårdar och säterier. De brukspatroner och handelsmän 
som köpte större egendomar önskade driva sina jordbmk efter ratio
nella och affärsmässiga principer. Många gods upplevde en smärtsam 
brytning mellan ett traditionsbundet, patriarkaliskt system och ett 
nytt, mer affärsmässigt. Samtida skriftställare beskrev problemen som 
en kollision mellan bördsaristokratins och penningaristokratins livs
stilar. Utvecklingen påskyndades av tryckta jordbrukskonjunkturer 
från 1820- till 1850-talet. Den våldsamma ökningen av antalet obe
suttna gjorde det lätt att exploatera deras arbetskraft. Trots inflytelse
rika kritikers varningar gick statsystemet inte att hejda. Tidigast växte 
det fram i Mälardalen (äldsta belägget på statare härstammar från 
Svartsjö vid Mälaren 1752) och senare vann det även stor utbredning i 
Skåne, Östergötland och Västergötland, med andra ord i rikets stor
godsbygder.

Stataren var en vanligen helårsanställd arbetare, som hörde under 
tjänstehjonsstadgan och erhöll sin lön dels i pengar (”städja”), dels in



natura ("stat"). Han var gift och hans hustru förväntades göra insatser 
i arbetet på gården. Som statare fick drängen flytta från drängkamma
ren och med sin familj bo i en kasemliknande byggnad i herrgårdens 
närhet. Vi skall nu se litet närmare på hur hans liv gestaltade sig.

Helårsanställda statare var det vanligaste men halvårsanställning 
förekom. Helårsanställningens utgång markerades ofta med flyttning 
från den ena herrgården till den andra, flyttningar som särskilt i bör
jan av 1900-talet fick en oerhörd omfattning inom statarkåren. Flytt
ningsdag var vid denna tid 24 oktober och den efterföljdes av ledig- 
hetsveckan, bland Mälarlandskapens statare kallad "slankveckan", ett 
efterlängtat andrum i ett monotont arbetsår. Man har velat se det ide
liga flyttandet som statamas sätt att visa sitt missnöje med behand
lingen på gårdarna och deras ofta fåfänga sökande efter bättre miljö 
och förhållanden.

Beroendet under tjänstehjonsstadgan delade statarna med bland 
annat böndernas tjänstefolk, som vi tidigare sett. Intill 1858 hade en 
arbetsgivare laglig rätt att aga sina statare och intill 1920 gällde denna 
rätt gentemot pojkar upp till 18 års ålder och flickor upp till 16 års 
ålder. Först 1926 upphävdes den sista tjänstehjonsstadgan.

Lönen utgick som nämnts dels i pengar, dels i naturaförmåner. De 
senare bestod av säd, mjölk, potatis, fisk och kanske foder åt några 
höns eller en gris. "Staten” varierade från gods till gods.

Stataren skulle i regel vara gift och hans hustru användes som mjöl- 
kerska, det senare var ofta så viktigt att det var ett villkor för mannens 
anställning. "Kördräng, vars hustru är villig att åtaga sig mjölkning, 
erhåller plats” var en stående platsannons. Statsystemets snabba fram
växt i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet får nog till viss del 
förklaras med, att det bland de obesuttna fanns små möjligheter att 
bilda hem och familj bland ungdomar. Drängar och pigor skulle ju 
lämpligen vara ogifta och torp och backstugor fanns inte åt alla. Gus
taf Utterström har dock funnit, att gifta drängar fanns i stor utsträck
ning vid slutet av 1700-talet på herrgårdar i östra Svealand och det är 
möjligt att detta sammanhänger med statsystemets uppkomst. Statsys
temet erbjöd ju en möjlighet för herrgårdarnas drängar och pigor att 
flytta samman och få tak över huvudet. På så vis skulle statarna rent 
typologiskt ha utvecklats dels genom en koncentration av egendomar
nas torpare, dels även genom att helårsanställda ogifta drängar gifte 
sig och bildade egna hushåll. Statarna framstår som en korsning mel
lan två äldre kategorier, dagsverkstorpare och drängar.

En mellanställning mellan statare och torpare har intagits av de så 
kallade stattorparna. Dessa var årsanställda arbetare som statarna, 
men brukade dessutom litet jord som torpama. Den tydligaste gränsen 
mellan dessa två nära besläktade grupper utgör dock olikheterna i



bostad. Medan stattorparna bebodde torp ute på ägorna så bodde sta
tarna vanligen i flerfamiljshus i herrgårdens närhet. Inkvarteringen 
företedde ibland provisoriska former; uthus, brygghus, sädesmagasin, 
herrgårdsflyglar och hela byar kunde apteras till statarbostäder. Så 
småningom växte ”statarlängan” fram som självständigt begrepp, en 
länga i en eller två våningar, ofta för två eller fyra familjer, ibland för 
fler. Lägenheternas storlek var antingen ett bostadskök, ett rum och 
kök eller två rum och kök. Variationerna i bostäder mellan olika gods

Statarbostädema var ända till statsystemets avskaffande 1945 ett social- 
hygieniskt problem. Det förekom att flera familjer fick dela på ett kök. 
Stengolv i rummen och jordgolv i köket fanns på sina håll ett gott stycke 
in på 1900-talet. När Ludvig Nordström 1937 skrev sin uppmärksam
made rapportbok Lort-Sverige, gav han talrika exempel på undermåliga 
statarbostäder. De täta bytena av folk i lägenheterna bidrog till förslit
ningen och försvårade möjligheterna för statarna att ställa krav på bosta
dens standard. -  Interiör från statarstuga i Södermanland på 1940-talet.



var en starkt pådrivande orsak till statarnas tidigare omtalade höst
flyttningar.

Statarna själva har gärna velat se statanställningen som ett tillfälligt 
genomgångsstadium i väntan på bättre villkor. Många klängde sig fast 
vid drömmen om ett eget torp, som Bister och hans hustru i Ivar Lo- 
Johanssons självbiografiska roman Godnatt, jord. Hur en av de få som 
lyckades förverkliga torpdrömmen upplevde detta berättar en sages
man i Statarminnen:

Våren 1914 blev där ett arrendetorp ledigt. Jag sökte och fick det. 
Jag var skyldig att arbeta vid gården så mycket torpets skötsel tillät 
det. Jag kan inte beskriva, hur det kändes, att få något att själv råda 
över. Ja, man kände sig som en annan människa som fått skaka 
oket av sig. Man visste inte strax, vad man skulle börja på med. 
Arbete fattades då inte. När det första glädjeruset gått över, var det 
oändligt mycket att ta i tu med.

Vi har nu talat om de arbetarkategorier, som var engagerade i godsens 
produktion. Fram till 1700-talet hade vi dels att räkna med årsan- 
ställda specialister, funktionärer och yrkesmän, bosatta på herrgården 
eller på underlydande gårdar och torp, dels dagsverksskyldiga land
bönder och torpare, bosatta på underlydande gårdar och torp. Från 
slutet av 1700-talet får vi även räkna med en tredje grupp, statarna. 
Statarna sög delvis upp de äldre grupperna; de arbetade i jordbruket, i 
ladugården och stallet och bland dem fanns även hantverkare och 
yrkesmän.

Livtjänare
Om vi nu lämnar de i produktionen engagerade, så skall något också 
sägas om vad John Granlund kallat livtjänama, de som arbetade på 
själva herrgården och huvudsakligen inom den konsumtionsenhet som 
herrgårdshushållet bildade. Livtjänama svarade för kosthåll, servering 
och städning, uppassning, barnens undervisning och skötsel av vagns- 
och ridhästar.

Herrgårdarna hade vanligen en hushållerska som kökschef. Under
ställda henne var kökspigan ("köksan”), kanske även några specialis
ter, som diskgumman och bryggerskan. Städningen vilade på 
husjungfrun (”husan"). På större herrgårdar fanns ofta betjänter för 
den personliga uppassningen. Att duka och servera, putsa silver, tända 
i kakelugnarna, ha överinseende över vinkällaren och sköta gårdens 
hundar brukade ingå i betjäntens åligganden. Där flera betjänter fanns 
avdelades den förnämste bland dem, ”kammartjänaren”, till herrska-



pets personliga uppassning. Hans kvinnliga motsvarighet var ”kam
marjungfrun”, grevinnans förtrogna i 1700-talets dramer och 1800- 
talets romaner. Över henne stod ”husmamsellen”, ibland slutsteget i 
en tjänsteflickas karriär, oftare dock en ogift kvinna av ”god familj”. 
På de gårdar, där inte husmor själv engagerade sig i det dagliga arbe
tet, hade hon ett vidsträckt inflytande, över t.ex. linneförråd och mat
källare. Under henne sorterade tvätterskan. Barnens uppfostran sköt
tes allt efter behov av barnpiga, informator eller guvernant. Vagns- 
och ridhästar omhuldades starkt på herrgårdarna och skildes ut från 
arbetshästarna. De sköttes av kusken, kanske med hjälp av en ”stall
pojke”. Kusken kunde också få svara för delar av godsägarens person
liga uppassning och fungerade därmed som betjänt på åtskilliga herr
gårdar. I Godnatt, jord med motiv från en sörmländsk herrgård i 
seklets början har Ivar Lo-Johansson tecknat en bild av kuskens soci
ala mellanställning. Medan herrskapet för statarna tycktes tillhöra en 
annan värld, representerade kusken en påtaglig och fattbar överklass.

Hur de olika livtjänama intagit sina måltider är ett gott kriterium på 
deras ställning i den sociala hierarki som slott och herrgårdar repre
senterat. Husmamsellens särställning markeras av att hon på somliga 
gårdar åt med herrskapet, på andra för sig själv. Betjänter, kammar
jungfrur, husor och tvätterska åt vanligen i ett särskilt tjänarnas mat
rum, ”kammarbordet”. Under denna grupp i rang stod de, som åt i 
köket eller i vad som i Skåne kallades ”folkastugan”: köksor, brygger
ska, diskgumma, dräng- och stallpojkar.

John Granlund har även sammanställt skillnaderna i rang mellan 
kammarbordets och köksbordets tjänare med konventionerna kring 
vem som skall spinna och vem som skall sy. Det förväntades att ladu
gårdspigor och kökspigor skulle spinna, när de hade tid ledig. Hus
mamsellen och kammarjungfrurna däremot sysslade med sömnad och 
vävning. Även i titulering och benämning framträder stundom denna 
rangskillnad på godsen. Man har talat om köksoma och med dem 
jämställda som ”nerpigoma” eller bara ”pigorna”, om kammarjung
frur och husor som ”uppepigoma” eller ”jungfrurna”. Många herrgår
dar, särskilt större sådana, hade kök och personalrum i bottenvå
ningen.

Herrgården som social och kulturell miljö
Gods och herrgårdar utgjorde med sina relativt väl åtskilda sociala 
klasser, herrskap, tjänare, hantverkare, statare, torpare och landbön
der, en agrar miljö väsentligt skild från byarnas. Den största skillna
den ligger i den långt större sociala spännvidden i herrgårdsmiljön i 
jämförelse med byarna. Landsbygdens lägsta sociala skikt, uttjänta



åldringar och inhysesfolk, fanns i båda samhällstyperna, men herrgår
darna hyste även 1700- och 1800-talens absoluta överklass, adliga 
officerare, politiker och mycket förmögna jorddrottar. Man kan också 
säga att den sociala sammansättningen var så mycket mångsidigare på 
godsen, där sociala skikt fanns representerade som helt saknades i 
byarna, förutom godsägarna närmast statarna, livtjänama och perso
ner ur medelklassen, som husmamseller och informatorer.

Den djupa sociala skiktningen och mångsidigheten i de sociala 
relationerna bidrog till att göra herrgården till ett heterogent samhälle. 
Men detta motverkades av den utomordentligt enkla och fasta kom
mandostrukturen. Godsets folk, liksom det gamla brukets, var alla 
ägarens underlydande, den sociala hierarkiens pyramid var långt spet
sigare än i byn. Kommandostrukturen hade en utpräglat patriarkalisk 
karaktär. Godsägarens ställning var suverän i sitt lilla samhälle och 
kunde ta sig för senare tiders ögon utomordentligt självsvåldiga drag. 
Patriarkalismen hade emellertid även andra sidor. En var det själv
klara i att godsets folk vände sig till herrskapet för att få råd i de mest 
skiftande ärenden. Gällde det ekonomiska spörsmål vände man sig till 
godsägaren, gällde det sjukdom eller äktenskapsbekymmer vanligen 
till frun. Beth Hennings, som växte upp på en herrgård i Uppland vid 
sekelskiftet, har i sina memoarer berättat om detta:

Hur väl kan jag inte se för mig de där hjälpsökande statarhustruma 
i sina schaletter och på vintern det enda ytterplagg som existerade, 
en grå ylleschal, skynda i väg över gården och bortemot köket, där 
de försiktigt steg in och frågade vid dörren: ”Gär det an te a få tala 
med frun?” Så fick man då Roséns bröstdroppar till lillflickan för 
hosta eller ”fruns smårja”, en stadig dekokt och huskur, som 
mamma själv gjorde i ordning och gav med i en ölbutelj för svår 
förkylning och bröstvärk. Ofta gick mamma själv i stugorna, till 
exempel med linnetrasor till de första blöjorna till barnaföderskor, 
där det var så fattigt, att man inte haft råd att skaffa det minsta till 
det nya barnets ankomst.

De stora klasskillnaderna kunde ibland överbryggas i en förvånans
värd förtrolighet, t.ex. mellan greven och hans kusk, grevinnan och 
hennes kammarjungfru. Årets rytm markerades av fester och uppvakt
ningar, som strök under de olika gruppernas beroende av varandra. 
Vid årsfester och födelsedagar skedde detta, än med herrskapet som 
arrangör, än genom gårdsfolkets uppvaktning.

Ett annat intressant drag i herrgårdsmiljön var spänningen mellan 
nyheter och gammal tradition. På ett helt annat sätt än bondbyarna var 
herrgårdarna i äldre tid härdar för nya idéer och nyheter. Många gods
ägare levde i städer och särskilt huvudstaden under delar av året,



exempelvis politiker. Barnen sändes ofta till skolor och universitet 
efter informatorns insatser. Rymligheten och den goda tillgången på 
arbetskraft möjliggjorde en ansenlig gästfrihet och många gäster tog 
denna i anspråk under månader. De lantliga herrgårdarnas isolering 
var långtifrån total och man följde noga med konstens, smakens och 
etikettens förändringar. Särskilt beträffande jordbrukets metoder och 
maskiner var herrgårdarna platsen för experiment och nyheter. Ändå 
var herrgårdsmiljön starkt traditionsbunden och konservativ. Driften 
var länge inriktad på självhushåll, inte på expansion. Trotjänare var 
verksamma på gården i generationer, parallellt med ägarefamiljen. 
”Så har det varit i salig fars tid och det duger i min” var ett vanligt 
motto. De många sägnerna om gårdsspöken och Vita Frun talar 
samma språk: spöket visar sig varnande och hotande, när någon nyhet 
införts på gården. Herrgårdarnas traditionalism behöver inte överstiga 
bondgårdars och byars, men den får sitt särskilda intresse av att den 
uppbars av en samhällsklass, som var så mycket modemedvetnare och 
hade så mycket vidare kontaktfält och vyer än bönderna.

BYNS OMVANDLING UNDER 1900-TALET

Utvecklingstendenser
Innan vi nu försöker åstadkomma en karakteristik av 1900-talets 
bymiljö behöver vi skissera jordbrukets utveckling och de därmed 
sammanhängande förändringarna i landskapsbilden. Det blir då natur
ligt att gå tillbaka till några tendenser i utvecklingen, som var fullt 
skönjbara redan på 1800-talet.

1800-talets viktigaste bidrag till byns och jordbrukets utveckling 
var skiftena. De medförde en upplösning av byarnas bebyggelse och 
förändring av kooperationen och den gemensamma byorganisationen. 
Vi fick i stället det individuella bondejordbruket som fömtsatte en 
god tillgång på arbetskraft. Att däremot, som ibland sker, förklara 
hela upplösningen av den traditionella livsformen på landsbygden 
med skiftenas genomförande under 1800-talet är säkert en överdrift. 
Skiftenas konsekvenser för den traditionella bondekulturen är över 
huvud taget en i forskningen omstridd fråga

Även landskapsbilden förändrades under 1800-talet. Efter skiftena 
började den omfattande uppodling av ängsmarkerna, som förvandlat 
dessa till åkrar och gjort den kultiverade lövängen till något ytterst 
sällsynt i vår tid. De stora nyodlingar som stimulerades av skiftena 
gick också ut över mängder av slättsjöar. Sjösänkningsföretag var 
vanliga företeelser under hela 1800-talet och åstadkom långtgående 
förändringar av landskapsbilden.



Mot 1800-talets slut började emigration, industrialisering och stä
dernas tillväxt att suga upp landsbygdens proletära skikt. Torpen i 
byarnas utmarker avfolkades. Först och främst flyttade ungdomar och 
yngre familjer till ett nytt liv i städer och tätorter. I början av 1900- 
talet var det huvudsakligen äldre personer som ännu befolkade torp 
och backstugor. Första världskriget framstår som en gräns i tiden för 
den gamla proletära bebyggelsen på landsbygden. Aren närmast efter 
kriget övergavs många mindre stugor på utmarkema. Bränslebehovet 
under andra världskrigets kalla vintrar innebar ofta att de slutgiltigt 
revs. Därefter har den växande skogen i det närmaste utplånat spåren 
av den gamla fattigbebyggelsen på byarnas utmark.

Avfolkningen gick snabbare i mer avlägsna torp och gårdar och där
med skedde en viss koncentration av landsbygdens bebyggelse under 
1900-talet, understödd av myndigheterna, om man så vill en reträtt 
från 1800-talets glesbygd till mer slutna byformationer. Nedlägg
ningen av torpbebyggelsen gick vidare snabbare i södra Sverige än i 
Norrland, där skogsarbete och flottning var viktiga inkomstkällor just 
för de obesuttna.

Detta uppsköt för en tid landsbygdens avfolkning i Norrland. Men 
från 1960-talet sjönk arbetskraftsbehovet i den norrländska skogsav
verkningen, särskilt behovet av säsongarbetskraft. När samtidigt flott- 
ningen i allt större omfattning ersattes av lastbilstransporter innebar 
det, att arbetstillfällena för Norrlands småbrukare och ”obesuttna” 
minskades radikalt. Torp are och småbrukare i Norrland gick samma 
öde till mötes som södra Sveriges obesuttna gjorde vid sekelskiftet.

Flera av dessa utvecklingstendenser, lövängens tillbakagång, torp
bebyggelsens förfall, accentuerades under 1900-talet. Andra utveck
lingstendenser vändes under 1900-talet i sin motsats. Hit hör t.ex. 
åkerarealens tillväxt som från 1920-talet förbyttes i en tillbakagång. 
Depressionsåren i början av 1930-talet framstår nu som den sista 
period, då man i större skala satsade på anläggningar av kolonat och 
småbruk -  om än delvis tvingad därtill av de problem med folkför
sörjningen, som då var akuta. I många norrländska byar fick de gamla 
hemmanen vid denna tid sällskap med så kallade Per-Albin-jordbruk, 
små gårdar vars tillkomst staten subventionerade. Intressant är att 
bönderna i skogsbyn Jänkisjärvi i Tomedalen ännu på 1930-talet liv
ligt diskuterade ett projekt att torrlägga hela den sjö som byn låg intill 
för att vinna mer mark åt jordbruket.

Än markantare än åkerarealens sjunkande siffror var att antalet bru
kare och ännu mer den lejda arbetskraften ständigt minskades under 
1900-talet. De mindre och medelstora jordbruken kom i ökad utsträck
ning enbart att bygga på familjens arbete. ”Flykten från landsbygden” 
gav byarna en demografisk slagsida, kvinnor och ungdomar flyttade i



mycket större omfattning än män och äldre personer. Den demogra
fiska obalansen ledde naturligtvis till sociala komplikationer i byarna; 
underlaget för ett eget nöjesliv och umgängesliv sviktade. Den demo
grafiska obalansen verkade också upplösande på konventionerna 
kring manliga och kvinnliga arbeten i bondbyarna. När ”gammpoj- 
karna” blev ensamma på gården tvingades de naturligtvis att ta över 
allt ansvar för hushållssysslorna.

När tilllgången på arbetskraft minskade och lönerna började stiga 
stimulerades självfallet bönderna att stegra takten i mekaniseringen av 
den svenska jordbruket. Just jordbrukets mekanisering under 1800- 
talet anses numera ha varit motorn i den genomgripande omvandling 
av samhället som ledde fram till industrialiseringen i slutet av 1800- 
talet. I början av 1900-talet hade plogar och harvar av järn, sånings
maskiner, slåttermaskiner och självbindare blivit vanliga hjälpmedel 
på bondgårdarna. Bysmeden fick allt fler järnredskap att laga. Genom 
det utbyggdda järnvägsnätet knöts landsbygdens bönder närmare till 
städernas köpare av deras produkter. Mejerier började ta hand om den 
smör- och osttillverkning som tidigare utförts i hemmen. Spannmål, 
mjölk och slaktdjur såldes och gav kontanter. Nya idéer spreds via 
lantmannaskolor och lanthushållsskolor. Men ännu på 1930-talet 
spreds dyngan för hand, ett av de tyngsta och omständligaste inslagen 
i arbetslivet på en bondgård. Vatten bars i hinkar till ladugården, ännu 
var den rena kroppsstyrkan en viktig faktor i det dagliga arbetet.

Brist på arbetskraft och i förhållande till andra näringar dålig lön
samhet ledde alltså till, att åkerarealen och än mer antalet bruknings- 
enheter sjönk under andra hälften av 1900-talet. Kraven på viss mini- 
miareal för att jordbruksdriften skall vara lönande höjdes ständigt. 
Under slutet av 1800-talet var det torpen som föll under denna gräns, 
under 1900-talet gjorde allt fler hemman detsamma. Snabbast vände 
utvecklingen i norra Norrland, där åkerarealen ännu på 1950-talet 
växte i omfattning men där sedan avvecklingen gått desto snabbare.

Båda världskrigen under 1900-talet innebar på sätt och vis en för
stärkning av jordbrukets ställning. I krisår och oroliga tider blir alltid 
jordbruk och livsmedelsframställning meningsfullare än någonsin. 
Samtidigt stannade den tekniska utvecklingen av under krigsåren. 
Åren omedelbart efter krigssluten blev därför omvälvande med 
många nya metoder och maskiner och ett uppdämt förnyelsebehov. 
Samtidigt gick industrin mot en långvarig högkonjuktur och lantarbe
tarna valde i tusental att byta ut ladugårdar och skördefält mot indus
trihallar. Även småbönderna började allmänt att avveckla driften och 
sälja kreaturen. Kraven på bärkraft och rationell drift kunde bara 
mötas av mycket målmedvetna och välutbildade bönder. Under 1900- 
talets senare del blev det därför vanligt att en enda bonde tog över



driften av en hel bys marker, genom köp och arrendering. Ändå har 
det paradoxalt nog blivit så att inte ens en hel före detta bys ägor för
slår för en enda familj utan inkomster från andra håll.

Även om åkerareal och arbetskraft minskade under 1900-talets 
andra hälft steg produktiviteten så mycket att det mer än väl uppvägde 
denna minskning. En traktorförare utförde i slutet av 1900-talet på en 
timme mer än vad en bonde med ett par hästar orkade med på en dag i 
början av seklet. Just traktom var nyckeln till den dramatiska förän
dringen av jordbruksarbetet under 1900-talet. De första traktorerna 
kom strax före första världskriget. Efter kriget avlöstes de av lättare 
och smidigare varianter. Under andra världskriget ombyggdes en 
mängd gamla bilar till traktorer mnt om i landet, ”EPA-traktorer”. 
Men det stora genombrottet kom dock först efter andra världskriget 
och framför allt när en rad andra redskap och maskiner kunde kopplas 
till traktom, som urspmngligen främst använts till plöjningsarbetet. 
På 1950-talet kom traktorn att allmänt ersätta hästen, som under slutet 
av 1900-talet mer blivit ett riddjur i Sverige än ett dragdjur.

Maskinernas avgörande betydelse i det moderna jordbmket framgår 
även av att själva landskapsbilden i vissa detaljer förändrades för 
deras skull. Utvecklingen gick mot allt bredare maskiner, plogar med 
flera plogkroppar, breda harvar och vältar, breda såningsmaskiner och 
redskap för ogräsbekämpning. Detta krävde breda och platta fält, var
för diken lades igen och åkerholmar odlades upp. Hässjning och 
volmning av hö och säd har i stort sett försvunnit sedan de stora skör- 
detröskoma och slåttermaskinema införts. 1980-talets bidrag till land
skapsbildens förändring var metoden med rundbalsensilering av hö, 
där balama plastades in för att en lufttät miljö skulle skapas. De vita 
balama blev ett iögonenfallande inslag i landskapsbilden.

Inte bara den synliga miljön förändrades. Även ljudmiljön kring en 
bondgård blev helt annorlunda under slutet av 1900-talet, sedan bilar, 
traktorer och maskiner blivit var bondes egendom. Allt mindre bety
delse fick de ljud som alstrades av djur och människor: kors råmande, 
hästars gnäggande och stampande, hönors kacklande och fårs brä
kande för att inte tala om de många människomas röster och rop. 
Sören Jansson har uttryckt detta på följande sätt:

Ljudbilden omkring gårdarna ska inte uppfattas som en pittoresk 
erinran om svunna tider. I själva verket ger den oss en komprime
rad och träffande karaktäristik av jordbmkets arbetsvillkor. Framför 
allt märker vi att ljudalstrama är levande varelser -  antingen djur 
eller människor. Visst fanns det en del tekniskt avancerade redskap 
på 1930-talet, till exempel såmaskiner och självbindare, men totalt 
sett spelade de en mindre roll i arbetslivet. Och så lät de heller inte



-  i varje fall inte på långa vägar lika mycket som sina moderna
efterföljare. Det fanns egentligen bara en dundrande kraftkälla vid
den tiden: tröskverket.

Särskilt efter 1970, när arealminskningen bromsats upp men produkti
viteten fortsatt att stiga, har det svenska jordbrukets överskott blivit 
ett samhällsekonomiskt problem. Målet att vara självförsörjande på 
livsmedel nådde man med bred marginal, i stället fick man ett över
skott som inte går att sälja på världsmarknaden utan stora förluster, 
”smörberget”. Just på jordbrukets område har de fria marknadskraf
terna regelmässigt satts ur spel, inte bara i Sverige. Redan i slutet av 
1800-talet infördes tullar på spannmålsimporten för att skydda de 
svenska jordbrukarna. Från 1930-talet har pris- och importregleringar 
hållit den svensk jordbruksproduktionen uppe. Framför allt 1947 års 
jordbrukspolitiska beslut blev avgörande. Det innebar en form av 
garanti för bevarandet av det svenska familjejordbruket, indirekt dock 
dödsstöten åt småjordbruket. Först på 1990-talet beslöt riksdagen att 
mer radikalt försöka avreglera det svenska jordbruket för att i stället 
låta marknadskrafterna få större spelrum och tillgodose konsumenter
nas intressen i högre grad.

Somliga av dem som avvecklade kreaturen fortsatte att driva sitt 
jordbruk kreaturslöst. Andra lade ner jordbruket och tog som ersätt
ning arbeten i andra yrken, som fabriksarbetare, skogsarbetare, åkare 
eller byggnadsarbetare. I Norrland medförde skogsbrukets intensifie
ring en möjlighet för hemmansägare med stora skogsskiften att helt 
ägna sig åt skötseln och avverkningen av dessa. Men i många fall 
ledde försäljningen av kreaturen till att en bonde helt lämnade det 
aktiva arbetet. Ingen tog vid efter honom och han fick i fortsättningen 
leva av en kombination av pension och försäljningar av mark och 
skog.

En bonde i slutet av 1900-talet skiljer sig onekligen i grunden från 
en yrkesbroder i seklets börjans. Där det förr vimlade av torpare och 
daglönare är det i dag nästan folktomt. Bondejordbruket har blivit mer 
familjecentrerat än någonsin. En bondes arbete är numera ett utpräglat 
ensamarbete, symboliserat av slättbygdernas ensamma traktorer som 
sakta rör sig över fälten, vardag som helgdag. Att man numera så ofta 
är ensam i arbetet har dock sina risker. Trots all markant förbättring 
av arbetsmiljön, t.ex. ombonade och skyddande hyttar på traktorerna, 
är bondeyrket alltjämt ett yrke med åtskilliga faromoment, där då 
ensamarbetet ibland kan bli ödesdigert. Arbetsskadestatistiken talar 
sitt tydliga språk.

Men jordbruk har också blivit ett yrke som kräver specialistkunska
per på vitt skilda områden. Resurserna har koncentrerats på produk-



tionen, medan reproduktionen för gårdens eget bruk snabbt förlorat i 
betydelse. Det betyder att bondhustruns roll förändrats på ett drama
tiskt sätt. Revolutionen har inte skett i lagården eller på åkern utan i 
köket, för att tala med Sören Jansson, som studerat bondens villkor på 
1980-talet. Dagens bondhustru har ofta ett eget yrkesliv utanför går
den -  nog så viktigt för gårdens samlade ekonomi -  och fungerar där
till närmast som en sorts rörlig arbetskraftsreserv som rycker in vid 
akuta behov. Jansson talar om ett ”samarbete på avstånd”, ett ensam
arbete med en reservstyrka av släktingar som kan mönstras vid arbets- 
toppar.

Den heterogena byn
Den ökade avvecklingen av jordbmk medförde anmärkningsvärda 
konsekvenser för byamas arbetsliv och ekonomiska organisation. 
Ännu långt in på 1900-talet rådde bland de självägande bönderna ett 
slags ekonomisk homogenitet. Man baserade ekonomin på jordbruk 
och boskapsskötsel, i skogsbygderna i kombination med binäringar, 
främst skogsarbete och flottning. Årets arbetsrytm var sig relativt lik 
från gård till gård. Detta förhållandes sociala implikationer kan inte 
nog framhållas. Befolkningen i byarna levde i samma dygnsrytm, 
gjorde likartade upplevelser, hade möjligheter att bistå varandra, hade 
gemensamma samtalsämnen och, inte minst viktigt, gemensamma 
intressen. Alla var intresserade av jordbrukets framtid, av priser på 
säd och mjölk, av att underhålla möteslokaler och arbetsvägar.

Denna bild förändrades starkt under 1900-talet. Dagens byar bebos 
av personer verksamma inom en rad olika yrken. Somliga är bönder i 
traditionell mening, med sädesodling och boskapsskötsel. Andra har 
genomdrivit en specialisering av driften, t.ex. på fåravel. Av dem som 
lagt ner driften är somliga verksamma hemma i byn i olika yrken, 
andra pendlar med bil till mer avlägset belägna arbetsplatser. I mer 
utpräglad glesbygd förekommer veckopendling, där familjeförsörja
ren bara återvänder till hemmet över veckosluten. Många som arbetar 
utanför jordbruket har dock föredragit att behålla kreaturen, som då 
sköts av hustrun. Åtskilliga gårdar, framför allt i glesbygden, står helt 
tomma eller bebos endast sommartid.

En by av detta slag visar upp ett långt heterogenare ansikte än det 
tidiga 1900-talets byar. Årsrytm och dagsrytm i arbetet skiljer sig från 
gård till gård, från den kreatursskötande bonden till bensinmacksföre- 
ståndaren och den pendlande fabriksarbetaren. Medan olika arbeten 
löpte parallellt mellan gårdarna i den gamla jordbrukarbyn, skiljer sig 
bybomas arbetsår numera åt på ett markerat sätt. Man träffas mer säl
lan, gör olika erfarenheter och får olika, ibland motsatta intressen.



Den bonde som blivit åkare vill exempelvis höja transporttaxoma för 
timmerkömingar, medan byns skogsägare vill pruta.

I byar med växande olikheter i livsform och arbetsförhållanden ten
derade också den sociala gemenskapen att upplösas. Det blev svårare 
att samla och intressera byborna i skilda ärenden, såvida inte hela 
byns existens hotades genom t.ex. indragning av affär eller bussför
bindelser. Det sociala umgänget tenderade att inskränkas till mindre 
grupper i byn, arbetskamrater, släktingar, grannar. Man brukar kalla 
detta för en "atomisering” av det sociala livet.

Denna atomisering hotade något av det mest specifika i bybefolk
ningens livsform, den kulturella homogeniteten. Denna kulturella 
homogenitet var avläsbar i en särskilt stor överensstämmelse mellan 
olika människors värderingar, kunskaper och erfarenheter och i ett 
likartat livsmönster. Den kulturella homogeniteten rubbades emeller
tid inte bara av ett allt heterogenare arbetsliv och en växande social 
atomisering. Andra förändrande faktorer var kommunikationernas 
anmärkningsvärda utveckling. Bilar, vägnät, tidningar, radio och tele
vision länkade isolerade byar närmare städer och tätorter. De försäm
rade sociala relationerna i byn liksom den förut omtalade demogra
fiska obalansens negativa följder kunde därmed i viss mån kompense
ras utanför byn.

För den formella byorganisationen, under åldermannens ledning 
och med bystämman som forum, innebar den här skisserade utveck
lingen i regel det definitiva slutet, såvida man inte vill hävda att detta 
kom redan när skiftena genomfördes och byarna sprängdes. Längst 
lyckades bystämman behålla en roll i norra Sverige. Orsaken till detta 
var att byarnas gemensamma egendom här var särskilt värdefull. Det 
kunde gälla sand- och lertag eller fiskevatten, till vars exploatering 
byn sålde fiskekort. Men det kunde också gälla gemensamma skogs
skiften, som avsattes vid 1800-talets skiften och som under 1900-talet 
fick väsentlig ekonomisk betydelse. Därmed är också sagt, att i den 
mån bystämman i dag på sina håll alltjämt lever, så är dess funktion 
inte som förr huvudsakligen reglerande utan i stället förvaltande. 
Sedan byalag och bystämma spelat ut sin roll, växte emellertid jord
brukets ekonomiska föreningsrörelse fram och erbjöd ett kraftigt stöd 
åt den enskilde jordbrukaren.

Litteratur
När det gäller byns bebyggelse och ägofördelning föreligger en rik litte
ratur, särskilt inom folklivsforskning och kulturgeografi. Bland folklivs- 
forskama framstår Sigurd Erixon som den mest produktive, och bland



hans många arbeten kan nämnas Svenska byar utan systematisk reglering 
(Stockholm 1960) och den lättillgängliga översikten Byar i Svenska Kul
turbilder 6:12 (1932). Viktiga kulturgeografiska undersökningar av 
byarnas utseende och ägofördelningen har gjorts av John Frödin och 
David Hannerberg. Ulf Sporrongs Jordbruk och landskapsbild (Lund 
1970) är en regionalt upplagd översikt över dessa problem.

Ingående lokalstudier av fäbodbebyggelsen i Dalarna är John Gran
lunds Fäbodlag i Gruddbo på Solieron (Stockholm 1938) och Sigvard 
Montelius Fäbodbebyggelsen i Jäma socken (Falun 1949). En samman
fattning av det svenska fäbodväsendets utveckling ges av Anders Nyman 
i Fäbodar av Hans Lidman (red.) (Stockholm 1963).

Litteraturen om skiftena har varit omfattande under senare år. Jag 
nöjer mig här med att nämna ett av de viktigaste bidragen till debatten 
om skiftena, Ronny Petterssons avhandling Laga skifte i Flallands län 
1827-1876 (Stockholm 1983), som jag utnyttjat för framställningen. 
Kartan på s. 63 är hämtad ur Staffan Helmfrids The Storskifte, Enskifte 
and Laga skifte in Sweden -  general features i Geografiska Annaler 
1961:1-2.

Beträffande byns formella organisation finns en betydelsefull avhand
ling om norra Norrlands byorganisation, Olov Isakssons Bystämma och 
by stadga (Uppsala 1967). Wolter Ehn behandlar i Mötet mellan centralt 
och lokalt (Uppsala 1991) uppländska by ordningar. Viktig för förståel
sen av sydsvensk byorganisation är Poul Meyers Danske bylag (Köpen
hamn 1949). Byarnas arbetsorganisation har i flera sammanhang behand
lats av John Granlund, t.ex. i Bygdelag och byalag i Gruddbo på Solie
ron (Stockholm 1938) och Arbetsorganisation. Landsbygden i Arbetaren 
i helg och säcken II (Stockholm 1944). Hägnademas stora betydelse för 
den gamla byorganisationen visas av Janken Myrdal i uppsatsen Hägna- 
dema, arbetstiden och bygdelaget i Rig (1977:3).

Ett viktigt arbete när det gäller de obesuttna klassernas förhållanden är 
Gustaf Utterströms avhandling Jordbrukets arbetare (Stockholm 1957). 
Det har här utnyttjats flitigt liksom Börje Hanssens historiskt-sociolo
giska avhandling Österlen (Ystad 1952), som beskriver sociala och kul
turella sammanhang i sydöstra Skåne under slutet av 1700-talet. Hans
sens analys av de kulturella skillnaderna mellan urbana och pagana grup
per har prövats på uppländskt material av Anders Perlinge i artikeln 
Urbana och pagana finansieringsmönster. Social gränsdragning i 1770- 
talets Uppland i Rig (1986:1). Ett viktigt bidrag till kunskapen om tjän
stefolkets situation under 1700- och 1800-talet är Börje Harnesks 
avhandling Legofolk (Umeå 1990). De obesuttnas bebyggelse har skil
drats av John Granlund i De obesuttna i Arbetaren i helg och säcken I 
(Stockholm 1943). Litteraturen om torpare är sparsam. Ett klassiskt 
arbete är Valter Elgeskogs Svensk torpbebyggelse från 1500-talet till 
laga skiftet (Stockholm 1945). En perspektivrik studie av torpbebyggel
sens tillbakagång vid mitten av 1800-talet är Kalle Bäcks Början till slu
tet. Laga skifte och torpbebyggelsen i Östergötland 1827-1865 (Borens- 
berg 1992).



Etnologiska lokal studier av 1900-talets byar är förvånansvärt fåtaliga. 
Två exempel är Sven B. Eks Östra Torn (Lund 1970) och Åke Daun 
(red.) En svensk by. Sex etnologiska studier av förändringar i Leksands- 
byn Laknäs i Leksands sockenbeskrivning del IV (Falun 1971). En etno
logisk studie av 1960-talets landsbygdsförhållanden i Jokkmokks kom
mun är Vad sker i glesbygden? (Luleå 1968) med bidrag av flera förfat
tare. Sören Jansson har i Den moderne bonden (Stockholm 1987) disku
terat villkoren för 1980-talets bönder i ett jämförande historiskt 
perspektiv.

Beträffande herrgårdens arbetsorganisation hänvisas till förut angivna 
arbeten av Granlund (Arbetsorganisation. Landsbygden) och Utterström 
(Jordbrukets arbetare). En god översikt av statväsendets uppkomst och 
utveckling i Sverige ges i Lars Furulands Statarna i litteraturen (Stock
holm 1962).



4. KUSTSAMHÄLLEN

av Orvar Löfgren

I ett så utpräglat kust- och skärgårdsland som Sverige gav redan under 
den tidigaste bosättningsepoken under förhistorisk tid upphov till 
kustsamhällen baserade på jakt och fiske i havsbandet. Liksom bond
byarna har kustens samhällsbildningar präglats av högst skiftande 
kombinationsmonster. Med termen sjöbruk har man velat samla alla 
de näringar, som baseras på marina resurser. I det följande möter vi 
först de samhällsformer som fisket skapat, så följer en översikt av sjö
farts samhällen och till sist det badortsliv som under de senaste hundra 
åren kommit att dominera de svenska kusterna.

Gränsdragningen mellan maritima och agrara näringar var länge 
diffus. De flesta bönder med tillgång på fiskevatten i hav, insjöar, flo
der och bäckar, fiskade till husbehov. Fiskare och sjöfarare bedrev 
ofta jordbruk och boskapsskötsel i mindre skala vid sidan om havsnä- 
ringama. Först med övergången från självhushållning till specialise
rad marknadsekonomi skärptes gränserna mellan agrart och maritimt.

Sjöbrukama har dock i många avseenden skilt sig från bönder och 
borgare. Fiskaren måste lokalisera, förfölja och fånga sitt byte. Hans 
kontroll över de naturresurser han exploaterar är dålig och osäkerhets
momenten många. Svårigheterna att planera på lång sikt, och växling
arna mellan goda och dåliga fångstår har satt sin prägel på fiskarkul
turen. Både fiskare och sjöfolk har varit rörliga yrkesgrupper, som 
ofta tillbringat långa perioder hemifrån.

Ser vi på näringslivets utformning längs de svenska kusterna, fin
ner vi stora variationer. De flesta maritima samhällen ligger vid havet, 
medan de stora insjöarna i mindre utsträckning har skapat en bas för 
fiske- och sjöfartssamhällen. Även vid havet har dock utpräglade 
yrkesfiskarsamhällen varit ganska ovanliga. Vi kan i detta avseende 
tala om en glidande skala: yrkesfiskare-fiskarbönder-bondefiskare- 
bönder.

När det gäller kustbosättningens utformning och de maritima 
näringarnas utveckling kan vi grovt urskilja två huvudregioner: den 
bohusländska klippkusten och Östersjöns skärgårdskust. Mellan dem



finner vi en tredje zon, Hallands och Skånes flacka sandkuster. Dessa 
tre kustzoner bildar utgångspunkten för den fortsatta beskrivningen.

BOHUSKUSTEN -  FISKELÄGESBYGDEN

Ekonomisk utveckling
När Linnélärjungen Pehr Kalm reste genom Bohuslän vid 1700-talets 
mitt konstaterade han, att de flesta kustbor var fiskare ”utan större 
jordlapp att bruka än ett litet kålland”. Till skillnad från de flesta 
andra kustregioner i Sverige har Bohuskusten dominerats av rena 
yrkesfiskare så långt tillbaka i historien vi kan nå.

Bohuslän utgör bara 1/16 av den svenska kusten, men har sedan 
århundraden utgjort det svenska fiskets centrum. Bohuslän är vår 
mest utpräglade fiskebygd, där fisket bedrivits både intensivare och i 
större skala än på andra håll. Vad är orsakerna till denna dominans? 
För det första har den söndersprängda kustlinjen med öar, skär och 
fjordar skapat en rad naturliga hamnar. För det andra har bohuslän
ningarna haft nära till några av världens rikaste fångstfält -  via Skage
rack har man nått ut till Nordsjön. För det tredje har det karga och 
klippiga kustbältet inte tillåtit jordbruk i någon större omfattning.

Sillen har alltid utgjort hörnstenen i bohusfisket. Under 1500-talet 
var Bohuslän en internationell fångstplats, där handeln helt dominera
des av hanseatema, som senare fick konkurrens av holländska köp
män. Det var de berömda sillperioderna, då sillen i ofantliga mängder 
sökte sig från Atlanten in mot kusten, vilka lockade utlänningar till 
Bohuslän. Det internationella inslaget försvann vid den svenska eröv
ringen av landskapet vid 1600-talets mitt, då både utländska köpmän 
och fiskare förbjöds att vistas vid kusten. De nyckfulla sillperioderna 
har skapat ganska kraftiga konjunktursvängningar i bohuskustens 
näringsliv och inneburit sociala och ekonomiska omställningsproblem 
för kustbefolkningen.

De två senaste sillperioderna inföll under senare delen av 1700- 
talet samt decennierna före sekelskiftet 1900. När storsillen vid 1700- 
talets mitt återvände till Bohuslän, stod man till en början handfallen 
och utan möjlighet att avsätta de stora fångster som landades. Men 
ryktet om sillens återkomst ledde till att en rad köpmän från städerna 
snabbt etablerade sig vid kusten. De goda sillåren kom att samman
falla med förbättrade avsättningsmöjligheter ute i Europa, och expor
ten av sill sköt i höjden. Det rika sillfisket gav plötsligt Bohuslän en 
nyckelroll i det svenska näringslivet. När sillstimmen stod täta bland 
skären och inne i fjordarna, kunde de lätt stängas inne med vadar, och 
1700-talets sillfiskeperiod är framförallt landvadamas storhetstid. En



rad vadlag bildades, som ofta levde på rörlig fot och följde sillen 
längs kusten. Kom man för långt bort från hembygden, skaffade man 
sig en större båt som logementsfartyg. Fiskarna levererade sina fång
ster till de små förädlingsindustrier, som växte fram som svampar ur 
jorden i ett bälte från Göteborgsskärgården upp till Lysekil. Kring 
sillsal terier och trankokerier, där sillavfallet kokades till olja, bildades 
nya samhällen. Vid sidan om de byggnader och magasin, saltskjul, 
tunnbinderiverkstäder etc., som utgjorde själva arbetsplatsen, byggdes 
bostäder, handelsbodar och krogar. Till dessa periodiska samhälls
bildningar sökte sig obesuttna från jordbruket och arbetssökande från 
städerna i en jämn ström. Arbetet hade främst säsongkaraktär, efter
som fiskeperioden vanligen sträckte sig över två till fyra månader 
varje vinter. Ryktet spreds om dessa nya kustsamhällen, där man 
levde i fylleri och lössläppthet. Men mycket av svartmålningen kom 
från de myndigheter, som med oblida ögon såg hur tjänstefolket över
gav bönderna och jordbruket för det mera lönande arbetet med sillen. 
Själva fisket bedrevs alltså främst av kustbefolkningen, som kunde 
göra goda förtjänster under många säsonger. Sillfisket var dock ett 
hasardspel, och de stora vinsterna tillföll köpmännen och salteri
agama. De var kapitalstarka och hade ofta inkomstkällor, som var 
oberoende av det nyckfulla fisket. På sina håll ledde detta till att de 
skaffade sig kontroll över själva fisket. Vid 1800-talets mitt konstate
rades således, hur ”fiskarna hanteras efter det mest utbildade plund- 
ringssystem" genom att ställas i kreditberoende till köpmännen.

När storsillen försvann från kusten vid 1800-talets början, ställdes 
kustbefolkningen inför en svår omställning. Situationen förvärrades 
av att köpmännen till största del drog sig ur sitt engagemang i fisket 
och återvände till städerna. Någon omdirigering av fiskhandeln och 
fiskberedningen till andra fiskslag ägde alltså inte rum. Med köpmän
nen försvann också de tillfälliga arbetsskaroma från kusten, och kvar 
lämnades fiskarna med dyrbara investeringar i vadar och båtar. De 
flesta vadlag upplöstes, och medlemmarna sökte sig till andra fisken 
eller gick iland på jakt efter arbete.

Under 1870-talet började sillen återvända, men denna sista sill
period präglades inte av lika våldsamma konjunktursvängningar som 
den förra. Parallellt med storsillfisket gick en allmän modemiserings- 
våg över bohusfisket och en uppbyggnad av en mera varierad avsätt
nings- och foradlingsorganisation. När sillstimmen började tunnas ut 
efter sekelskiftet, stod man bättre rustad än vid det förra tillfället. Sill
periodernas betydelse har ofta uppförstorats, och ställt de många 
andra fiskena, av betydligt stabilare natur, i skymundan. Vid sidan om 
storsillfisket har man bedrivit ett jämnare sillfiske och exploaterat de 
relativt stora tillgångarna på torsk, makrill, skaldjur och andra



fångstslag.
En betydande näring var storbackefisket med centrum i mellersta 

Bohuslän kring Orust-Tjöm. Med större, däckade båtar gav man sig 
ut på djuphavsfiske under sommarhalvåret. Detta krokfiske fick ett 
uppsving efter storsillens försvinnande vid 1800-talets början. Fång- 
stresoma sträcktes efterhand allt längre ut i Nordsjön, och fisken lan
dades i norska och engelska hamnar.

Mot 1800-talets slut inträffade stora förändringar i avsättningsmöj
ligheterna inom bohusfisket. Tidigare såldes färsk fisk i blygsam 
skala till bönder vid kusten och på marknader i städerna. Det mesta av 
fångsten bereddes för längre lagring och transporter genom saltning 
eller torkning. Sillsalterierna låg sedan hanseatemas dagar helt i hän
derna på städernas köpmän, medan torkningen av fisk vanligen sköt
tes av fiskaren och hans familj. Den högst varierande fångstlyckan 
och avsaknaden av stödnäringar gjorde risken för att fiskarna skulle 
råka i beroende av lokala handelsmän och uppköpare stor. Vi har tidi
gare sett, hur salteriägama hotade fiskamas fria ställning. Denna 
utveckling motverkades dock under 1800-talet genom att en allt större 
del av fångstema såldes direkt i utländska hamnar, och genom att man 
sällan avsatte all sin fångst hos en uppköpare. Tack vare järnvägs
transporter av isad fisk fick handeln med färsk fisk ett stort uppsving 
vid seklets slut, och parallellt med denna utveckling växte den 
moderna konservindustrin fram. Under 1900-talet stärkte fiskarna sin 
position ytterligare genom att bilda egna kooperativa försäljningsor
ganisationer och förädlingsindustrier. De radikalt förbättrade avsätt- 
ningsförhållandena möjliggjorde en effektivisering av fisket. Fiske
flottan mekaniserades under åren efter sekelskiftet och en rad nya 
fångsttekniker infördes. Båtarna blev större, redskapen effektivare 
och fisket rörligare. Vid denna tid introducerades trålfisket, som efter
hand slog ut de flesta andra havsfisketekniker och skapade ett betyd
ligt jämnare arbetsår. Trålarna rör sig inte bara längs västkusten, utan 
opererar i stor utsträckning från danska hamnar i Nordsjön och fiskar 
även i södra Östersjön.

Sammanfattar vi näringslivets utveckling längs Bohuskusten, kan 
vi konstatera att det växlande sillfisket, övergången till handel med 
färsk fisk, samt fiskeflottans mekanisering och introduktionen av trål
fisket utgjort de viktigaste skeendena under de tre senaste århundra
dena. Under denna period kan vi också urskilja tre lokalaregioner. (Jfr 
kartbilden på nästa uppslag över fiskelägen i Bohuslän.) Längst i norr 
ligger kustområden, där fisket ofta fått formen av ett sammansatt 
kustfiske, och där inslaget av lantbmk varit ganska stort. Här har 
hummerfångsten länge haft stor betydelse. I mitten ligger fiskeläges- 
bygdens traditionella centmm, från Sotenäset till Orust-Tjöm. Med



Fiskelägena i Bohuslän år 
1945. Annu under 1940-talet 
var havsfisket en expande
rande näring i Bohuslän. Idag 
har många av kartans fiskelä
gen förvandlats till pensio
närs- och sommargästsam
hällen. Observera hur bosätt- 
ningsmönstret fördelar sig på 
de tre bohuslänska regio
nerna med en koncentration 
till Göteborgsskärgården och 
halvön Sotenäset norr om 
Lysekil, medan norra Bohus
län karakteriseras av spridda, 
mindre fiskelägen. (Efter 
Olof Hasslöf: Svenska väst- 
kustfiskarna.)
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övergången till färskfiskhandel försköts tyngdpunkten söderut mot 
den tredje regionen, Göteborgsskärgården, där närheten till hamnsta
den med en stor stadsmarknad blev en viktig faktor. Öckerö socken 
med tiotalet ösamhällen kom att bli något av ett nytt fiskecentrum, där 
man gick i spetsen för utvecklingen. 1913 var 78 av Bohusläns 87 
motortrålare hemmahörande i denna skärgårdskommun.

Idag dominerar trålfisket helt. En modem trålare representerar ett 
kapital på flera miljoner kronor, vilket gör finansieringen till en 
huvudfråga. Vid sidan av det industrialiserade trålfisket existerar det 
dock fortfarande en liten kår av kustfiskare, som lever på hummer
fångst, torsk-, makrill- och sillfiske i liten skala.

Bosättningsmönster
De tre bohusregionema har också karakteriserats av skillnader i kust
bebyggelsen. I norr och söder har fiskarbebyggelsen ofta varit mera 
spridd, med lantbruksområden insprängda mellan gårdarna. ”Fiskelä-



gesbygdens” centrum har legat i kustlandskapets mitt, där vi finner en 
rad tätortsbildningar, som i storlek och dominans av fiskare saknar 
motstycke längs den svenska kusten. Fiskeläget eller ”strannen” är 
bohuskustens typiska bosättningsform. På Sotenäset, strax norr om 
Lysekil, ligger en klunga stora fiskelägen med Smögen längst ut vid 
halvöns spets. Smögens utveckling ter sig ganska typisk för fiskelä- 
gesbygden, och vi skall därför se lite närmare på detta samhälle. Att 
ett fiskeläge växt fram på denna kala klippö i ett ogästvänligt havs
band, där en tredjedel av årets dagar har hård blåst eller storm, beror 
dels på tillgången till en ypperlig och skyddad naturhamn och dels på 
närheten till Skagerack- och Nordsjövattnen. Under 1500-talet utgjor
des Smögen endast av en handfull fiskargårdar, och det är först under 
1800-talet som befolkningskurvan börjar stiga brantare. Bebyggelsen 
tätnade i takt med folkökningen. Ännu under 1800-talet var graden av 
självhushållning stor. De magra jordfläckarna på ön tillät på sin höjd 
lite potatisodling och en blygsam får- och kreatursstock. Mot 1800- 
talets slut utgjorde sillfiske med vadar om vintern och storbackeresor 
ut på Nordsjön om sommaren de två hörnstenarna i fiskarhushåll
ningen. De goda konjunkturerna under denna period medförde att fis
khandel och fisksaltning på ön sköt fart, och ur denna verksamhet 
utvecklades en ganska omfattande konservindustri, som inte bara gav 
arbete åt öborna utan också attraherade inflyttare. Inslaget av själv
hushållning minskades markant, och kvinnorna frigjordes från mycket 
av arbetet med fångstens tillvaratagande. Den höjda ekonomiska stan
darden manifesterades i större och sjödugligare båtar, men också i 
kraftigt ökad bostadsstandard. Vid sidan av den helt dominerande 
yrkesgruppen, fiskarna, förekom också andra maritima kategorier som 
skeppare, sjömän och lotsar. Vid tiden kring sekelskiftet kom ett nytt 
inslag in med de första badgästerna. Man byggde restaurang och bad
hus, och under 1900-talet har sommargästerna i allt högre grad satt sin 
prägel på fiskesamhället. I dagens Smögen har det gamla hamnområ
det helt förvandlats till en turistattraktion och sjöbodarna förvandlats 
till boutiquer och barer.

Bebyggelsens utveckling i Smögen ter sig typisk för bohuskusten. I 
fiskelägesbygden har kustens samhällen grupperats kring de fyra 
axlama båt, brygga, bod och bostad. Med en vindskyddad naturhamn 
som utgångspunkt har bebyggelsen formats till en tät klunga, medan 
lantbmksbyggnader som fårskjul och små ladugårdar har hänvisats till 
fiskelägets utkanter. Husen har utvecklats från små ryggåsstugor till 
rymliga enfamiljshus i trä i takt med den stigande ekonomiska stan
darden mot 1800-talets slut. I det tättbebyggda fiskeläget har det gått 
snabbt att samla laget, vilket fiskare från kustsamhällen med mera 
spridd bebyggelse kunnat konstatera:



Gullholmens fiskeläge utanför Orust. Bilden visar det kompakta bebyg
gelsemönstret i "fiskelägesbygden”. De fyra elementen båt, brygga, sjö
bod och bostad följer tätt på varandra och det snåla utrymmet kring ham
nen utnyttjas maximalt.

På Knippla bor de ju vid hamnen allihop. Där kan de bara stampa i 
däcket så är laget samlat på fem minuter och klart att gå ut. Här på 
Öckerö bor en i Sörgård, en i Valemossen, en i Kanndalen, en här 
och en där. Det tar timmen och mer att få ihop folket.

Typiskt för de bohuslänska fiskelägena är också att fiskarna ofta inte 
ägde marken där de bodde. Att klassificera dem som obesuttna, annat 
än i teknisk mening, vore däremot missledande. Fiskarens viktigaste 
tillgång var fångstutrustningen, och markägandet har betraktats som 
en obetydlig fråga. De flesta fiskelägen har ursprungligen legat på ofri 
grund. De har växt fram i trakter, där ägofrågoma varit oklara, och på 
marker som haft mycket litet intresse för jordägarna inåt land. Ofta 
har man som i Smögen betalat en blygsam arrendeavgift, och låtit 
bebyggelsen forma sig själv utan inblandning av utsocknes. Från 
Mollösund berättas det att den som ville bygga sig ett nytt hus letade 
upp en lämplig tomt, som rutades in med ett par slanor. Om inte dessa 
rubbades under någon av de följande dagarna, ansågs saken klar och



bygget kunde börja. Det är främst under det senaste århundradet, som 
konflikter kring byggnadsplanering och äganderätt aktualiserats. Fis
kelägets traditionella ointresse för markfrågor har kommit att ställas i 
kontrast till myndigheternas krav på reglering och det agrara samhäl
lets starka centrering på jordägande. Under 1900-talet har sommargäs
ternas markköp ytterligare komplicerat bilden. Skiften av fiskeläges- 
mark har varit en komplicerad historia med ett enda virrvarr av små
lotter. ”Det här är inte en ägokarta, det är en planritning till en ranger- 
bangård”, reflekterade en lantmätare inför en skifteskarta från 
Mollösund.

HALLAND OCH SKÅNE -  KUSTSAMHÄLLEN 
I JORDBRUKARBYGDER

Den bohuslänska klippkusten och skärgården fortsätter ett stycke in i 
Nordhalland, men där tar den flacka och långgrunda sandkusten vid 
och försvinner först i övergången mot B lekingeskärgården. Det karak
teristiska för detta kustparti är bristen på skyddade hamnplatser längs 
den öppna kusten. Både Halland och Skåne är utpräglade jordbruks
landskap, där huvudparten av fiskelägena är sena samhällsbildningar. 
Mest markant är fiskets sena utveckling längs Hallandskusten. Fler- 
parten av de halländska fiskelägena är unga samhällen -  resultat av 
1700- och 1800-talens snabba befolkningstillväxt i jordbruksbyama 
vid kusten. En ganska typisk exponent för denna utveckling utgör fis
keläget Bua i Värö, ungefär mitt emellan Varberg och Kungsbacka. 
Ännu vid 1800-talets början bedrevs fisket vid Värökusten av ett fåtal 
obesuttna och några av kustgårdarna. Under 1800-talets första hälft 
fördubblades befolkningen i socknen och jordbruket förslog inte 
längre åt alla. Gruppen av obesuttna växte snabbt, och en stor del flyt
tade ut på de steniga och ofruktbara utmarkema vid havet. Efterhand 
växte en hel bosättning av strandsittare fram på dessa utmarker. 
Strandsittarna var hänvisade till att försörja sig på ett primitivt kust
fiske i små båtar och med enkla redskap. Fångstöverskottet togs om 
hand av kvinnorna, som vandrade runt till traktens bondgårdar och 
fick jordbruksprodukter i utbyte. Strandsittarna levde i en hushållning 
med mycket snäva marginaler. För det dagliga uppehället var man 
beroende av den växlande fiskelyckan, av väder och vind och hade 
inga eller små reserver att falla tillbaka på. Först mot 1800-talets slut 
ägde ett ekonomiskt genombrott rum. En rad hamnar byggdes längs 
Hallandskusten, och nya avsättningsmöjligheter underlättade över
gången till ett effektivare havsfiske. Efterhand etablerade sig strand
sittarna som yrkesfiskare med ett litet småbruk vid sidan om. Först



med övergången till trålfiske kom förtjänsterna att fördelas jämnare 
över året, och vid denna tidpunkt övergavs de flesta stödjordbruken. 
Under 1900-talets första hälft förvandlades Bua från en fattigbosätt
ning med ryggåsstugor, utspridda i nödtorftigt lä mellan ljunghed och 
klippor, till ett välmående fiskeläge med en stor trål arflotta och en 
bebyggelse av enfamiljsvillor i en krets kring fiskehamnen. Ännu 
under 1930-talet var dock Bua ett isolerat samhälle, helt präglat av 
fisket. Idag är bilden en helt annan. Den första invasionen av sommar
gäster har efterföljts av en industriell expansion med få motsvarighe
ter längs kusten -  på var sin sida om fjorden ligger en massaindustri 
och ett kärnkraftverk. Under 1960- och 70-talen förvandlades Bua 
från ett homogent fiskeläge med 600 invånare till ett snabbt växande 
industrisamhälle med flera tusen inflyttare.

Strandsittarbosättningens utveckling till ett yrkesfiskarsamhälle ter 
sig ganska typisk för Halland och Skåne. Bosättningsmönstret i dessa 
kustsamhällen har dock ofta förblivit betydligt glesare än i Bohuslän. 
Mellan fiskarstugorna ligger jordbruksområden insprängda, och det 
kan i en del fall vara svårt att se var fiskeläget slutar och bondbebyg- 
gelsen tar vid. Fiskaren förvarade länge sina redskap hemma i stugan, 
och sjöbodslängorna vid hamnen är alltså ett sent tillskott i samhälls
bilden. Typisk är också den diffusa gränsdragningen mellan småbru
kare och fiskare, som först skärps mot mitten av 1900-talet. Många av 
de små fiskesamhällen, som växte fram ur 1800-talets överbefolkade 
bondbyar har redan hunnit försvinna. I en del fall har de inkorporerats 
i större, urbana samhällsbildningar eller förvandlats till sommargäst
byar.

I ett viktigt avseende skiljer sig utvecklingen längs de skånska kus
terna från de halländska. Havsfisket har här haft betydligt äldre tradi
tioner, och flera av dagens skånska fiskelägen kan spåras tillbaka till 
medeltidens säsongfiskeplatser. Liksom i Bohuslän attraherade det 
rika sillfisket under denna period inte bara skåningar utan även dan
skar, tyskar och norrmän, som under fiskesäsongen slog sig ned vid 
Öresundskusten. Centrum för detta medeltida storfiske var Skanör- 
Falsterbo, som till stor del kontrollerades av de hanseatiska köpmän
nen. Ur dessa säsonglägen, dit stadsbor och bönder sökte sig för att 
fiska, växte senare permanenta kustsamhällen fram som Barsebäck 
och Kivik. Den stora tillväxten skedde som i Halland genom en 
utflyttning av obesuttna från jordbruksbyarna under 1700- och fram
förallt 1800-talet. Vid sekelskiftet 1900 fanns ett femtiotal fiskelägen 
i Skåne. Störst var Råå utanför Hälsingborg, där man fiskade sill i 
Kattegatt under höstarna, plattfisk om sommaren och torsk under vin
terhalvåret. Liksom i Halland hämmades fisket länge av bristen på 
hamnar. Kustfiskarna drog upp sina öppna båtar på land, i enkla sten-



bås, kåser, eller byggde primitiva hamnanläggningar, som först med 
statsunderstöd kunde ges ordentliga proportioner. Under 1900-talet 
spaltades det skånska fisket upp i två specialiserade näringar: strand
fisket, i vilket ålen spelar huvudrollen och det rörligare trålfisket i 
södra Östersjön. Denna specialisering ledde till nya bosättningsmön
ster. Strandfiskarna flyttade ofta ut från de gamla lägena och bosatte 
sig i direkt anknytning till ålfiskeplatsema, som ligger spridda längs 
kusten, medan trålfiskama fått söka sig till de större fiskehamnarna.

ÖSTERSJÖKUSTEN

Kustbosättningen längs Östersjökusten -  från Blekingeskärgården i 
söder till Bottenviken i norr -  har fått en helt annan prägel än längs 
väst- och sydkusten. Här har fisket länge bedrivits av två befolknings
kategorier, kustens bönder och städernas fiskeborgare. Bland de fis
kande bönderna finner vi en hel skala av näringskombinationer från 
jordbrukare i kusttrakterna, som flyttade ut till kusten för att säsong
fiska under delar av året, till skärgårdens fiskarbönder, för vilka fisket 
varit huvudnäringen i kombination med en rad andra sysslor. Flera 
faktorer har gjort fisket till en bondenäring vid denna kust. Rätten till 
strandfiske har varit knuten till jordägande och begränsat möjlighe
terna för andra befolkningsgrupper att etablera sig som fiskare. Förut
sättningarna för jordbruk i skärgårdarna har dessutom varit bättre än 
på västkusten. Resultatet har ofta blivit en mycket sammansatt eko
nomi, där en rad naturresurser kombinerats: fiske, jakt på säl och sjö
fågel, ägg- och duntäkt, boskapsskötsel, jordbruk och fraktfart. Denna 
typ av anpassning, i vilken skärgårdsbon ”stått med ena stöveln i 
båten och den andra på åkern” finner vi längs hela Östersjökusten.

Skärgårdens fiskarbönder
Skärgårdsön Runnö i Kalmarsund står som en ganska typisk exponent 
för detta sammansatta näringsliv.

Så långt tillbaka vi kan nå har öbornas hushållning baserats på en 
kombination av många näringar, men det har under århundradena 
skett en förskjutning i deras inbördes betydelse. I början av 1800-talet 
gled Runnös bondefiskare över till att bli fiskarbönder. De agrara 
näringarnas betydelse blev mindre. Ökade handelskontakter bröt iso
leringen och minskade självhushållningen. Sill och torsk var de pri
mära handelsvarorna. Under perioden 1800-1925 förblev dock 
näringslivet sammansatt och inslaget av självhushållning stort. Års
rytmen präglades av intensiva arbetsperioder undervår och höst,



medan vinterns tempo var lugnare -  då ägnade man sig främst åt red- 
skapsöversyn, nyodlingsarbete och fiske till husbehov. Boskapssköt
seln bedrevs till stor del i samarbete mellan gårdarna. Koma strövade 
fritt på holmarna kring ön dit kvinnorna rodde tillsammans för mor
gon- och kvällsmjölkning. Foder slog man gemensamt på hemön och 
ute på skären. Fisket var den mest arbetskrävande sysslan och 
näringen med det största expansionsutrymmet. Liksom i många andra 
av ostkustens skärgårdsområden var rättighetsfördelningen i fisket 
komplicerad. Varje gård hade sina kustvatten, och därutöver fanns det 
allmänningsvatten, som dock utnyttjades i ganska liten utsträckning. 
De enskilda vattnen gick på turordning mellan gårdarna för att fördel
ningen skulle bli rättvis. De flesta fisken bedrevs enskilt av gårdshus- 
hållen. Större lagbildningar förekom endast i den arbetskrävande not
dragningen, där varje byklase hade slagit sig samman om en not. Vik
tigast var strömmingsfisket, som under delar av hösten bedrevs i 
utskärgården. Strömmingen gav kontanter, men rensningen, som sköt
tes av kvinnorna, och försäljningen var tidsödande.

Under 1920-talet rubbades balansen i denna skärgårdsekonomi. Ett 
nytt effektivt fiskeredskap introducerades på ön, ålbottengamet, en 
typ av stationärt redskap som pålades fast i strandbotten. De stora och 
komplicerade bottengamen innebar stora investeringar. Utsättandet 
och underhållet var tidskrävande, men redskapen gav rika fångster. 
Det dröjde inte länge förrän det nya ålfisket kom helt i centrum, och 
de andra näringarna degraderades till bisysslor eller försvann helt. 
(1955 var värdet av ålfångsten tio gånger större än av de övriga fis
kena sammanslagna.) Runnöboma utvecklades till yrkesfiskare med 
huvudinkomsten från ålen, som såldes till de uppköpare, vilka med 
jämna mellanrum angjorde ön. De flesta traditionella samarbetsfor- 
mema försvann med omläggningen till yrkesfiske, men ålfiskeplat- 
sema fortsatte att gå på tur mellan gårdarna enligt den traditionella 
fördelningsprincipen och försäkrade därmed alla fiskare lika vinst
chanser.

Runnös utveckling är i många avseenden typisk för ostkustens 
skärgårdssamhällen. Den sammansatta ekonomin, samarbetsformerna 
i lantbmk och fiske och den komplicerade sämjedelningen av fiske
vattnen har varit vanliga inslag i samhällsbilden. I en del skärgårds
områden ledde skiftet till en kortlivad satsning på jordbmk, med 
utflyttning av gårdar till småholmar och nyodling. I ett så marginalt 
jordbruksområde som skärgården visade sig denna lantbrukssatsning 
helt felaktig. Utvecklingen har istället som på Runnö gått längs skalan 
bondefiskare -  fiskarbönder -yrkesfiskare. Specialiseringen på ål fin
ner vi främst i södra Östersjön, medan strömmingen på andra håll 
kommit att spela huvudrollen.
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Längs den trädfattiga Gotlandskusten kom strandbebyggelsen att domi
neras av stenbodar som dessa från Herrviks fiskeläge. I strandbodama 
bodde man under det korta, men intensiva sommarfisket, och här förva
rade man båtutrustning och fångstredskap. Foto från 1924.

Stockholms skärgård är ett område, där utvecklingen gått efter del
vis andra linjer. Här har närheten till den köpkraftiga huvudstaden 
varit en faktor, som påverkat både näringsliv och bosättningsmönster. 
I detta vidsträckta skärgårdsområde har också den jordägande adelns 
ställning varit ovanligt stark. Många fiskare var hänvisade till att 
arrendera fiskerätt, både i hemmavattnen och i utskärgårdama. Ström
mingen var den viktigaste inkomstkällan, och den såldes vanligen sal
tad genom handelsresor till Stockholm. Endast i den inre skärgården 
kunde man bygga upp en färskfiskhandel. Mest känd är kanske den 
s.k. ”vaxholmsrodden”, som innebar att fiskarna snabbrodde in till 
Stockholm på morgonen efter fisket för att sälja sin fångst färsk. När
heten till huvudstaden skapade redan under 1800-talet förutsättningar 
för andra binäringar, som t.ex. jordgubbsodling i den inre skärgården.

De gotländska strandbrukarna
Längs den gotländska kusten möter man en annan variant av kombi
nationen fiske-jordbruk. Här är strandbruk den träffande termen för 
fisket, som fram till 1900-talet bedrivits som säsongsyssla av bönder. 
Vid 1800-talets mitt fanns det över hundratalet strandbruk eller



säsongfiskeplatser på Gotland, dit bönderna och deras drängar drog 
om försommar och höst för att fiska strömming. Där levde man i 
enkla sovbodar med båtarna uppdragna på stranden och skaffade sig 
årsbehovet av sill till insaltning och sålde överskottet till icke-fis- 
kande bönder. Ofta kom dessa fiskande bönder från gårdar långt inne 
på ön. Ett annat inslag i strandbosättningarna utgjordes av borgare 
från Visby.

Fiskarnas antal varierade starkt från år till år. Goda fångstsäsonger 
lockade bönder att försumma jordbruket, medan många övergav 
strandbruket under dåliga fiskeår. Gotlänningarna drev ett mycket 
hårt fiske. Om försommaren tog man strömmingen nära land, men 
efterhand utvecklades ett vrakfiske, där man seglade ut till havs och 
drev, ”vrakade”, med sammanlänkade gam. Detta fiske bedrevs från 
öppna segelbåtar med tremannalag. Man rodde eller seglade långa 
distanser ut till havs, satte gamen, sov i den öppna båten och åter
vände hem på morgonen, då kvinnorna stod beredda att ta hand om 
strömmingen. Detta krävande fiske blev en specialitet, som gotlän
ningarna lärde ut till både svenska och finska östersjöfiskare. Under 
några intensiva perioder levde man alltså under mycket primitiva för
hållanden vid stranden med långa arbetsdagar ute till havs för att så 
återvända hem till gården och jordbruket.

Fiskarens fäbod
I det gotländska strandbmket möter vi en företeelse, som är typisk för 
Östersjökusten: säsongfiskeläget. Detta kunde dels ligga vid kusten, 
och som på Gotland frekventeras av bönder inne i landet, och dels 
vara placerat ute i skärgården. Dessa utskärslägen användes främst för 
att sommartid nå strömmingen, som stod på fiskegrunden i havsban
det.

”De regelbundet återkommande besöken i utskärgårdama spelade i 
kustlandets årliga arbetsrytm ungefär motsvarande roll som fäbodvis
telsen för skogs- och inlandets näringsliv”, som en forskare uttryckt 
det. Säsongfiskeplatsens utformning kunde variera från en rad enkla 
bodar och skjul som i Stockholms karga utskärgård till välplanerade 
fiskelägen med ordentliga bostäder, kokhus, sjöbodar och saltskjul 
med plats inte bara för fiskaren utan också för hans familj och kreatur. 
Vid de större säsongfiskeplatsema fanns omfattande hamnanlägg
ningar med bryggor och båthus samt ett kapell och eventuellt även 
andra gemensamma byggnader. Närheten till fiskegrund, tillgången 
på en skyddad naturhamn samt utrymme för en differentierad bebyg
gelse och helst även betesmark har varit de viktigaste faktorerna för 
lokaliseringen och framväxten av större säsongfiskeplatser.



Medan fiskerätten invid land var knuten till strandägandet, så kom 
kronan under medeltiden att lägga under sig fiskevattnen längre ut. 
Detta medförde att utskärsfiskelägena tidigt kom att påverkas av en 
statlig centraldirigering. De fick status som hamn och det statliga 
inflytandet manifesterades i hamnskrån -  det äldsta bevarade från 
1400-talet -  som i detalj reglerade formerna för fiske och livet i fiske
läget. I spetsen för hamnlaget, där alla fiskare var medlemmar, stod 
hamnfogden, som skulle övervaka att de många bestämmelserna 
efterlevdes. Han skulle ge signal till utrodd, svara för en rättvis för
delning av fiskeplatserna men också straffa ”ogudaktigt leveme, 
slagsmål, spel och dobbel". Bakom dessa statliga förordningar låg en 
strävan att fixera och kontrollera beskattningen av fisket, men även att 
upprätthålla ordningen i dessa isolerade samhällen. Efterhand kom 
hamnlagen att bli instrument för självstyrelse i fiskelägena. De stat
liga hamnordningarna ersattes av lokala. Fiskarna valde själva förtro
endemän, skipade rätt, reglerade fisket och underhöll de gemen
samma byggnaderna. Bestraffningarna kunde ibland vara drastiska. I 
gotländska säsongfiskelägen kunde stölden av ett öskar straffas 
genom att man högg ut öskaret ur båtsidan. Hamnlaget gick alltså 
successivt över från att ha varit en statlig kontrollapparat till att bli 
fiskamas egen organisation och en parallell till böndernas byalag. 
Hamnlaget underströk fiskelägets kooperativa stmktur. Man straffade 
inte bara försumliga medlemmar utan hjälpte också ekonomiskt fis
kare som drabbats av redskapsskador och olyckstillbud.

Fiskarna i staden
Kronan kunde tilldela bestämda grupper av fiskare utskärsfiskelägen. 
Bland annat kom kuststädernas borgare, av vilka många livnärde sig 
på fiske, att få egna säsongfiskeplatser längs kusten. Till skillnad från 
västkusten har strömmingsfisket längs ostkusten länge haft karaktären 
av en stadsnäring, och då främst i de norrländska städerna, där fiskar- 
borgarna utgjorde ett markant befolkningsinslag ännu under 1800- 
talet.

Mest dominerande bland dessa städer var Gävle, som haft en fis
karbefolkning från medeltid och fram till sekelskiftet 1900. Ännu 
under 1700-talet representerade fiskarna 2/3 av stadens befolkning. 
Längs kusten låg en rad ”gävlebohamnar” från Älvkarleby i söder till 
Örnsköldsvikstrakten i norr, där Gävles borgare hade kungligt privile
gium på fisket. I dessa skärgårdssamhällen tillbringade de fiskande 
borgarna sommarhalvåret. När vattnen blev isfria lastade man storbå
ten med redskap, proviant, hustru, bam, dräng och piga, kor och get
ter och började den långa seglatsen till säsongfiskeläget. (Det kunde



röra sig om färder på 
upp till 300 km.) Ute i 
skären levde så famil
jerna ett primitivt skär- 
karlsliv, som stod i 
ganska skarp kontrast 
till deras vintertillvaro 
som välbärgade bor
gare med stora stads
gårdar. Fram på höst
kanten återvände man 
hem med båten lastad 
med silltunnor. Under 
senare århundraden 
mötte Gävlefiskama en 
allt starkare konkurrens 
från andra fiskare längs 
kusten, och de förlo
rade en del av sina 
ursprungliga fiskeom
råden. De sista av 
dessa långresor före
togs åren kring sekel
skiftet, då fiskarna 
krympt till en obetydlig 
minoritet i den växande 
industristaden. Denna 
säregna livsform åter
finns i de flesta norr
landsstäder, och ledde 
på sina håll till ganska 
stora konflikter om rättighetsfördelningen, inte bara mellan konkurre
rande städer, utan också mellan bondefiskare och stadsborgare. I det 
följande skall vi se lite närmare på en sådan urban yrkeskårs framväxt 
och dess relationer med landsbygdens fiskare.

När Söderhamn grundlädes på 1600-talet fick stadens borgare inte 
bara fiskerätt i stadens strandvatten utan även en rad utskär till havs
fiske. Vid landsträndema fiskade man strömming med not, och här 
hade man ständiga dispyter med bygdens bönder om äganderätten till 
de bästa notvarpen. Men det fanns också grupper inom staden som 
stod i ett visst konkurrensförhållande. Vid sidan om stadens yrkesfi
skarkår bedrev nämligen många andra borgarefiske som binäring.

Större betydelse hade sommarhalvårets nätfiske från säsongfiskelä-
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Gävleborgamas fiskelägen sträckte sig ett 
långt stycke längs Norrlandskusten. Under 
1800-talet övergick flertalet av dessa 
utskärslägen till att bli samhällen med fast 
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gena ute i skärgården, den s. k. båtströmmingsrodden. När Söder- 
hamnsfiskama anlände till utskären på försommaren samlades man i 
kapellet, där hamnfogden läste upp hamnordningen, som reglerade 
det dagliga livet på skäret och strömmingsfisket. Gemensamt ägde 
man inte bara kapellet, som dessutom var möteslokal och redskaps- 
bod under vintern, utan också själva hamnanläggningen och bagarstu
gan där familjerna turades om att baka. Varje fiskare hade sin egen 
båt, sina egna redskap, sjöbod, torkställning, stuga och ett skjul för 
boskapen man förde med sig.

Om vintern fiskade man knappast alls, och det fanns gott om tid för 
arbete med redskapen. Fiskarhustrurna skaffade extrainkomster 
genom att väva lintyger, och under 1800-talet arbetade en del fiskare 
på stadens varv vintertid.

Under 1700-talet organiserades Söderhamnsfiskama som i andra 
städer i en fiskarsocietet i linje med övriga hantverkssocieteter. Denna 
sammanslutning representerade fiskarnas fackliga intressen och via 
den deltog man i stadens förvaltning och styrelse. Fiskarsocieteten 
hade även sociala funktioner, anordnade fester och hjälpte medlem
mar i ekonomiska svårigheter. Societeten värnade om fiskaryrkets 
sociala anseende och förde långvariga tvister om fiskarnas placering i 
stadens kyrka -  en prestigeladdad fråga eftersom placeringen i kyrk
bänkarna var ett viktigt rangkriterium. Under 1800-talet förändrades 
stadens administration. Fiskarsocieteten miste sin betydelse, och fis
karna kom att få alltmer gemensamt med yrkeskollegema på den 
kringliggande landsbygden. Landsbygdsfiskama var inte så fast orga
niserade som fiskarborgama, men deras arbetsår hade ungefär samma 
utformning. Under 1800-talet minskade de besuttna böndernas delta
gande i fisket, som i allt högre grad arrenderades av den växande ska
ran obesuttna. Detta ledde till uppkomsten av en ren yrkesfiskarkår i 
paritet med Söderhamnsfiskama, och gränsen mellan land- och stads- 
fiskare suddades ut.

Utvecklingen i Söderhamn är i stora drag typisk för de övriga norr
ländska strömmingsstädema. Stadsborgarnas fiskeprivilegier måste 
ses mot bakgmnden av statens strävan att koncentrera näringslivet till 
städerna, och tillkomsten av fiskarsocietetema var ett led i denna strä
van mot fastare former.

Utvecklingen från bonde- och binäringsfiske under 1800-talet, som 
var ett resultat av det ökade befolkningstrycket, ledde också till att 
många av de gamla säsongfiskelägena blev permanenta samhällen, 
främst befolkade av obesuttna som etablerat sig som yrkesfiskare. En 
representant för denna utveckling är Ulvöhamn -  under 1800-talet 
Norrlands största fiskeläge. Ulvön ligger ett stycke utanför kusten, 
ungefär mitt emellan Flämösand och Örnsköldsvik. Ut till ön och



I de norrländska kuststäderna satte fiskarna sin prägel på hamnkvarteren. 
Ofta låg deras bostäder samlade i kvarter nere vid hamnen. På denna bild 
från sekelskiftets Hudiksvall ligger strömmingsbåtama i täta rader längs 
sjöbodar och hamnmagasin.

havsfiskevattnen sökte sig både bönder och borgare sommartid och 
flera säsongfiskelägen växte fram. Det största var Ulvöhamn, som var 
en av gävlebohamnama, där borgarna redan på 1600-talet byggt 
kapell. Under 1800-talet minskade inslaget av stadsfiskare från Gävle, 
medan man i allt flera fiskarhushåll tog steget ”att stanna över vin
tern”. Gradvis utvecklades Ulvöhamn till ett permanent fiskeläge. Vid 
sekelskiftet 1900 befolkades det av över hundra yrkesfiskarfamiljer, 
som var helt avhängiga av strömmingen. Fiskelägets utformning vid 
denna tid ter sig ganska typisk för Norrlandskusten. Stranden böjer 
sig i halvmåneform, med sjöbodar och bryggor i täta rader. Ovanför 
bodarna låg kokhusen, bostäderna, ofta sammanbyggda till en länga 
med redskapsbod och saltskjul. Till kokhusen hörde gårdstomterna 
med brunn, trädgårdsland och fruktträd. Längs kokhusen gick hamn
gatan parallellt med stranden, och på andra sidan stigen hade varje 
gård sin gistvall med träställningar, där redskapen hängdes på tork. 
Ovanför vallarna fanns gethus och enkla ladugårdsskjul för koma, 
men där låg också brygghus och andra ekonomibyggnader, som ej 
hade direkt anknytning till fisket. Denna bebyggelseform var typisk



för de norrländska fiskelägena. Bryggor och båthus representerar ofta 
senare byggnadsstadier. Tidigare drog man endast upp skötbåtama i 
båtlänningar på stranden. Övergången till fast bosättning medförde 
ofta, att man skaffade sig större bostadsutrymmen och kanske över
gav den äldre typen av sammanbyggda längor. Med lantbruksbinä- 
ringarnas minskade betydelse lämnades också kreatursskjul och lador 
att förfalla.

Författaren Lubbe Nordström levde en tid som fiskardräng i Ulvö- 
hamn vid 1900-talets början. Han har skildrat den speciella rytm som 
präglade livet i detta isolerade havsfiskeläge: Hur man under heta 
sommardagar låg långt ute till havs på strömmingsgrunden och spa
nade efter de första stimmen, som vanligen gav sig till känna genom 
myriader av små luftbubblor i vattenytan. Vid första tecknet på att 
lekströmmingen återkommit rodde man i vild fart hem till hamnen, 
som med ens blev full av liv:

Strömmingen stod på grundet. Strömmingen måste stå på grundet, 
ty i blåskymningen över fiskarbodama var larmet väldigt, skötsten 
(nätsänken) rann från bryggorna ned på flakan, och det sprang unga 
och gamla om varandra med skötbördor i famn. Av hamnens tret
tiofyra bodar voro väl tio till ljud att likna vid trummor. Virvlarna 
av stenkastningen ned i båtarna smattrade i sundet, pojkar i blåbus
saronger löpte om varandra... rop hördes, getter bräkte i föngsen, 
koma råmade högt... Båtarna löpte ut. Skötkapprodden var kom
men, kapprodden ut till Storgmndet för att få bästa platsen...

I sommarens båtströmmingsrodd var man vanligen två man i laget. 
Väl ute på grundet satte man skötarna, och om avståndet till hamnen 
var för stort, åt man sin mat kall och lade sig att sova i båten på en 
säck hö, tills det var dags att i gryningen ta hem fångsten.

Vintermånaderna erbjöd få möjligheter till fiske. I somliga bygder 
kunde denna tid ägnas åt säljakt. Ju längre normt vi kommer, desto 
större roll spelade också fångsten av sik och lax vid älvmynningar och 
stränder. Det förekom också att norrlandsfiskare kombinerade fiske 
med skogsarbete vintertid. Det var långtifrån alla säsongfiskeplatser 
som likt Ulvön förvandlades till permanenta fiskelägen. Det motorise- 
rade strömmingsfiskets genombrott vid tiden för första världskriget 
gjorde fiskarna rörligare. Under 1920-talet inleddes dock en nedgång 
i de norrländska fiskelägena. Marknaden för saltströmming minskade 
starkt och omläggningen till färskfiskhandel var ofta svår att genom
föra i de många och isolerade småfiskelägena.

Under 1800-talet utgjorde saltströmmingen Östersjöfiskamas vikti
gaste inkomstkälla. Nedre Norrlandskusten och Stockholms skärgård 
intog en ledande ställning i detta fiske. Idag är bilden en annan. De



stora fångsterna tas med trål are. De hårda isvintrarna och de besvär
liga bottenförhållandena gör dock trålfisket mindre lönande ju längre 
normt man kommer. Trålfiskets centmm blev Blekingekusten, och 
där landas idag de stora fångstema.

SJÖFART

Sjöfart och handel har spelat en stor roll i många av landsbygdens 
kustsamhällen. Gränsen mellan fiske och sjöfart har ofta varit diffus. 
Smögenfiskama kunde använda sina storbackeskutor till fraktfart 
under vintem, och i Bua seglade man böndernas potatis till närbe
lägna kuststäder för att dryga ut vinterhalvårets magra förtjänster. De 
fiskande Gävleborgama hade båten full av handelsvaror som under 
resan upp mot sommarfiskeplatsema byttes mot lin, skogsfågel, skinn 
etc. hos kustbefolkningen. Man bmkade säga, att de genom denna 
handel fiskade sig halvt förmögna, redan innan de hunnit fram till fis
keläget.

Men det var inte bara fiskare, som drygade ut sina inkomster 
genom fraktfart. Så långt tillbaka vi kan nå, har kustbönder bedrivit 
sjöfart vid sidan av de agrara näringarna. I många kustbygder var 
denna bondeseglation en livsnödvändighet för att säkra en avsättning 
för jordbmkets produkter och skaffa köpmansvaror.

Bondeseglationen var inte en specialiserad näring. Den bedrevs av 
kustböndema själva i kooperativa former till skillnad från stadsköp- 
männens handelsföretag. I en riksdagsdiskussion från 1762 av den 
norrländska bondeseglationen till Stockholm framhävs denna grund
läggande skillnad mellan bondeseglare och köpmannarederier klart:

Norrländningen hugger stocken på egen skog, sågar den på egen 
sågkvam, för brädet i eget skepp, som han timrat av eget virke och 
tjärat med egen tjära. Den ene redaren är repslagare, den andre 
brygger och bakar matsäcken, en tredje är skeppare, styrman eller 
matros och hans pojke är kajutpojke, och de leva alla av hård kost. 
Stockholmaren åter måste köpa allt, lega dyrt folk och hålla styvt 
kosthåll, ty annars rymmer besättningen.

Kustböndemas fraktfart och handel bekämpades dock länge av myn
digheterna, som strävade efter att koncentrera dessa näringar till stä
derna. Segslitna tvister fördes mellan städernas köpmän och den seg
lande kustbefolkningen. Även om detta statliga privilegiesystem i stor 
utsträckning kringgicks i landsbygdens kustsamhällen, innebar det 
ändå en broms för utvecklingen.

Vid 1800-talets mitt slopades flertalet av dessa bestämmelser, sam



tidigt som en rad tekniska nyheter gjorde segelfartygen till snabbare 
och effektivare transportmedel. Följden blev ett stort uppsving för 
landsbygdens sjöfart. Kustområdena i södra Bohuslän, Nordhalland, 
Österlen, Kalmarsund, Roslagen och Västerbotten var de regioner där 
bondeseglationen blomstrade som kraftigast under 1800-talet. I 
många fall hade man redan tidigare bedrivit sjöfart vid dessa kuster. 
Skillnaden var, att det nu skapades segelflottor av en helt annan stor
lek än tidigare och att sjöfart och handel i många fall övergick till att 
bli samhällets dominerande ekonomiska aktivitet.

Strandsittarna som blev skeppsredare
Ett område, där denna utveckling var särskilt markant, är den ostskån
ska kusten. Här växte under 1800-talet en rad stora sjöfartssamhällen 
fram ur små kustfiskelägen och strandsittarbosättningar. Ännu vid 
1800-talets början var ett föga givande kustfiske basnäringen för kust
befolkningen. För att dryga ut inkomsterna började fiskarna i blygsam 
skala segla böndernas spannmål till Blekinge med skogsprodukter 
hem i retur. Under de fördelaktiga fraktkonjunkturema mot 1800- 
talets slut expanderade denna sjöfart snabbt, och man skaffade sig 
efter hand allt större däckade fartyg. Resorna utsträcktes till hela 
Östersjöområdet och vidare ut på Nordsjön. Fisket sköts helt i bak
grunden. Sjöfarten gav dessa kustsamhällen en ny årsrytm. Majorite
ten av männen seglade till sjöss, och när fartygen lades upp för vin
tern i närbelägna kuststäder, kom en jämn ström av sjömän och skep
pare resande hem. Fram till mars-april var man kvar hemma för att så 
börja på den nya seglingssäsongen. Sjöfarten skapade nya sociala 
grupperingar -inte bara genom att man ofta delade skans ombord med 
grannar, släkt och vänner på de långa sjöresorna, utan också genom 
själva finansieringen av segelflottoma. Liksom i den traditionella 
bondeseglationen ägdes de flesta fartygen av partrederier, där upp till 
15-20 ortsbor hade satsat pengar. Det var män som själva seglade 
eller sådana som gått iland med en sparad slant. Vanligen hade man 
parter i flera skepp för att sprida riskerna. Det fanns kustbor, som 
hade andelar i upp till 20 olika segelfartyg. De talrika partrederiema, 
kedjorna av borgensmän och de lokalt stiftade sjöassuransförening- 
ama bildade ett nätverk av ekonomiska förpliktelser, som band 
befolkningen samman i dessa kustsamhällen.

Denna utveckling innebar en genomgripande förändring av de iso
lerade kustbygdema på Österlen. Ett av kustsamhällena, Brantevik 
strax utanför Simrishamn, utgjordes ännu vid 1800-talets början av 
några fattiga strandsittarhushåll. Ett sekel senare var Brantevik ett 
välmående sjöfartssamhälle med Sveriges största segelflotta: 100 seg



lande skepp från små jakter till stora barkskepp. Utvecklingen vid 
Österlenkusten har en rad paralleller i de tidigare nämnda kustområ
dena. Nu skapades segelflottor av en helt annan storlek än vad som 
tidigare varit fallet i bondeseglationen. Sjömän och skeppare blev 
stora yrkesgrupper, som kom att utgöra det dominerande inslaget i en 
del kustsamhällen. Typiskt för denna utveckling var den gradvisa 
expansionen från binäringsseglation i mindre skala till större rederier. 
Liksom på Österlen förblev dock partrederiema den vanligaste ägan
deformen. Bönder, fiskare och skeppare gick samman i bolag, och 
samlades årligen för att dela vinsten och diskutera den kommande 
fraktsäsongen:

Delägare i skutan, partrederiet, skulle ha sina skuteparter, större 
eller mindre allt efter sina kapitalinsatser. De som skulle segla med 
henne, och alltså göra arbetsinsatserna, skulle ha sina mansparter 
eller slitparter, som det hette. Dessa varierade också alltefter som 
karlar och pojkar var erfarna och dugliga. En bästeman, styrman 
som han ofta kallas i pappren, brukade vanligen ha sjättepart, 
övriga åttonde part eller mindre, beroende på ålder och duglighet.

Här bör man alltså skilja på själva partrederiet, som finansierade verk
samheten, och den partavlönade besättningen.

I sjöfartsbygder var partredamas årsmöten ett viktigt inslag i vin
terns umgängesliv. Från Arholma i Roslagen, en av de stora skutse- 
glarbygdema, har vi följande skildring av en sådan begivenhet:

Det var i regel lite fest över en sådan bolagsstämma. Delägarna 
infann sig från omkringliggande byar och socknar. En hade kanske 
en femtedel i fartyget och sträckte på sig därefter, kom åkande efter 
häst och var klädd i utterskinnsmössa och tulubb. Den som bara 
hade en 40-del hade dock riggat upp sig i stärkkrage, nattkappa och 
krås: Man var väl redare, för fasen! Bygdens dignitärer, såsom 
skollärarn, länsman och handlarn m. fl. infann sig också ibland...

Man drack grogg och toddy som ombyte mot vardagens eventu
ella kask. Demokratiskt blev det också efter någon timme. Lång- 
fartsskeppare och sandskeppare, grosshandlare och fiskarbönder 
dunkade varann i ryggen och hojtade skål. Så fick man utbyta idéer 
och erfarenheter, som så småningom kom till nytta. Och -  det vikti
gaste -  man fick hämta kosing.

I konkurrens med ångfartygen stod sig dock segelskeppen slätt. De 
flesta kustflottor avvecklades efter första världskriget, och den ekono
miska expansionen i många små sjöfartssamhällen förbyttes i stagna
tion. Flertalet av de små lastageplatsema och hamnarna lades öde. 
Sjöfartens omläggning fick också stora konsekvenser för en annan av



de maritima näringarna, varvsindustrin. Fiskarnas och skutskepparnas 
båtbehov täcktes framförallt av de många småbåtsvarv, som växt fram 
under träfartygens och segelskeppens glansdagar.

Till sist kan det vara skäl i att beröra två andra maritima näringar 
med anknytning till sjöfart och handel. Smuggling är en verksamhet, 
som tidvis haft ganska stor ekonomisk betydelse längs delar av den 
svenska kusten. Denna hantering, som kunde bedrivas i mycket välor
ganiserade former av fiskare och skeppare, flukturerade i takt med 
handelskonjunkturer, tullbestämmelser och importförbud -  från 1700- 
talets illegala trafik med sidentyger och andra lyxvaror till 1930-talets 
spritsmuggling. Indirekt öppnade smugglingen också andra utkomst
möjligheter i landsbygdens kustsamhällen. En manstark kår av kust- 
roddare och strandridare svarade under 1800-talet för tullkontrollen 
längs kusterna. Detta näringsfång utgjorde vid sidan av lotsyrket en 
möjlighet till karriär i statens tjänst för kustbefolkningen. Under 
denna period av intensiv segelfart var också strandningar och skepps
brott vanliga företeelser. I kustbygder längs de stora segelledema blev 
bärgning av strandgods en viktig inkomstkälla.

KUSTSAMHÄLLETS SOCIALA ORGANISATION

Arbetsorganisation
Vi har sett i vilken hög grad sjöfarten byggts upp kring kooperativa 
former för arbets- och ägandelag. Inom fisket återfinns samma typer 
av samarbetsformer, men här är floran av lagbildningar betydligt 
större. Fiskelagens uppbyggnad har till stor del bestämts av tillgång 
på och kontroll av de fyra viktigaste produktionsfaktorerna: naturre
surser (rätten till fiske), fångstkapital (båt och redskap), arbetsinsats 
och expertis (specialkunskaper om fångstmetoder och fiskeplatser). 
På västkusten har den fria fiskerätten skapat ett rörligare fiske och fri
are lagbildningar. Fiskelagen har fått en mycket utpräglad kooperativ 
och egalitär karaktär. Lagmedlemmama har satsat arbete och redskap 
mot lika delar av fångsten. Någon uppspaltning i kapitalägare och 
lönearbetare har alltså inte uppstått. De flesta lag har saknat en mera 
markant kommandostruktur och endast haft en nominell ledare, om 
ens det. Lagens storlek och utformning har växlat med de fisken man 
bedrivit. Störst har de varit i storbacke- och vadsillfisket, där man 
kunnat vara upp till 20 man ilaget. Vadlagen har också kunnat mar
kera sin egen identitet genom att ta sig namn som ”Rävanna” och 
”Dristigheten". De minsta lagbildningama finner vi i kustfisket, där 
man ofta arbetat två och två. Vanligen var man medlem i flera lag i 
takt med fiskeårets växlingar, men de flesta lagbildningar har haft



mycket stabila inslag av familj-, släkt- och grannrelationer. Fördel
ningen av fångsten har följt ett bestämt mönster med små variationer. 
I ett lag på t.ex. fem man har man delat fångsten i fem lika stora man- 
slotter och ett visst antal båtlotter för att täcka båtens underhåll och 
båtägarnas utgifter. Ofta har båtägarna, båtlaget, varit färre än fiskela
gets medlemmar. Mera sällan har en fiskare ägt båt eller redskap 
ensam. Inslaget av icke-fiskande delägare har också varit ytterst litet. 
I de stora vadlagen svarade varje medlem för tillverkning av sin del 
av vaden. Före fiskesäsongens början samlades man så på hamn
backen för att sy ihop nätdukarna. På samma sätt har man länkat ihop 
backor och gam. Blev en man sjuk, fortsatte lagets övriga medlemmar 
att fiska med hans redskap och ge honom del av fångsten. På samma 
sätt kunde änkor och faderlösa ges del i fångsten. Det förekom dock 
att fiskare inte förde med sig egna redskap, utan gick som halvlotts- 
karlar. Fiskarpojkarna fick också gå för halv lott som lärlingar den 
första tiden.

När kapitalkostnaderna ökade genom fiskets modernisering mot 
1800-talets slut, blev ägandet en viktig faktor. Men i västkustfisket 
skedde inga större förändringar i lagstmkturen. Ägande och arbete 
separerades inte som på många andra håll. Den starka betoningen av 
kooperativa arbetsformer gjorde, att motståndet mot försöken att 
starta fiskekompanier och trålarrederier efter utländskt mönster var 
kompakt. Under första världskriget gjordes flera försök att starta ång- 
trålarkompanier, men företagen strandade på rekryteringsproblemen. 
Det gick helt enkelt inte att få fiskarna att gå ombord som löntagare. 
Kontinuiteten i bohusfiskamas arbetsorganisation från äldsta tider och 
fram till dagens trålfiske är unik. Införandet av trålen ledde endast till 
smärre justeringar. Eftersom själva redskapet nu följer med båten, har 
antalet båtlotter ökats i takt med de stigande kapitalkostnaderna, men 
de jämna manslottema har bibehållits.

Arbetsorganisationen har alltså behållit sin kooperativa karaktär 
trots den starka kapitaliseringen under 1900-talet. Den informella lag
strukturen har också speglats, som etnologen Olof Hasslöf påpekat, i 
själva språkbruket:

I genuint fiskarespråk talar aldrig någondera parten om, hos eller av 
vem, på vilken båt eller var den eller den är anställd. Uttryck av 
typen, han arbetar på Götaverken, på Konsum och så vidare... eller 
jag hugger (sten) för Skandinaviska eller han har hyra på en Trans- 
båt förekommer inte bland fiskare. Det heter i stället: han är med på 
Bele, eller i Beles lag. Jag skall med Vikingelaget.

Det heter vara i lag och följe, lägga lag, komma med i ett lag, 
men inte ta eller få anställning. Man talar aldrig heller om vilken 
lön någon fiskare har eller, när man fått sin löning, utan i stället vil



ken lott man har eller när man gjort eller skall ’göra upp räkningar’ 
eller ’byta pengar’...

Det är uppenbart att västkustfiskets speciella lagstruktur i hög grad 
underlättat framväxten av kooperativa organisationer på högre nivå, i 
bildandet av ekonomiska och fackliga intresseorganisationer.

Ostkustfiskets äldre organisation har påverkats av det faktum att 
rätten till fiske knutits samman med jordägande. I många av Öster
sjöns kustsamhällen finner vi komplicerade system för fördelning av 
fiskevattnen mellan jordägarna, som t.ex. på Runnö. Ett resultat av 
denna rättighetsfördelning är, att gården och inte den individuelle fis
karen eller bonden kommit att bli primärenheten i många lagbild
ningar. Arbetsinsats, äganderätt till redskap och fiskevatten har ofta 
varit ojämnt fördelat i fiskelaget. Klarast ser vi denna uppspaltning i 
det strandbaserade notfisket. Har notlaget inte haft äganderätt till de 
vatten man fiskat i, har man betalat arrende eller avsatt en landlott till 
vattenägaren.

I områden som Stockholms skärgård, där adeln haft en stark jordä- 
garposition, har fiskarna fått arrendera strandvattnen. Detsamma har 
gällt för obesuttna fiskare i kustens bondbyar.

I det havsbaserade strömmingsfisket har dock det kooperativa ele
mentet varit starkare. Här har man främst fiskat i tvåmannalag, bestå
ende av två fiskare eller fiskare och fiskardräng, som fått en mindre 
andel av fångsten. Liksom på västkusten har utvecklingen inte gått 
mot en starkare gränsdragning mellan kapitalägare/jordägare och fisk
are. Övergången till ett rörligare havsfiske på fria vatten har skjutit 
ägandefaktorn i bakgrunden, och dagens fiske domineras av koopera
tiva lagbildningar av ungefär samma typ som på västkusten.

Fiskaren och hans hushåll
Det finns ett skotskt ordspråk som säger ”ingen kan vara fiskare utan 
hustru”. Bland svenska fiskare har familjen vid sidan av båtlaget varit 
den viktigaste produktionsenheten. Familjelag baserade på far och 
söner har varit en vanlig företeelse. I det förindustriella fisket existe
rade ofta en noggrann arbetsfördelning inom hushållet. När Ulvöfisk- 
ama återvände blöta och utvakade från strömmingsgrunden, stod 
deras hustrur beredda att ta hand om fångsten, skaka strömmingen ur 
gamen och rensa den. Strandsittarkvinnoma i Bua övertog fångsten, 
så snart båtama landat och gav sig ut på bytesexpeditioner till traktens 
bondgårdar.

På västkusten var arbetsfördelningen mellan man och kvinna skarp. 
Kvinnans värld var landbacken. Hon skötte det eventuella stödjord



bruket, hjälpte mannen med redskapens iordningsställande, arbetade 
med fångstens beredning och försäljning, men hon deltog aldrig i 
fisket och satte sällan sin fot på båten. Från det skånska fiskeläget 
Barsebäck ges följande bild av fiskarhustruns vardag, vid 1800-talets 
slut:

Att vara fiskarhustru var i äldre tid otroligt slitsamt. På deras lott 
föll att ta hand om fångst och redskap, när männen kommo i land. 
De skulle lynga (rensa) sill, hänga närdingar och gam, kvista dem, 
böda (reparera) dem, laga mat, baka, brygga, spinna, hålla hus och 
ungar rena och hela, sköta kreaturen och dessutom emellanåt mila 
med sill och fisk till Lund och bygden ikring.

På ostkusten har denna skarpa segregering mellan hav och land inte 
existerat. Kvinnorna har här skött samma typer av sysslor som fiskar
hustrurna på västkusten men har också kunnat deltaga i fisket. I det 
hårda gotländska drivgarnsfisket och den norrländska båtströmmings- 
rodden satt inte bara fiskardrängar utan även pigor och fiskardöttrar 
vid åroma. De ogifta fiskarna var starkt handikappade. De fick ofta 
leja hjälp till sysslor som agning av backor eller nätbindning. Just i 
själva tillverkningen av redskap sattes fiskarhushållets alla arbets
kraftsresurser in. Under vinterkvällarna var familjens samtliga med
lemmar från de minsta b amen och uppåt sysselsatta med nätbindning 
och redskapsreparationer.

Fångstens beredning var länge ett utpräglat kvinnoarbete i de flesta 
fiskelägen. När nya konserveringstekniker gjorde gamla tekniker som 
saltning och torkning överflödiga kom konservfabrikerna ofta att beman
nas med kvinnlig arbetskraft. Här fläker fiskarkvinnor långa till torkning 
i bohusläget Mollösund vid sekelskiftet.



Ett exempel från Buafiskamas vinterfiske med backor illustrerar, i 
hur hög grad hela hushållet involverades i männens aktiviteter:

Backefisket var ett hårt arbete som ”tog allt folk i huset”. Innan fis
karen kunde ge sig ut tidigt på eftematten, måste hans ställ med 
2 000 krok vara agnade, och till fisketuren nästa dag måste så nästa 
ställ ligga klart. Fiskaren själv hade ingen möjlighet att klara både 
förberedelser och fiske, utan husets kvinnfolk och barn fick sköta 
merparten av det smutsiga och besvärliga arbetet med att reda ut 
och agna backor. Det hela måste dessutom ske inomhus för kylans 
skull. Vintermånadernas fiske blev en tid av evig röra och långa 
arbetsdagar. En fiskarhustru ger följande bild av arbetet:

Det kan en knappt föreställa sig som här såg ut -  det skulle ha fil
mats! Det lukta i husen och var en enda röra. Skarpsill hade vi till 
agn, och den skars i bitar. Ofta var backoma frusna, när dom kom 
hem, och så skulle vi reda ut dom. Vattnet rann i stora floder, och 
mitt i allt kröp ungarna. Det var knappt att vi kvinnor hade tid att 
gå till varandra alls!

Fiskets rationalisering och mekanisering fick därför stora konsekven
ser, inte bara för fiskarna utan även för deras hustrur, som slapp en 
rad tidsödande sysslor. När trålen på 1940-talet ersatte backefisket i 
Bua, konstaterade en annan fiskarhustru, att "det var en skillnad som 
natt och dag”.

De är också relativt isolerade samhällsbildningar, där man i stor 
utsträckning administrerat och organiserat samhällets liv utan in
blandning utifrån.

Kulturell särprägel
De kulturella skillnaderna mellan olika kustdistrikt har, som vi sett, 
varit stora, men det finns också många drag som förenat fiskare och 
sjöfolk och skilt dem från bönder och borgare. Den ekologiska och 
ekonomiska grundvalen har givit många kustsamhällen en stark sär
prägel. Fiske och sjöfart har medfört periodisk bortvaro från hemor
ten. Arbetsrytmen har växlat mellan intensiva fångstperioder och tider 
av stillaliggande. I veckor har fiskare gått i väntan på att blåsten 
skulle lägga sig eller de första sillstimmen dyka upp. Under högsä
songen har man kunnat fiska nästan dygnet runt och knappt hunnit 
unna sig sömn eller mat, medan man under långa vintermånader syss
lat med reparationsarbeten och andra småjobb. I sjöfartssamhällen 
som Brantevik inträffade årets höjdpunkt när sjömän och skeppare 
återvände hem till familjen vid jultiden, med skeppskistan full av exo
tiska ting. Livsrytmen har blivit en helt annan än bönders och stads-



bors. Detta har bidragit till att stärka många kustsamhällens isolering, 
och ofta gjort det svårt för fiskare och sjöfolk att hävda sina intressen 
gentemot myndigheter och andra befolkningsgrupper. Männens perio
diska bortvaro har också givit kvinnorna ett större socialt och ekono
miskt ansvar än i många andra samhällsmiljöer.

Fiskesamhällets isolering från landsbygden har naturligtvis varit 
mest markant i rena yrkesfiskarsamhällen, där det kulturella, om än 
inte det geografiska, avståndet till böndernas värld kunde vara stort. I 
skånska och halländska kustbyar kan vi se hur klyftan mellan bonde- 
och fiskarvärlden skärptes, som en följd av den ökade specialise
ringen och den avvikande arbetsrytmen. Fiskarbonden ersattes av hel- 
tidsbönder och yrkesfiskare. Fiskarna rörde sig ofta längs stora delar 
av kusten och kunde vara bättre hemmastadda i fjärrbelägna fiskelä
gen än i jordbruksbyama i hemtrakten. Störst har rörligheten alltid 
varit bland bohuslänningarna. När man på 1930-talet byggde upp 
västkustfiskarnas fackliga organisation hölls flera möten i danska 
hamnar -  det var där de svenska fiskarna fanns under stora delar av 
året. Längs Östersjökusten bidrog på sina håll konflikter mellan jordä
gande bönder och obesuttna fiskare om markfrågor och rätt till fiske
vatten till att skapa en ökad distans. ”Det passar som kniven i bon
den”, var ett omtyckt talesätt bland ångermanländska fiskare. 
Efterhand som befolkningen differentierades och nya inslag som som
margäster kom till, minskade dock denna isolering. När Lubbe Nord
ström i seklets början kom till Ulvön och talade om livet i städerna, 
ruskade bara fiskarna på huvudet och svarade med ett stilla ”Jaså, är 
det så i S v e r i g e . N å g r a  år senare var bilden en helt annan. Fiskarna 
uppträdde i fullt stadsomat med stärkkrage, hatt och käpp, for på 
fiskekongresser och hade byggt upp en egen kooperativ försäljnings
organisation. Fiskarsönerna hade sett världen som manskap på ångbå
tar, och döttrarna tog arbete som hembiträden i städerna.

Det maritima samhällets sociala isolering motsvaras också av en 
stark inre sammanhållning. I få samhällsmiljöer har inslaget av samä
gande och samarbete varit lika omfattande. Skutskepparnas partrede
rier, väven av båt- och fiskelagsbildningar, de invecklade borgensked- 
joma i dagens trålfiskelägen, stödet till olycksdrabbade fiskare etc. 
utgör konkreta manifestationer av ekonomisk och social solidaritet. 
Detta hindrar inte att det existerat starka konfliktelement, som dock 
ofta får ses som ett resultat av den bräckliga ekologiska anpassningen. 
Segslitna tvister om fiskerätt och hemlighetsmakeri kring goda fiske
platser står i kontrast till den kooperativa samhällsstrukturen. Goda 
fångstplatser var en knapp resurs. På Runnö kunde bönderna spionera 
på varandra för att lista ut de bästa torskgrunden, och Buafiskama var 
noga med att inte avslöja en lyckad hummerfångst för att inte locka



andra till platsen. I det bohuslänska vadsillfisket kunde vadlag ryka 
ihop i regelrätta slagsmål om fiskeplatser ute i skären. Konkurrensele
mentet var starkast under den period man sålde till privata handlare i 
en helt oreglerad marknadssituation, där förste man på plats ofta fick 
de bästa priserna. Övergången till kooperativa försäljningsformer 
minskade inslaget av konkurrens. Typiskt är också att solidariteten 
inom fiskeläget kunde vara mycket stark, medan man intog en fientlig 
hållning till grannlägenas fiskare, särskilt om dessa dök upp i hemma
vattnen.

I alla fiskesamhällen finner vi en centrering på havet, som speglas i 
en rik och nyanserad terminologi för minsta väderskiftning och vågrö
relse, för havsfaunan och bottenlandskapet. Kunskaper om fiskens 
beteende, om goda fångstplatser, om väder, vind och strömmar har 
varit ett viktigt kapital, som förts från far till son. Fiskare blir man 
inte, det föds man till, och fiskarsönernas utbildning har börjat tidigt.

Nyckfullheten och riskmomenten -  den dåliga kontrollen över 
naturen -  har också givit upphov till en rik föreställningsvärld med 
tabun och magiska föreskrifter, riter för att säkra den egna fiske
lyckan, men ibland även till att förgöra konkurrenters.

Norrländska fiskare gör i ordning näten inför båtströmmingsrodden. Ett 
sätt att påverka fiskelyckan var att stjäla nätsänken från ett framgångsrikt 
båtlag. Foto från sekelskiftet: Statens sjöhistoriska museum.



Det har även funnits ett behov att förklara till synes oförklarliga 
variationer i fångstlyckan. Somliga fiskare har varit ”drevna", medan 
andra misslyckats gång på gång utan synbarlig orsak. Kanske har 
detta i kombination med fiskets och sjöfartens stora faromoment 
bidragit till den starka och ofta särpräglade religiositet som karakteri
serat många fiskarbygder. I de norrländska utskärsfiskelägena samla
des fiskarna ofta till bön på kvällen, innan det var dags att böija 
utrodden. Söndagsfiske var också helt otänkbart. Särskilt markant har 
det religiösa inslaget varit på västkusten, där schartauaner och fri
kyrka haft en mycket stark ställning. I en del fall kunde väckelsevå
gorna splittra fiskelägets kulturella och sociala homogenitet. Gränsen 
kunde dras skarpt mellan ”Guds och världens barn”. Om Knippla i 
Göteborgsskärgården under mellankrigstiden heter det: ”Då var den 
frikyrkliga glöden starkare, och pingstvännerna skilde sig från de 
övriga i uppförande, tal och inte minst i fråga om klädsel och frisyr”.

Ofta har den religiösa uppfattningen fått starka inslag av fatalism -  
”människan spår och Gud rår”. Den växlande fiskelyckan kunde för
klaras på många sätt, men den satte en stark prägel på fiskesamhället. 
Författaren Sven O. Bergkvist har skildrat de norrländska fiskarnas 
inställning till strömmingen:

Var det ’tjockskötar' på färde så kunde man ibland varken se gam 
eller telnar, vålar eller klommar för bara strömming -  som liksom 
vräkte som sprakande glitterskyar över rulle och sud och som när 
det riktigt begav sej kunde fylla flaken ända upp mot relingen från 
framstam till bakstam, och det kunde ofta innebära tjugi tunnor 
eller mer, tusentalet kilo och däröver. Det regnade strömming som 
småspik, hände det också att man sa och tyckte, att snart stod man 
till höfterna i den sprittande, saliggörande sörjan av levande, åtrådd 
fisk. Man trampade runt i strömming och man spottade och svor 
och skrattade strömming ur flåsande gommar och man snöt ’små
glin’ ur droppande näsor. Man strök strömming ur ögonen för att 
kunna se och man plockade strömming ur halslinning och fickor, 
ifall man nu gjorde sej tid att andas ut för några minuter. Överallt 
bara strömming -  håret och i öronen, under oljerocken och storväs
ten och långt ner i byxor och storstövlar. Då var det fest vid gryn- 
nan och då var livet värt att leva för den som svurit sitt liv åt fisken 
och havet. Men för det mesta var det vardag på ett annat och vanli
gare vis... Oftare blev resultatet av slit och förhoppningar ’knappt 
mer än ett kok’ och gick det riktigt illa hade man bara ’lite skram
mel’ på båtflaken när man begynte den dryga och arbetsamma åter
färden... Strömmingen fick sina benämningar utifrån humör och 
fångstlycka; den kunde kallas ’hon’ och bära kvinnonamn i goda 
tider, men slog det slint hände det att den avfärdades som surmör
tar, lushundar eller självmördare...



Växlingarna mellan goda och dåliga säsonger har vidare skapat ett 
dåligt utgångsläge för långsiktig planering och givit upphov till över
drivna stereotyper av fiskaren, som en man ”som lever för dagen”. De 
alltmer avancerade fångstteknikema inom fisket, hjälpmedel som 
ekolod, radar och radiotelefon har gjort fiskarens hantering både 
säkrare och effektivare, men fisket förblir en fångstkultur. Hasardele
mentet finns där fortfarande.

FRÅN MÅNGSYSSLERI TILL SPECIALISERING

Sammanfattar vi huvuddragen i kustsamhällets ekonomiska och soci
ala liv, kan vi konstatera, att utvecklingen gått mot ökad specialise
ring och att en rad maritima näringar försvunnit ur bilden. Tidigare 
var gränsdragningen mellan kustsamhällets olika näringsgrenar diffus. 
Ofta kom männen att pröva på flera maritima yrken under sin levnad. 
Efter att som pojke ha varit med och lärt upp sig i kustfisket kunde 
man gå till sjöss i ungdomen för att så efter några år återvända och gå 
med i ett havsfiskelag. Det hårda havsfisket med vaknätter, kyla, blåst 
och väta resulterade i yrkessjukdomar som reumatism, och gjorde att 
många fiskare var tvungna att övergå till ett ”pensionärsfiske” i kust
vattnen redan vid femtioårsåldern.

Vi har sett hur myndigheternas agerande påverkat näringslivet, som 
i bekämpandet av bondeseglationen under tidigare epoker eller i de 
många hamnbyggnadsprojekten mot 1800-talets slut. Myndigheternas 
merkantila politik under 1700- och början av 1800-talet ledde också 
till, att man försökte lokalisera fisket liksom sjöfarten till städerna. 
Städernas fiskeborgare uppmuntrades, och man prövade även att bilda 
fiskekompanier, ledda av stadsköpmän. Dessa försök till stordrift fick 
dock aldrig någon större omfattning. Om fiskekompaniema har det 
träffande sagts, att de fiskade mer efter premier än efter fisk. Myndig
heterna prövade även att dämpa mångsyssleriet i landsbygdens kust
samhällen. Bönder kunde lockas med i fisket under goda år, medan en 
motsvarande avgång ägde rum under dåliga säsonger. Denna rörlighet 
bekämpades av myndigheterna, som menade att jordbrukarna försum
made sina gårdar, och att fiskarna skulle specialisera sig på fiske och 
överge de primitiva stödjordbruken. Denna syn bottnade i bristande 
kunskap om kustbomas levnadsvillkor. Mångsyssleriet var länge en 
förutsättning för en någorlunda stabil hushållsekonomi, och det var 
först med fångstmetoder som tillät ett jämnare fiske och ändrade 
avsättningsförhållanden, som den sammansatta hushållningen över
gavs. Mångsyssleriet medgav en flexibilitet i hushållningen. Kusthus
hållets resurser kunde dirigeras till den sektor, som för tiden tedde sig



mest fördelaktig. Säsongfiskama har under 1900-talet blivit helårs- 
fiskare, och en yrkesfiskarkår har växt fram ur kustbefolkningens 
säsong-och binäringsfiske. Som vi sett, måste denna utveckling även 
sättas i relation till det ökade befolkningstrycket under 1700- och 
1800-talen. Medan bohuslänningarna haft en lång tradition av helårs- 
fiske, ägde denna omställning först mm under decennierna kring 
sekelskiftet 1900 i många bygder. Under denna period infördes båt
motorn och en rad nya redskapstyper i anslutning till de förbättrade 
avsättningsmöj ligheterna.

Fiskets ändrade karaktär medförde en ökad kapitalinsats. Det kräv
des avsevärt större investeringar i däckade båtar, nya redskap och 
motorer. Kapitaliseringen av fisket påskyndade en specialisering. Det 
blev allt mindre lönsamt att kombinera fiske och jordbmk. De stora 
investeringarna i trålare under senare delen av 1900-talet har dock 
ökat de ekonomiska riskerna. En felslagen fångstsäsong kan få svåra 
följder. En trålskeppare från Blekinge uttrycker det så här:

Jag har fiskat i tretti år och nu är jag båtens slav. Det finns ingen 
återvändo längre, det är inte bara att byta yrke. Här har folk gått i 
borgen för mig för köpet av båten och jag kan inte bara lämna dom 
i sticket. Men roligare än att rulla här på sjön kan man ju ha. Man 
får jobba dubbelt och tjäna hälften...

De vikande konjunkturerna har under de senaste decennierna lett till 
en kraftig minskning av antalet yrkesfiskare, men de nya och arbets- 
besparande fisketeknikema har gjort att fiskets fångstvärde har fort
satt att stiga, trots avgången i yrkeskåren.

Handla med fisk
Fiskets omvandling måste sättas i relation till de ändrade avsättnings- 
förhållandena. Fisk är en ömtålig vara, som måste avyttras snabbt. 
Detta har, i kombination med att man sällan kunnat överblicka fångst
läget från dag till dag, gjort fiskamas marknadsposition utsatt. Länge 
skötte fiskarna själva försäljningen av sina produkter. I skånska och 
halländska fiskelägen kunde kvinnorna bära dagsfångsten i korg på 
ryggen eller rulla den i skottkärra till närbelägna bondbyar eller stä
der. Fiskaren själv kunde segla fångsten till marknader. I de norrländ
ska fiskelägena for man med jämna mellanrum med saltströmming till 
städernas uppköpare men även till sågverkens arbetarsamhällen. 
Ännu i början av 1900-talet existerade det en direkt byteshandel mel
lan fiskare och bönder, som kunde byta säd, potatis eller andra pro
dukter mot en vagnslast sill eller strömming till hemsaltning. Efter
hand som det utvecklades ett nätverk av lokala uppköpare underlätta-



Ända in på 1900-talet såldes en stor del av fiskarnas fångster lokalt 
genom småhandlare, som transporterade fisk i ryggkorgar eller på skott
kärror. De som höll sig med häst och vagn kunde ge sig längre in i lan
det. Här säljer en fiskhandlare sill på landsvägen vid Hallarum i Ble
kinge.

des fiskarnas arbete. Men det skedde inte konfliktfritt. De nyckfulla 
växlingarna i fiskeåret kunde ställa fiskaren i ett beroendeförhållande 
till uppköparen. De ekonomiska relationerna mellan parterna hade 
dock en mycket varierande karaktär. I en del kustbygder kunde en fri
kostig kreditgivning och lån till fiskeutrustning bli en småhandlares 
ruin, i andra fall kunde fiskaren bindas till en enda uppköpare. Vi har 
sett exempel på det senare i 1800-talets bohusfiske. Det är mot denna 
bakgrund man får se den genomslagskraft, som bildandet av egna, 
kooperativa försäljningsorganisationer fick under 1900-talet.

Det är viktigt att minnas att övergången från natura- och självhus
hållning i fiskarhushållet skedde successivt. När Buafiskarna tog ste
get från kust- till havsfiske mot 1800-talets slut innebar detta inte att 
man övergav naturahushållningen för en penningekonomi, trots de 
ökade förtjänsterna i havsfisket förblev kontanter en sällsynt vara i 
fiskarhushållen. Inkomsterna från hummer- och sillfisket gick vanli
gen direkt till betalning av maträkningama hos handelsmannen. Inkö
pen gick på kredit och skulle betalas ”när sillen kom” fram på höst
kanten. Slog sillfisket fel kom hushållsekonomin i obalans för lång tid



framåt. Större delen av året hade man inga, eller ytterst små, kontant- 
inkomster. Det gällde att ersätta penningsutlägg med eget arbete, där 
så var möjligt. Oljestället tillverkades t.ex. hemma av kläder dränkta i 
linolja.

Ett föränderligt mönster
Det går inte heller att ge en statisk bild av bosättningen längs de sven
ska kusterna. Kustsamhällenas placering, form och funktion har väx
lat under tidernas lopp. Faktorer som växlande fisktillgång, handels
konjunkturer, nya fångsttekniker samt utbudet av andra utkomstmöj
ligheter har medverkat till att skapa detta föränderliga mönster. Det 
medeltida sillfisket i Öresund gav upphov till blomstrande samhälls
bildningar som Skanör och Falsterbo. Under 1700-talet växte sillsalte- 
riemas kåksamhällen upp på karga skärgårdsöar längs Bohuskusten. 
1800-talets växande befolkningstryck resulterade i framväxten av 
strandsittarsamhällen, som Bua, och gjorde gamla säsongfiskeplatser, 
som Ulvön, till helårsfiskelägen befolkade av de obesuttna som inte 
kunde få sin bärgning i jordbruket. Under 1900-talet lades många av 
utskärsfiskelägena vid Östersjökusten öde. Under segel- och salt- 
strömmingsepoken var närheten till havets fångstfält en viktig faktor 
för lokaliseringen av ett fiskeläge. När fisket motoriserades och 
strömmingen blev en färskvara, avfolkades många utskärslägen. På 
ostkusten har också landhöjningen tvingat fiskarna att lämna upp
grundade hamnar och fiskeplatser. Uppsvinget för fraktfarten mot 
1800-talets slut ledde till att skepparna och sjömännen blev den domi
nerande gruppen i många traditionella fiskelägen. Stenindustrins 
framväxt i Bohuslän och Blekinge kunde också förvandla fiskarsam
hällen till stenhuggarsamhällen. Under de senaste decennierna har till
gången på goda hamnanläggningar blivit en central faktor. I trål
fiskets kärnområde -  från Bohuslän till Blekinge -  har många småfis
kelägen tynat bort eller förvandlats till sommargästbyar, medan trål- 
fiskarna dragits mot de stora hamnarna. 1960-talets vikande 
sillkonjunkturer skapade i förening med de förbättrade kommunika
tionerna med fastlandet en stark avfolkning i Göteborgsskärgårdens 
många fiskelägen. Listan skulle kunna fortsätta i all oändlighet. Det 
centrala inslaget i de maritima samhällsbildningarna är alltså förän
derlighet. Ett genomgående drag är nedgången för landsbygdens fis
kelägen och sjöfartssamhällen under 1900-talet. De många hamn- och 
lastageplatsema ligger öde. Många kustsamhällen har förvandlats till 
sommargästbyar, andra som Bua har genom den tunga industrins 
kustinvasion omdanats till industrisamhällen.



FRITIDSKUSTEN

I de traditionella kustnäringamas ställe har sommargästernas invasion 
under 1900-talet skapat nya näringar och nya bosättningsmönster 
längs kusterna. Fritidskusten är en sen företeelse.

Kustlandskapet betraktades länge som fult, vilt och närmast skräm
mande av högreståndsresenärer, men under 1800-talet sker en omvär
dering. Författare och konstnärer söker sig ut till det annorlunda land
skapet -  den vilda kusten blir pittoresk och intressant.

Den nya kustbosättningen utvecklas ur kurhotellet och brunnsorten. 
Redan mot 1700-talets slut hade man börjat utveckla idéer om havs
luftens och havsvattnets hälsobringande karaktär, och då grundlädes 
Gustafsberg utanför Uddevalla som Sveriges första havskuranstalt.

Så kom efter kontinentala förebilder ett nytt liv vid kusten att ta 
form. Vi kan följa denna erövring i kusten över flera stadier. De första 
kurhotellen var liksom de fashionabla brunnsorterna mycket exklu
siva och slutna semesterinstitutioner.

Havet och stranden var fortfarande en utmaning, baden mer en häl
sobringande plikt än en njutning. Under vackra dagar kunde man fla
nera eller vila på stranden, dock alltid väl påbyltad. Havsbadet bör
jade som en direkt vidareutveckling av vattenkuren och omgavs av en 
omfattande medicinsk kosmologi som föreskrev hur, var och när man 
skulle bada.

Efterhand tog nöjeslystnaden överhanden, de medicinska skälen för 
kustvistelsen ersattes av feriemässiga: kurhotellen blev till badhotell. 
De stora mondäna badhotellen, som försökte leva upp efter kontinen
tala förebilder, kom dock aldrig att få en dominerande plats i sommar
landet. Betydligt vanligare blev badpensionatet -  en semesterform 
som hade sin högkonjunktur under första häflten av 1900-talet.

Badpensionatet blev den fysiska och sociala ramen kring ett 
sommarliv i mycket fasta och traditionstrogna banor. Dagens rytm var 
gärna kollektiv med fasta hållpunkter som bad, aftonpromenad, 
krocket eller canasta -  en rutin som kunde brytas av sommarens sed
vanliga maskerad eller kamevalsupptåg. Så blev sommarlivet ute vid 
havet en märklig blandning av etikett och borgerliga ritualer å ena 
sidan och en längtan efter det enkla, sinnliga och kroppsliga livet å 
den andra. Man sökte både det mondäna och det naturliga, vilket 
bland annat avspeglas i badhotellens marknadsföring. Så här låter det 
i en resehandbok från Västkusten för år 1925:

Fiskebäckskil omtalas som ”Västkustens mest besökta badort” med 
följande tillgångar: ”Milt klimat, Frisk härdande luft, Härliga strand
bad, Vackra promenader, Underbara solnedgångar, Tennis -  Segling 
-  Dans, Fullständiga spriträttigheter, Badläkare...”



”Bo på Gustafsberg -  den första av Sveriges badorter” manar en 
annan annons, som företecknar följande företräden:”Storslagen natur. 
Strand- och skogsvägar. Radioaktiv hälsokälla. Varma och kalla salt
sjöbad. Sällskapsnöjen, segling, fiske. Dagligen musik i parken.” 

Kullaberg vid Mölle annonserar under rubriken: ”Sveriges största 
internationella badort: Vild högromantisk natur. Milsvida skogar och 
berg. Sagolika bergsgrottor. Regelbunden ångbåtsförbindelse med 
Köpenhamn.”

Annonserna speglar den blandning av kurort, naturupplevelse och 
societetsnöje som var typisk för de nordiska badorterna ett gott stycke 
in på 1900-talet. De stora mondäna badhotellen, som försökte leva 
upp efter kontinentala förebilder, kom dock aldrig att få en domine
rande plats i det nordiska sommarlandet. Det fanns redan vid sekel
skiftet en föreställning om att livet ute vid havet borde vara enklare 
och mer naturligt än i de kontinentalt inspirerade hotellmiljöema.

Mot slutet av 1800-talet börjar borgerskapet även bygga egna 
sommarvillor på bekvämt transportavstånd från städerna. Men steget 
mot egen sommarvilla gick ofta över ett mellanled: inhyming hos 
lokalbefolkningen. Runt om längs den svenska kusten skapades sär
egna kulturmöten då städernas borgerskap med allt sitt pick och pack 
flyttade in hos fiskare, skeppare och bönder. Det var en billigare och 
mer familjär semesterform än livet på badhotell och pensionat.

Sommargästernas intåg i kustsamhällena gav upphov till säregna 
kulturmöten och konfrontationer, här ställdes städernas överklass mot 
marginaliserade och isolerade fattigsamhällen. Det genuina folket 
sågs till en början som ett pittoreskt staffage: "dessa enkla men sunda 
och dugande människor av underklassen”, som det hette i Svenska 
turistföreningens årsskrift år 1903. Strindbergs ”Hemsöboma" ger en 
skönlitterär bild av denna kulturkonfrontation. I Smögen hyrde man 
in sig hos fiskarna, och på Ulvön byggdes ett badgästhotell, vid vars 
entré stod fiskarpojkar i portiermössor.

Lokalbefolkningen flyttade ut i brygghusen eller ner i källaren, och 
trots den starka fysiska närheten hölls de sociala gränserna oftast tyd
ligt uppdragna. Det kunde hända att barnen fick leka tillsammans, 
men var och en visste sin plats i detta nya sommarliv:

Oj, vad man krökte rygg för sommargästerna! De kom där i sina 
vita linnekostymer. Det syntes skillnad, men nån påverkan i livsstil 
på de bofasta blev det inte. Man hade inte råd. Och hur skulle det 
sett ut om en fru härifrån kom i en herrskapshatt. Nej, det gick inte. 
Det var skilda världar.

Även om man tvingades anpassa sig till sommargästernas vanor och 
önskemål följde man i de flesta badorter rådet som en fiskarson fick



av sin mor: ”Låt dom ha sitt, så får vi ha vårt!”
De inföddas motvilja demonstrerades sällan öppet. Badgästerna 

ondgjorde sig ofta över ortsbomas inbundenhet eller tmlighet, deras 
fåordiga och långsamma reaktioner, men insåg sällan att detta kunde 
vara en del av en motståndskamp i det tysta. Lokalbefolkningen 
kände sig i kulturellt underläge dessa sommarmånader. Man var 
ockuperad av en främmande kultur i sandaler och sololja, med hjärt
liga skratt, gott om pengar och ett vänligt intresse för de pittoreska 
dragen i kustbomas liv.

Sekelskiftetsgästemas förundran över det exotiska folket ute vid 
kusten förbyttes efterhand till en mer patriarkal familj ari tet, men 
gemenskapen mellan sommargäster och ortsbor ägde fortfarande mm 
på gästernas villkor. För många ortsbor blev det därför en symboliskt 
viktig förändring när den egna levnadsstandarden blev så hög under 
1950- och 60-talen att man inte längre behövde flytta ner i källaren 
eller ut i brygghuset. Nu kunde man istället hyra ut brygghuset till 
sommargäster och bo kvar själv!

Vid sidan av denna uthyrning växte en sommarstugebebyggelse 
fram i allt snabbare takt från sekelskiftet och framåt. Från Stockholms 
skärgård skildrade Sten Selander på 1940-talet denna gradvisa expan
sion ut mot havsbandet:

Sommargästernas skärgård liknar en skorplav, som ständigt breder 
ut sig i periferin, medan samtidigt allt större partier dör ut i cent
rum. För hundra år sedan nådde den inte stort längre ut än till Djur
gården: Karl Johanstidens sommarnöjen vid Blockhusudden, Nyck
elviken och Siekia ligger redan i stadens utkanter. Innerskärgården 
ut till Dalarö och Lindalssundet med en utlöpare längs ångbåtsle- 
den mot Blidö och Fumsund representerar nästa epok, det borger
liga, punschdoftande, patriarkaliska 1880-talet. I landskapet marke
ras det av väldiga villor med tinnar och torn, som en gång byggdes 
för grosshandlarfamiljer med sex barn och fyra jungfrur och nu har 
degraderats till pensionat och semesterhem... Men framför allt är 
denna skärgård, där Strindbergs Fagervik låg, en livsform och ett 
kulturskede, som vi nu bara kan återse i minnet. I juni, då skolorna 
slutat, flyttade man dit ut med allt sitt bohag, från möbler och säng
kläder till silver, servis och fikuskrukor, på överfyllda ångbåtar 
som liknade gigantiska flyttlass. Familjefäderna kom ut på lördags
kvällarna; de hade ätit middag i försalongen med biffstek och 
brännvin och druckit kaffe och punsch på akterdäcket och debarke- 
rade nu, dignande under paket, på bryggan där fruar i matroshatt 
och musslinklänning och barnungar i blårandiner väntade...

Under mellankrigstiden breddades sommargästfolkets sociala rekryte
ring. Vid sidan av högborgerlighetens stora villor byggde medelklas-
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sen enklare sommarstugor och det skapades även sportstugeområden 
med starkare arbetarklassprägel.

Föreställningarna om det sunda sommarlivet vid kusten hade redan 
tidigare medfört byggandet av sommarlovskolonier i närheten av de 
stora städerna, dit företrädesvis arbetarbarn sändes. Nu började även 
många företag och organisationer bygga semesterhem för sina 
anställda: här skapades en ny, kollektiv semesterform, främst för lägre 
tjänstemän och arbetare, som tillbringade en vecka eller två tillsam
mans med arbetskamraterna och deras familjer.

I och med att man 1938 fick lagstadgad semester på två veckor ska
pade även cykelturism och det nymodiga campinglivet nya sommar
livsformer. Under efterkrigstiden växte bilturismen, inte minst då i 
form av familjebilen. Familjen kunde stuvas in i sitt eget privata, rul
lande rum, fyllt av alla de nya rekvisita som den nya fritidsindustrin 
erbjöd: allt från reseradio och campingutrustning till fritidskläder och 
fritidsmat:

Motorismen har gjort badgästerna till nomader. De klarar sitt som
marnöje med ett fordon och ett tält. Går i vattnet var de finner det, 
obekymrade om huruvida där ligger eller inte ligger något samhälle 
som kan ge dem en sommaradress. Ingen badkamrer skriver upp 
namn, ingen vet var badgästen har sin gång. Människor i hela 
inlandet med städer, byar och fabrikssamhällen, lyfter som en 
fågelskara och slår ned för att lapa sol och plaska varhelst stranden 
inbjuder.

Så skrev man 1958, i en tid då nya campingplatser växte upp överallt 
längs kusten. Turistbranschens reaktion på efterkrigstidens expande
rande och alltmer rörliga turism var blandad. Många upplevde att den 
hotade det traditionella etablerade turistmönstret, med fasta 
pensionatveckor, stamgäster med egna serviettringar och upp
trampade promenadstigar, andra varnade för den ”semesterslum” som 
skapades när nu "de nomadiserande bilfamiljema” flockades till 
populära områden.

Men de flesta av de vildvuxna och improviserade campinglägren 
förvandlades snart till stillsamma familjecampingplatser. En term som 
”vild camping” kom att förbehållas de mer okontrollerade tältläger dit 
ungdomen sökte sig och under 1950- och 60-talen förfasade man sig i 
medierna med stor kraft över det osunda och syndfulla semesterliv 
som utvecklades här -  utanför vuxensamhällets kontroll.

Under 1960-talet expanderande husvagnslägren snabbt och för
stärkte ytterligare campinglägrens karaktär av alternativa sommarstu- 
geområden. Fler och fler campare blev stamgäster och kunde ofta 
kännas igen på att de sakta men säkert privatiserades sin omgivning,



byggde staket, började anlägga små trädgårdar.
Med campingturismen lades grunden till en motsättning som fortfa

rande är markant i många kustsamhällen: konflikterna mellan den 
fasta och den rörliga sommargästbefolkningen. De gamla ”riktiga” 
sommargästerna kunde känna ett behov av att distansera sig till livet 
bland camparna. Här ställdes olika, klassbaserade föreställningar om 
det goda eller riktiga semesterlivet. För sommarstugeägarna var beho
vet av avskildhet ofta stort. Under semestern skulle man vara i fred 
på den egna tomten eller i en egen badvik. För dem var det intensiva 
sociala livet nere på campingplatsen en styggelse. Att människor 
kunde välja husvagnslivet inte bara av ekonomisk nödvändighet utan 
därför att man uppskattade närheten till andra och det informella 
umgänget var svårt att förstå.

Idag domineras de flesta av landsbygdens kustsamhällen helt av fri
tidsfolket. I Smögen och B rante vik, på Runnö och Ulvön överstiger 
sommargästernas antal helårsbornas. Många fiskelägen står tomma 
och igenbommade vintertid för att befolkas under några korta som
marmånader, samtidigt som huspriserna drivits upp till en nivå där 
lokalbefolkningen haft svårt att hävda sig.

Omfattningen av denna nya maritima bosättning framgår av,att det 
idag existerar över en halv miljon fritidsbåtar i Sverige och att sport
fisket är vår utan jämförelse största fritidsaktivitet. Trots att kustrem
san endast omfattar fem procent av Sveriges yta, återfinns vid kusten 
nära hälften av all fritidsbebyggelse.
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5. BRUK OCH INDUSTRI
SAMHÄLLEN

av Mats Hellspong

BRUKSMILJÖNS ÄLDRE HISTORIA

Bergsbruk och järnhantering
Vid sidan av jordbruket har bergsbruk och järnhantering sedan medel
tiden spelat en väsentlig roll i svenskt näringsliv. På grund av utlan
dets efterfrågan på bergens produkter, silver, koppar och järn, var 
denna exportnäring föremål för statsmakternas synnerliga intresse. 
Särskilt de fåtaliga silver- och koppargruvorna omhuldades att döma 
av deras verkliga betydelse i en alltför överdriven anda. Sala berömda 
silvergruva spelade ut sin roll redan på 1500-talet. Kopparbrytningen 
bedrevs intensivt under 1500- och 1600-talen, särskilt vid Falu gruva. 
Sverige var vid denna tid Europas största kopparproducent. Under 
1700-talet avtog denna metall i betydelse, men ännu vid 1700-talets 
mitt var koppar näst järn landets viktigaste exportvara. Till skillnad 
från bearbetningen av de ädlare metallerna var järnhanteringen spridd 
på en mängd lokaler i mellersta Sverige.

Liksom jordbruket gav bergsnäringen upphov till särpräglade sam
hällen på landsbygden. Men man kan säga att dess betydelse för sam
hällsbyggande och sysselsättning långtifrån stod i paritet med dess 
ekonomiska betydelse. I förhållande till jordbruket sysselsatte bergs
näringens småindustrier endast en obetydlig del av rikets befolkning. 
Bergsnäringens betydelse för landsbygdens befolkning blir något 
större om man tar i beräkning de möjligheter den erbjöd bönderna till 
extraförtjänster genom kolning, körslor och leveranser. Men man får 
också betänka att dess utbredning till andra landskap än de mellan
svenska var förhållandevis obetydlig.

Järnhanteringen har traditioner från förhistorisk tid. Den tycks då 
ha baserats på sjöars och myrars malm. Gruvor är belagda sedan 
medeltiden, Stora Kopparberget vid Falun ända sedan tidig medeltid. 
Kända redan under medeltiden är en rad av Mellansveriges största 
gruvor, t.ex. Norberg och Dannemora. De större gruvorna brukades 
av ett stort antal bergsmän och ursprungligen hade var och en sitt eget



brytningsställe. När schaktens djup växte måste emellertid brytningen 
organiseras mer samlat. Flertalet mindre gruvor var dock flacka och 
obetydligt djupa, endast ett par meter.

Krutsprängningen infördes i större omfattning i gruvarbetet först på 
1700-talet. Dessförinnan hade malmen brutits genom tillmakning: 
man hade tänt eldar efter bergväggen och sedan när berget blivit lätt- 
brutet hackat loss malmstycken. Mot medeltidens slut lärde man sig 
använda hästvandringar vid uppfordringen och pumpar för att 
avlägsna vattensamlingar. Riskerna för ras och översvämningar och 
den rökutveckling som var en följd av tillmakningsmetoden gjorde 
dock gruvarbetet till ett föga attraktivt yrke. För att lösa arbetskrafts- 
problemen utnyttjade man under vasatiden tidvis straffångar i bryt
ningen.

Smältningen av malmen skedde i hyttor. Den lufttillförsel som 
smältningen krävde åstadkoms av bälgar, antingen handdrivna eller 
drivna med vattenkraft. Vissa vattendrag tillät längre och mer konti
nuerlig drift (”strömhyttor”), andra kunde bara ge kraft korta perioder 
på våren och hösten (”bäckhyttor”). Masugnarnas införande under 
medeltiden innebar en effektivare smältningsprocess och förbättrade 
produkter. Hyttornas och masugnarnas produkter, tackjärnet, omsmäl
tes (”färskades") till smidbart järn, ”smältor”, vid hamrar, varvid kol
halten nedbringades. Smältorna utsträcktes sedan till stångjärn. Detta 
hammarsmide utvecklades under vasatiden enligt nya metoder, tysk- 
smide och vallonsmide.

Gruvor, hyttor och hamrar var alltså järnframställningens tre loka
ler. Geografiskt var de alla som nämnts särskilt talrika i ett bälte i 
Mellansverige. Det drevs emellertid under 1600- och 1700-talen en 
politik som syftade till att sprida ut järnhanteringen över så vid
sträckta områden som möjligt. Orsaken härtill var en rädsla för att 
inte skogarna i Bergslagen skulle räcka till. Såväl tillmakningen i gru
vorna som smältningsförfarandet i hyttor och hamrar krävde nämligen 
stora kvantiteter kol och ved. Man strävade därför efter att lokalisera 
arbetsplatserna med tillräckliga avstånd sinsemellan av omsorg om 
skogarna. Särskilt hamrama försökte man att decentralisera. På så sätt 
fick landskap som Östergötland och Västergötland, där antalet masug
nar var litet, med tiden ett ansenligt antal järnbruk. Det var fördelakti
gare att transportera tackjärn långa sträckor till järnbruken än att 
transportera det skrymmande och ömtåliga kolet långa sträckor till en 
koncentrerad järnhan teringsbygd. Denna decentralisering av järnhan
teringen ledde under 1600-talet till att Värmland blev järnbrukens 
landskap framför andra. Och även inom detta landskap skedde en 
spridning av driften, västerut mot norska gränsen.

Under 1600-talet vidgades statens inflytande över bergshante-



Masugnar och stångjärnshammare i mellersta Sverige under 1860. Enligt 
kartan var masugnarna starkare koncentrerade till Bergslagen än ham- 
rama, som var talrika i t.ex. västra Värmland och norra Östergötland. 
(Efter Svenska Turistföreningens Årsskrift 1957.)

ringen. Sålunda inrättades ett särskilt Bergskollegium 1649. Privi
legier gavs till en rad järnbruk, 1600-talet blev bruksgrundandets 
århundrade. Som bruksgrundare etablerade sig adelsmän och kapital
starka handelsmän, inte minst utländska sådana. Till de senare hörde 
vallonema Louis De Geer och Willem De Besehe. Bakgrunden till 
deras intresse var de långvariga krigen i Europa under första hälften 
av 1600-talet. Den tidigare blomstrande järnhanteringen i de vallon- 
ska delarna av Nederländerna var i kris på grund av krigstillståndet. 
Vallonska affärsmän, bl.a. De Geer, hade redan fungerat som lånegi- 
vare åt den svenska kronan. Tanken att flytta verksamheten till det 
fredade Sverige med dess goda råvarutillgångar låg onekligen nära till 
hands.

Till de bruk och andra industrier som dessa valloner arrenderade 
eller anlade i Sverige under 1600-talet flyttade vallonska arbetare, 
dels till Finspång och Norrköping, dels och huvudsakligen till ett 
antal bruk i norra Uppland. Lövsta, Gimo och Österbybruk, vilka



De Geer arrenderade från 1620-talet, fick ta emot ett stort antal vallo
ner. Värvningen, för det rörde sig om en sådan, fortsatte till in på 
1650-talet. På vallonbruken praktiserades den färskningsmetod, som 
nu infördes till Sverige, vallonsmidet.

Lövsta och Österby blev efter tidens mått stora anläggningar med 
stramt patriarkalisk samhällsplan. Sådana brukssamhällen fick en 
annan karaktär än bergsmansbyama vid mindre hyttor och hamrar. 
Brukspatronernas samhällen börjar skilja sig från bergsmännens. Men 
kanske skall skillnaderna inte dramatiseras. Liksom brukspatronerna 
var bergsmännen kapitalägare och deras roll som aktiva kroppsarbe
tare försvagas under seklerna, först vid gruvorna, senare vid hyttorna. 
De blir alltmer passiva delägare. Det bör vidare påpekas, att även om 
bergsmännen väsentligen sysslade med malmbrytning och tackjäms- 
framställning, så ägde de dessutom inte sällan mindre stångjämsham- 
rar. Och även om järnbruken främst sysslade med färskningen av 
tackjärn till stångjärn, så fanns ibland även masugnar vid bruken. På 
dessa punkter rådde stora lokala olikheter.

Bergsmännen bedrev jämtillverkning vid sidan av åkerbruk och 
boskapsskötsel. Jordbruket kombinerades med gruvbrytning och tack- 
jämsblåsning i ett omväxlande arbetsår. I arbetet redde sig bergsmän
nen länge själva med sitt eget husfolk. Delägarna i en hytta kunde 
ursprungligen vara mycket få men med arvsskiften brukade antalet 
stiga. I äldre tider arbetade hushållen individuellt, hämtade malm ur 
gruvan och blåste i hyttan, när de stod i tur att använda den. Men så 
småningom framtvingades kooperation och fast organisation. Under 
1700- och 1800-talen blir bergsmännen allt mer arbetsgivare. Samti
digt uppstår en fast arbetarbefolkning vid gruvor och masugnar.

Det svenska jämet hade en storartad ställning på världsmarknaden 
under 1600- och 1700-talen. Denna ställning grundades delvis på 
goda malmförekomster men i än högre grad på de svenska skogarnas 
överflöd. Hyttor och härdar slukade träkol. De västeuropeiska länder
nas bristande skogstillgångar hämmade deras möjligheter till konkur
rens. Särskilt det skogfattiga England var beroende av att importera 
svenskt järn. Men vid övergången till 1800-talet förändrades denna 
situation radikalt. Engelsmännen hade under 1700-talet vunnit slutgil
tig framgång i ansträngningarna att ersätta träkol med fossilt bränsle, 
koks och stenkol. Med sina rika stenkolsfyndigheter kunde nu Eng
land och andra skogfattiga länder på allvar gå in för järnframställning. 
Ett stycke in på 1800-talet var den svenska jämexportens guldålder 
förbi.

Under 1700-talet hade antalet bruk hållit sig relativt konstant. Men 
till följd av den hårdnande internationella konkurrensen gick en veri
tabel bruksdöd över bergslagsbygderna under 1800-talet. Mängder av



små järnbruk och hyttor lades ned och undantagslöst alla bergsmän
nens hyttor och hamrar, såvida de inte förvärvades av kapitalstarka 
intressen och förvandlades till järnbruk. Av Värmlands 79 järnbruk 
från 1803 hade hälften lagts ned 1870 och 1924 återstod endast 6 
stycken.

Emellertid gick varken produktionen eller antalet arbetare tillbaka. 
En koncentration till få men stora anläggningar ägde rum. Antingen 
kunde en koncentration av driften ske till ett befintligt äldre bruk, som 
Munkfors inom Uddeholmsbolaget. Eller också kunde ett helt nytt 
järnverk med nästan kontinentala proportioner få ersätta en rad smärre 
anläggningar, som Domnarvet gjorde inom Stora Kopparbergs Berg
slags AB. I själva verket ökade antalet järnbruksarbetare, bruksdöden 
till trots. I genomsnitt torde bruken vid mitten av 1800-talet ha haft 
grovt taget ett par dussin arbetare mot långt över 100 vid sekelskiftet 
1900.

Övrig industri
Hittills har vi enbart talat om bergsbruk och järnhantering. Men även 
andra typer av industri har verkat samhällsskapande på landsbygden i 
äldre tid, om än i mindre omfattning. Stormaktstidens behov av vapen 
i olika former ledde till grundandet av en rad faktorier. Dessa lades 
huvudsakligen i städerna men i en del fall på landsbygden, exempel
vis Vira bruk i Roslagen med sin berömda tillverkning av klingor. 
Pappersbruk och glasbruk anlades i ett par fall redan under vasatiden. 
1700-talets manufakturer, så livligt omhuldade av statsmakterna, låg 
till övervägande del i städerna. Det är först med 1800-talet som en 
verkligt rik flora av industrisamhällen växer upp på landsbygden.

Trävaruhanteringen hade under 1700-talet ännu varit av begränsad 
betydelse. Skogen användes till husbehovsvirke och bränsle och till 
järnhanteringens behov. Sågverkens betydelse var ännu föga omfat
tande. Däremot producerades tjära i relativt stor skala och tjäran var 
en viktig exportvara. Den efterfrågades livligt i en tid då skepp och 
broar bland mycket annat byggdes i trä.

Med 1800-talet växte trävaruhanteringens betydelse. Sänkta engel
ska importtullar och ångsågarnas genombrott vid seklets mitt betydde 
inledningen till en lång högkonjunktur i denna bransch. När ångså
garna successivt ersatte vattensågama innebar det att sågverken flytta
des från inlandets vattenfall till kustbygdens gamla lastageplatser. 
Riksgeografiskt medförde perioden kring mitten av 1800-talet en för
skjutning av sågverksnäringen från södra och mellersta Sverige, sär
skilt Värmland, mot Norrland. Värmlands läge närmare de europeiska 
kunderna, särskilt England, blev mindre betydelsefullt sedan ångfarty-



Norrlandskustens sågverkssamhällen är i huvudsak produkter av halv
seklet 1850- 1900. Här ses herrgården och ett parti av brädgården på 
Svartviks sågverk i Medelpad. På redden ligger segelskepp klara för last
ning.

gen underlättat transporterna.
Trävaruhanteringen var en utpräglad landsbygdsindustri. Särskilt 

längs norrlandskusten växte sågverkssamhällen upp under 1800-talets 
andra hälft med viss koncentration till Medelpad och Ångermanland 
och ett stycke in på 1900-talet kulminerade antalet anläggningar. Stor 
konjunkturkänslighet gav ett starkt spekulativt drag åt trävaruhante
ringen och förhållandena var tidvis oroliga. Arbetarna kom i regel 
från småbruk eller jordbrukets underklasser och saknade erfarenheter 
av sitt nya yrke. Företagarna gjorde ömsom miljonvinster, ömsom 
konkurser. Det är knappast en tillfällighet att landets första stora 
strejk, Sundsvallsstrejken 1879, inträffade i denna nya industriregion.

Ett par decennier in på 1800-talet började textilindustrin expandera. 
Den utvecklades visserligen främst som en stadsindustri men även i 
viss omfattning på landsbygden. I täten för utvecklingen gick 
bomullsindustrin vars uppsving möjliggjordes av förbilligad ameri-



kansk bomull och från England övertagen förbättrad maskinteknik. 
Ylleindustrins utveckling gick långsammare. Ännu vid 1800-talets 
mitt bedrevs den i övervägande hantverksmässiga former. Textilin
dustrin fick en särskild förankring i södra Västergötland, där lands
bygdsbefolkningen i många sekler bedrivit en mycket omfattande tex
til hemslöjd, vars produkter sålts över hela Norden. Till en början 
bedrevs verksamheten i andan från 1700-talets manufakturer, så att 
råvarorna lämnades ut till hantverksmässig bearbetning av den omgi
vande landsbygdens kvinnor, s.k. förlagssystem. Men med mekanise
ringen, som först satte in i spinnerierna, därefter i väveriema, drogs 
arbetskraften in till växande fabriker och industrisamhällen.

Det är inte vår avsikt att här gå igenom alla de svenska industrier
nas situation under 1800-talet. Några anmärkningar till skall i alla fall 
göras. Torsten Gårdlund har framhållit som något för den svenska 
industrialiseringen kännetecknande att den huvudsakligen skedde på 
landsbygden. Här hörde järn- och sågverkshanteringen hemma. Här 
låg i regel pappers-, glas- och tegelbruken och här låg kvarnarna, 
vilka dock senare skulle flytta in till städerna. Verkstads- och textilin
dustrin var däremot huvudsakligen stadsindustrier. Ännu vid första 
världskriget sysselsatte landsbygdsindustriema över hälften av Sveri
ges industriarbetare. Många av de industrisamhällen som bildats kring 
landsbygdens snickerifabriker, bruk och gruvor växte under 1900-talet 
till stora tätorter och förvandlade därmed landsbygdsarbetama till 
stadsarbetare. Det är ett faktum av stor social betydelse att den sven
ska industrialiseringen bars upp av landsbygdsföretag och att stads- 
fabrikemas expansion satte in så pass sent efter europeiska mått, att 
den tekniska och humanitära utvecklingen hunnit höja städernas soci
ala och hygieniska standard över den primitivaste nivån.

SAMHÄLLSPLANER OCH BEBYGGELSER 

Bruk ock bergsmansbyar
När vi nu övergår till att försöka beskriva bruks- och industrisamhäl
lenas karakteristiska drag så kommer vi till största delen att hålla oss 
till förhållandena sådana de gestaltades under 1800-talet och 1900- 
talets början. Men utvikningar bakåt och framåt i tiden kommer att 
göras emellanåt. Vi kan börja med den fysiska miljön.

Bergsmännens samhällen hade en agrar karaktär. Bergsmännen 
drev åkerbruk och boskapsskötsel och hade fullbyggda gårdar med 
ladugård, stall, bodar och lider. Manbyggnaderna var ofta rymligare 
än vanliga bondgårdar. De kunde vara rödmålade och utrustade med 
kakelugnar och separat kök redan på 1700-talet och med målningar i



Greksåsars hyttby i Nora socken är ett exempel på en västmanländsk 
bergsmansby. Här ägde den sista blåsningen i hyttan rum 1878. Den 
höga byggnaden med pyramidtak i bildens mitt rymmer masugnen.

salens tak och väggar. Gjutjärnsskorstenar och imposanta loftbodar 
med svalgång var betecknande inslag i bergsmansgårdarna. Över 
huvud taget representerade bergsmansgården socialt sett en miljö 
mellan herrgården och bondgården.

Hyttorna var under 1600- och 1700-talen knappast ovanligare in
slag i bergslagsbyama än kvarnar och smedjor. Hyttan låg på en sär
skild del av byn, hyttbacken. Här reste sig den fyrkantiga, timrade 
hyttan som ett borgtorn över ett gytter av smärre träbyggnader. Dessa 
var av skilda slag. I små träbodar förvarade delägarna sitt producerade 
tackjärn. Större byggnader rymde bergsmännens kol. Malm och kol 
lades också upp i det fria på särskilda upplagsplatser. På hyttbacken 
låg ofta rostgropar eller i senare tid en rostugn, där malmen behandla
des före smältningen i hyttan.

Runt hyttan låg bergsmännens gårdar. Efter skiftet sprängdes den 
samlade homogena bebyggelsen och endast ett par gårdar blev kvar 
vid hyttbacken och vattendraget. När antalet delägare i bergsmanshyt- 
toma växte under 1700- och 1800-talen genom arvsskiften och när 
andelama började försäljas till passiva delägare på andra platser, bröts 
den tidigare naturliga gemenskapen mellan bostadsplats och arbets
plats. Dock kunde hyttan även ligga på skogen, avlägset från byn.

Många bergsmansegendomar köptes av ståndspersoner som där
efter utan att själva delta i arbetet drev hytta eller hammare utan att



det förändrade samhällets karaktär. Även andra hyttor och bruk än 
bergsmännens kunde därför ha ett byliknande yttre och en liten skala. 
Men vissa större järnbruk präglades otvetydigt av monumentalare 
arkitektoniska grepp och patriarkalisk planering. De planerades ofta i 
detalj av landets mest framstående arkitekter. Anläggningar i denna 
anda kom till vid bruksgrundandets storhetstid under 1600-talet, 
utvecklades under 1700-talet och vidmakthölls i stort till industrialis
mens genombrott under 1800-talets andra hälft.

Utmärkande för de största bruken var bebyggelsens fasta planering 
efter symmetriska principer. Här skilde de sig markant från den gytt- 
riga bebyggelsen kring mindre masugnar och hamrar. Bakom denna 
skillnad låg olikartade politiska och ekonomiska förutsättningar. 
Brukspatronen planerade sin anläggning för rationell stordrift och 
behövde inte hämmas av konkurrerande uppfattningar, medan hyttla
gen och gruvlagen bestod av många likaberättigade intressenter med 
stundom olika meningar.

Lövsta bruk, Louis De Geers skapelse, hörde till de bruk som fick 
en symmetrisk planering redan under 1600-talet. Här bildade enligt en 
karta av år 1693 ett sextiotal arbetarbostäder tre av de fyra sidorna i 
en rektangel mitt för den centralt placerade herrgården. Centralt i 
anläggningen låg här även två obligatoriska byggnader vid de större 
bruken, kyrkan och bruksmagasinet (handelsboden).

Den viktigaste naturliga förutsättningen för ett järnbruks lokalise
ring var i äldre tid det kraftalstrande vattendraget. Vid dess fall, ofta 
nedanför en anlagd damm, låg brukets ekonomiska kärna, hammaren. 
Vid större anläggningar fanns vanligen flera hamrar. Ett stort bruk 
kunde också ha flera dammar och fall. Till de flesta järnbruk köptes 
tackjärnet från olika hyttor, men det förekom även att bruken höll sig 
med egen tackjämsblåsning. I sådana fall låg en eller flera masugnar 
vid vattenfallen. Nära arbetslokalerna låg, liksom i bergsmansbyn, 
kolhus och kolbackar, rostgropar och järnbodar.

Ett stycke från ån låg arbetarbostäderna, bara ett par hus vid nor
mala bruk, kanske ett femtiotal vid mycket stora bruk som de upp
ländska anläggningarna i Lövsta, Österby och Forsmark. Ofta låg 
bostäderna längs en lång bruksgata, vanligen med långsidorna längs 
gatan. Under 1600-talet tycks dock husen ofta ha vänt gavlarna mot 
bruksgatan, så i Lövsta och Gimo. Innanför bostadshusen låg uthus 
och täppor. Ett stycke vid sidan av övrig bebyggelse men ändå inte 
långt borta låg herrgården med flyglar, trädgård och orangeri. Även 
mindre bruk i avlägsnare skogsbygder, exempelvis i Hälsingland och 
västra Värmland har haft sina herrgårdar. Till bruksmiljön hörde 
vidare stall- och ladugårdsbyggnader och andra ekonomibyggnader, 
vilka behövdes till den stort upplagda naturahushållning till vilken



bruken i görligaste mån måste lita. Miljön kring gruvor, hyttor och 
hamrar tedde sig uppenbarligen olika beroende på ett par bestäm
mande faktorer: om ägarna var kapitalstarka ståndspersoner eller 
bergsmän, om arbetarna var bosatta på platsen eller i skogsgårdar och 
torp, om driften var omfattande eller obetydlig. Vid stora bruk som de 
uppländska Lövsta och Österby bodde ägarefamiljen på platsen i 
monumentala herrgårdar. Här fick anläggningen en stramt aristokra
tisk karaktär och utrustades med kyrka, handelsbod, värdshus och 
olika byggnader för den sociala välfärden och tryggheten. Mindre 
järnbruk och s.k. brukspatronshyttor var långt mindre fullbyggda. I en 
mindre herrgård bodde en inspektor eller förvaltare, ägaren eller 
ägarna vistades sällan på platsen. Smederna var inte flera än att en 
större byggnad räckte som bostad och dagkarlar och handräckare 
bodde på bruket underlydande torp. Bergsmännens hyttor och hamrar 
hade som vi sett en agrar karaktär.

Arbetarbebyggelsen vid 1800-talets slut
Under 1800-talets andra hälft, den omvälvande industrialiseringens 
tid, förändras brukssamhällenas fysiska miljö, samtidigt som nya 
typer av industrisamhällen växer fram. Hyttor och mindre järnbruk 
läggs ned, vid en del utvidgas driften radikalt. Järnverk anläggs i stor 
skala på nya orter och längs norrlandskusten växer sågverkssamhällen 
fram. Före industrialiseringen dominerade fåfamiljshus i en eller en 
och en halv våning inom arbetarbebyggelsen vid bruken. Husen längs 
bruksgatan kunde bestå av två eller fyra lägenheter, vanligen om ett 
rum och kök. Vid åtskilliga mindre arkitektoniskt planerade bruk 
dominerade lantliga enfamiljshus om stuga och kammare. Likheterna 
med bondebefolkningens bostäder har därvid framträtt i den omstän
digheten att det mindre rummet byggts som kök i södra Sverige, det 
större i norra Sverige, en skillnad som var vanlig i äldre tiders allmo
gebebyggelse. Vid gruvorna tycks kojor av mycket bristfällig kvalitet 
ha varit i bruk, såväl när en gruvarbetarbebyggelse utvecklades i 
Bergslagen under 1700-talet som under de första åren vid de lapp
ländska gruvfälten vid 1800-talets slut.

Med industrialiseringen steg nu arbetarbefolkningens antal vid 
järnverk och sågverk mycket hastigt och de gamla en- eller fåfamiljs- 
husen räckte inte till. Ännu när järnverken i Sandviken och Domnar- 
vet byggdes på 1860- och 1870-talet så lät man den första arbetarbe
byggelsen få traditionell form med låga fåfamiljshus. Snart tvingades 
man här som annorstädes att övergå till ett kasembyggande för ett 
betydligt större antal familjer. Dessa kaserner uppfördes vanligen i 
två våningar; exempel på ännu större komplex finns dock. Kasernerna



brukade av folkhumorn få olika drastiska namn, som Lusasken, Brö- 
lösa eller Skvallerbo. För att motverka detta kunde bruksledningen 
ibland själv sätta mer välklingande namn på kasernerna. På 1890-talet 
nybyggda kaserner vid Domnarvets järnverk fick således namn som 
Hemmet, Hoppet, Hvilan, Lugnet och Trefnaden.

Det framhålls ofta att kasembyggandets gyllene tid, närmast de 
sista decennierna på 1800-talet och de första på 1900-talet, innebar en 
sänkning, av bostadsstandarden. Dels anser man då kasemmiljön min
dre tilltalande än fåfamilj shuset, dels tycks lägenheter om enbart ett 
rum (bostadskök eller spiselrum) ha blivit betydligt vanligare i kaser
nerna än de varit vid de äldre bruken. Med en stigande arbetarbefolk
ning drevs även många äldre bruk att upplåta lägenheter om ett rum 
och kök till två familjer i stället för en. Beräkningar av trångboddhe
ten måste också bygga på förekomsten av inneboende arbetare, på vil
ken det är svårt att i efterhand få mått. Vid sågverken var inslaget 
säsongarbetare stort under sommaren. Samtidigt mildrades trångbodd
heten under den varma årstiden genom att möjligheterna att låta bam 
och ungdomar flytta ut på de svala vindarna utnyttjades, vilket var 
vanligt exempelvis vid Skutskärs sågverk. En faktor som å andra 
sidan medförde ökad trångboddhet var den allmänt utbredda vanan att 
till vardagslag endast använda ett av en bostads eventuella två rum, en

Gysinge bruk i Gästrikland härstammar från 1600-talet. Här fanns under 
hela 1800-talet både masugn och stångjärnshammare. Bilden visar en del 
av den idag ovanligt väl bevarade bruksmiljön. Fåfamiljshus i en och en 
halv våning och uthuslängor flankerar en bmksgata.



vana över vilken många provinsialläkare vid 1800-talets slut beklagar 
sig i sina rapporter, och då inte bara från bruk och industrisamhällen. 
För säsongarbetama uppfördes på sina håll särskilda sommarbaracker, 
i regel av mycket låg standard. Från Marma såg i Hälsingland berättar 
en sagesman om de s.k. löskarlskasemerna:

De flesta rummen var allt annat än rena och inbjudande. Golven var 
oftast fulla med sågspån, grus, smuts och lort, väggarna var ned- 
smetade och lortiga, taket sotigt av rök och rummet för övrigt fyllt 
av fläskos. Två a tre enkla träbritsar, fyllda med en halmmadrass 
och några inte över sig rena täcken eller filtar utgjorde viloplatser. 
Här bodde och levde arbetarna under veckans arbetsdagar, men 
varje lördag skyndade de hem för att helgfira där hemma. De levde 
just inget upplyftande liv, men de flesta sparade pengar till vintern, 
då de sällan arbetade på sågen.

De lägenheter som företagen tillhandahöll arbetarna vid slutet av 
1800-talet var med andra ord antingen lägenheter om ett rum och kök 
eller bostadskök. En tredje bostadsform var ungkarlshotell och loge
ment för säsongarbetare. Dessutom bodde en del av arbetarbefolk
ningen i egna stugor i närheten av bruket eller i de omgivande byama. 
I åtskilliga industrisamhällen dominerade bostadsköket som bostads
form och skulle så göra många decennier in på 1900-talet.

Komplementsamhällen
I de gamla brukssamhällena hade befolkningens storlek varit relativt 
begränsad. Gårdlund uppger betecknande nog antalet järnarbetare vid 
bruken 1861 till en så låg siffra som 28 i medeltal för hela riket. Inte 
ens de större bruken hyste några överväldigande skaror arbetare. Det 
låg inom det möjligas gräns för bruksledningen att förse sitt folk med 
livets nödtorft. De nödvändigaste inköpen gjordes i brukshandeln och 
vid marknader. Men när befolkningssiffrorna steg under industrialise
ringen blev situationen mer ansträngd. Den växande befolkningen i 
samhällen som Domnarvet och Sandviken hade behov av varor, tjän
ster och nöjen som inte bruksledningarna kunde administrera. Ett 
typiskt drag i de växande industrisamhällena blev därför uppkomsten 
av vad som kallats ”komplementsamhällen”. Härmed förstås sam
hällsbildningar som uppstod som svar på arbetarbefolkningens behov 
och som konstituerades av handelsmän, hantverkare, krögare, så små
ningom också av resande agitatorer och biografägare. Denna typ av 
samhälle växte upp utanför bolagets markområde och redan den yttre 
miljön kom att kontrastera markant mot brukets. Medan bruket var 
fast och enhetligt planerat med raka gator och rader av identiskt lika



hus och kaserner blev komplementsamhället desto oregelbundnare 
med leriga böjda gator och en nyckfullt omväxlande bebyggelse i 
skiftande stilar och med varierande kvalitet. I denna miljö frodades 
mot 1800-talets slut de många folkrörelser som inte hade möjlighet att 
hyra eller bygga lokaler inne på bruksområdet. I komplementsamhäl
lena kunde baptister och metodister bygga bönhus, Frälsningsarmen 
en kårlokal, nykterhetsrörelsen kunde bygga ordenshus, konsumtions
föreningen en butik och arbetarkommunen ett Folkets Hus.

Som komplementsamhällen av detta slag uppstod Borlänge utanför 
Domnarvet och Yttre Sandviken utanför Sandviken. Bostadsstandar
den och inte minst den hygieniska standarden bör ha varit bättre 
innanför brukets gränser än utanför. En inspekterande provinsiallä
kare gjorde på 1890-talet en jämförelse mellan Sandvikens bruk och 
Yttre Sandviken som utföll till det señares nackdel. Han skriver om 
Yttre Sandviken:

Här, där såväl husägare som hyresgäster äro undandragna bruksför- 
valtningens hälsosamma kontroll, förefunnos sanitära missförhål
landen i ännu högre grad. I två à tre våningars trähus voro en massa 
familjer kasemerade; vid avträden och svinhus funnos inga åtgärder 
vidtagna. . . I slakteriet fick den nyslaktade djurkroppen kvarhänga 
till avkylning i själva slaktrummet, som utan skiljevägg gränsade 
till svingården.

Men även mindre industriorter fick sina kompletterande samhällsbild
ningar. Så här exemplifieras företeelsen från den norrländska såg- 
verkskusten:

Över allt var industrin slog ner och byggde samhällen för sina tjän
stemän och arbetare, för vilket ändamål de alltid försäkrade sig om 
ett byggnadsområde av tillräcklig omfattning och dit inga obehö
riga insläpptes, så uppstod i omedelbar närhet s.k. kåkstäder för 
yrkesfolk och andra, som ej voro anställda vid respektive bolag. 
Ikring Husum funnos flera sådana, främst av dessa Dombäcksön. 
Där byggdes en massa hus av enklare beskaffenhet och voro till 
trängsel fyllda av inneboende. Då ju ingen sovring skedde ifråga 
om inflyttning från kommunens sida, så blev även befolkningen 
därstädes av kosmopolitisk art. Folk från alla håll och kanter slogo 
sig ner där, rätt ofta rena äventyrare. De flesta sysselsatte sig som
martiden med stuvningsarbete och vintertiden med något yrke. 
Massor av yrkesgrenar voro där företrädda.

Komplementsamhällenas uppkomst innebar ett steg mot decentralise
ring av de ekonomiska och sociala funktionerna i industrisamhällena. 
Denna process har alltsedan 1800-talets slut accentuerats. Den sam-



lade homogena bruksmiljön ersattes med tiden av en splittrad bebyg
gelse, vidsträckt och med många centra och torgbildningar. Parallellt 
med denna utveckling skedde en decentralisering av den lokalpoli
tiska makten. Den gamla ordningen för kommunal rösträtt hade givit 
bolagen och deras företrädare ett avgörande lokalpolitiskt inflytande, 
som nu bröts under 1900-talet. Arbetargrupper organiserade sig och 
fick snart betydelsefullt inflytande på samhällets utformning. De 
patriarkaliskt planerade samhällenas tid var förbi. Den äldre koncen
trerade bruksmiljöns uppluckring illustreras av egnahemmens tillväxt 
och utbredning. Egnahem hade börjat uppföras redan flera decennier 
före sekelskiftet 1900, men det var först då som bostadsformen bör
jade få en mer utbredd betydelse. Till pionjärföretagen för egnahem 
hörde Husqvama Vapenfabrik, ett socialt mönsterföretag vid slutet av 
1800-talet. Egnahemmen byggdes efter sekelskiftet gäma i en natio
nellt romantisk stil, som exempelvis kan studeras i den s.k. Bergslags- 
byn vid Domnarvet från 1910-talet. I Sundsvallsdistriktet har den vid
sträckta villabebyggelsen under 1900-talet utplånat de många små såg- 
verkssamhällenas slutna karaktär. Vid sekelskiftet låg här ännu en rad 
separata industrisamhällen, som bestod av en herrgård, ett sågverk, en 
brädgård och ett antal arbetarkasemer. Under 1900-talet har dessa 
samhällen smält samman till en mycket vidsträckt trädgårdsstad.

ARBETSLIV OCH EKONOMI

Karakteristiska drag i 1800-talets industrier 
Olika faktorer har kunnat verka bestämmande på ett industrisamhälles 
lokalisering. Som vi har sett hade tillgången på vattenkraft en avgö
rande lokaliserande förmåga före ångmaskinernas tid. Närheten till 
råvarorna var en viktig faktor inom den gamla bergsnäringen. Själv
klart avgjorde detta gruvsamhällenas läge. Malmfyndighetema hade 
även en tendens att locka till anläggande av hyttor och järnbruk i när
heten. Men här motverkades alltför tät koncentration av motviljan 
mot alltför förödande konkurrens om skogen. De stora behoven av kol 
och ved verkade decentraliserande. Till spridning av järnhanteringen 
på många små spridda bruk bidrog myndigheternas politik att maxi
mera tillverkningen vid järnbruken. Genom denna ekonomiska politik 
var brukens tillväxtmöjligheter över en viss nivå de facto strypta fram 
till mitten av 1800-talet. Medan hyttornas samhällen växte upp i det 
centrala Bergslagens skogar och där ofta fick fotfäste i trakter som 
tidigare inte attraherat mänsklig bosättning, kom järnbruken mer att 
förläggas på omgivande slättbygder och därigenom konkurrera med 
de genuina bondbyarna. Begränsade möjligheter till jordbruk i större



skala satte en övre gräns för befolkningstillväxten i bruk som låg i 
skogsområden under självhushållets dagar. Stora jordegendomar var i 
äldre tid en attraktiv miljö för industrianläggningar genom möjlighe
terna till egen storhushållning. Jonsereds fabriker är ett exempel på en 
stor industri som under 1800-talet förlädes till en inköpt lantegendom.

Ett industrisamhälles lokalisering kunde vidare vägledas av en 
yrkesskicklighet som präglat vissa regioner. Så var fallet med textilin
dustriers förankring i Sjuhäradsbygden och snickerifabrikers i det 
småländska höglandet. I industrier av dessa slag var den folkliga 
rekryteringen bland grundare och ägare påfallande. Efter 1800-talets 
mitt framträder nya betydelsefulla lokaliserande faktorer. Med ång
maskinernas segertåg lösgjordes många fabriker från beroendet av 
vattendrag och vattenfall. Ett fördelaktigt läge med avseende på trans
porten av produkterna blev eftertraktat. De norrländska sågverken 
flyttade som nämnts från inlandet till kusten. Med järnvägsnätets 
utbyggande blev orter längs de nya kommunikationslinjerna i inlandet 
eftertraktade. Järnvägarna gav exempelvis bondelandskapet Jämtland 
en chans att bygga upp en egen industri.

Några av de karakteristiska dragen i produktionen vid bruk och 
industrier före industrialismens genombrott förtjänar att strykas under 
här. En viktig omständighet var att mekaniseringen ännu var obetyd
lig. Att man överhuvud taget talar om fabriker beror på att man fäster 
sig vid de i varje fall i vissa branscher relativt stora företagsenheterna. 
Själva tillverkningen var samtidigt ofta helt hantverksmässig. Detta 
gäller särskilt om de senare stadierna av produktionen.

Torsten Gårdlund har beskrivit förhållandena före 1870 sålunda:

Järnet kan sägas ha tillverkats med maskinella metoder -  om man 
inrymmer även de metallurgiska anläggningarna i beteckningen 
”maskiner” -  men utsmidningen till färdiga produkter skedde 
väsentligen med hammare vid städet. T råvaruhanteringen lämnade 
ifrån sig maskinsågat virke, som vanligen förädlades med handsåg 
och hyvel. Tygema tillverkades delvis maskinellt, men de syddes 
till kläder och andra färdigvaror för hand. I porslinsfabrikerna sön
derdelades och blandades råvaran i enkla kvarnar och blandnings- 
maskiner, men den formades alltjämt på drej skivan av en hantver
kare, och inom glasbruken bibehöllos glasblåsarpipan och de 
övriga handverktygen länge efter det att råvaruframställningen 
mekaniserats. Vid de många små pappersbruken lyfte pappersma- 
karen i sin form en massa, som bereits i grova mekaniska verk.

Ett annat karakteristiskt drag i industrin vid 1800-talets mitt var den 
starka säsongprägeln. Blåsningen i masugnarna var beroende av hur 
mycket malm och kol man lyckats skaffa fram under vinterns släd



före. Blåsningstiden kunde därför variera kraftigt från hytta till hytta. 
Med ökad koncentration till större anläggningar och förbättrade kom
munikationer blev masugnsdriften mer kontinuerlig mot 1800-talets 
slut. Även sågverken hade en ojämn årsrytm. På vattensågamas tid 
var vår och höst de brådaste arbetsperioderna. Men även de yngre 
ångsågarna vid kusten hade svårt att upprätthålla en kontinuerlig drift. 
De var beroende av den länge oberäkneliga flottningen för att få råva
ror och hade en begränsad drift vintertid när havet var fruset. Även 
industrier som drevs i kombination med jordbruk, exempelvis tegel
bruken, hade en kort arbets säsong.

Arbetsorganisation
Arbetsorganisationen vid bruk och industrier skiftade naturligtvis 
mellan olika näringsbranscher men än mer mellan arbetsplatser med 
olika ägostruktur. Bergsmännen hade andelar i sin hytta och på hytt
backen låg dels byggnader i kollektiv ägo, dels enskilda byggnader. 
På samma sätt innehöll arbetsorganisationen vid bergsmanshyttan 
dels kollektiva arbeten, dels individuella. Till de kollektiva kunde 
höra byggnadernas underhåll och masugnens uppvärmning och ned- 
blåsning, till de individuella blåsningen och transporterna. Arbetsor
ganisationens forum var hyttstämman som leddes av en hyttfogde, 
utsedd genom val eller turgång. Delägarna i en hytta kallades hyttlag. 
Själva blåsningssäsongen under vårfloden var en ganska kort tid; det 
huvudsakliga arbetet bestod i att få fram råvarorna, malm och kol, till 
hyttbacken.

Liksom bergsmännen var delägare i hyttor ägde de även andelar i 
olika gruvor och tillhörde därmed gruvlag. John Granlund, som 
behandlat hyttlag och gruvlag i norra Västmanland har framhållit en 
principiell skiljelinje mellan dessa båda arbetslag. Medan hyttan var 
kollektiv egendom som krävde kooperativt arbete före och efter indi
viduellt utnyttjande så var gruvan kollektiv egendom som utnyttjades 
med kooperativt arbete, varefter produkterna delades mellan gruvla
gets medlemmar. 1800-talets bergsmansgruvor tillät ingen individuell 
brytning. Tidigare än vid hyttorna fjärmade sig också bergsmännen 
från det aktiva arbetet i gruvorna. En gruvarbetarklass uppstod mot 
slutet av 1700-talet och under 1800-talet ur landsbygdens svällande 
proletariat. Härigenom och genom arbetsförfarandet fick gruvorna i 
Bergslagen en mer industriell profil än bergsmännens hyttor.

En annorlunda arbetsorganisation existerade i brukspatronernas och 
sågverkspatronemas företag. Här rådde en mer markant specialisering 
bland arbetarna och en mer hierarkisk skiktning i olika kategorier.

Nyckelkategorin vid de gamla järnbruken var smederna. De arbe-



Arbetsstyrkan vid Karlholms bruk i Uppland omkring 1890. Var man bär 
ett verktyg som anger hans roll i arbetsorganisationen: tång, spett, kol
skyffel, kärra. Med smältartången vände smeden smältan under den 
vattendrivna hammarens slag. Lägg även märke till de båda kontorsher
rarna med deras attribut, promenadkäppen.

tade med tackjärnets färskning till stångjärn och bearbetningen av 
stångjärn till olika smidesvaror. Vid vallonbruken skilde man mellan 
”smältarlaget”, som bearbetade tackjärnet vid en särskild smälthärd 
för att göra det mjukt och lättarbetat, och ”räckarlaget”, som sedan 
”räckte ut” järnet till stänger, stångjärn. Räckningen skedde under den 
tunga räckhammaren. En tjock vals med fyra piggar drevs runt av 
vattenkraften och piggama lyfte hammaren fyra gånger per varv. 
Smedens uppgift var att med en lång griptång vända järnet när ham
maren lyftes upp av den roterande valsen. Man kan också dela in sme
derna efter yrkeskunnande (mästersmeder, mästersvenner) eller efter 
specialitet (spiksmeder, klensmeder). Till dessa smeders hjälp fanns 
drängar och kolgossar.

När statsmakternas speciallagstiftning för järnhanteringen genom
fördes under 1600-talet, hämtade man förebilderna till regleringen av 
smedernas förhållanden från skråväsendet. 1637 upprättades den 
första hammarsmedsordningen, som skulle bestämma villkoren för



brukssmedema. Den förnyades sedan med jämna mellanrum för att 
avskaffas 1859, alltså ett gott stycke efter det att skråsystemet gått i 
graven. Yrket organiserades under ledning av åldermän och skiktades 
hierarkiskt: mästare, mästersvenner och lärlingar (smedsdrängar). 
Hammarsmedsordningen stipulerade regler för smedernas yrkesut
bildning. Smedsdrängen skulle arbeta i samma smedja i tre år och 
därefter demonstrera sin skicklighet genom att avlägga ett mäster- 
svensprov. Såväl detta som ett eventeullt senare mästarprov övervaka
des av åldermannen, som hade att utfärda särskilda brev som bevis på 
visad kompetens.

Arbetet vid masugnen leddes av masmästaren, vilken var under
ställd masmästarordningen, en direkt parallell till hammarsmedsord- 
ningen. Vid masugnen arbetade olika kategorier av hyttarbetare. De 
senare hade att svara för uppsättningen av kol och malm i masugnen. 
Rostbrännare och bokare skötte förarbeten vid hyttan. De förra ros
tade malmen i gropar, de senare krossade (”bokade”) den sköra mal
men till lämplig storlek före uppsättningen. Bokarna var ofta kvinnor, 
barn eller mindre arbetsföra karlar.

Med somliga järnbruks förvandling till stora järnverk under 1800- 
talet följde en rikedom av specialiserade sysslor och yrkesbenäm
ningar. I puddelverken arbetade puddelmästare och bakbollare, i mar- 
tinverken eldare och kokillresare, vid vällugnama fanns vallare och 
bakvärmare, i valsverken valsare och upplyftare. Vid järnverken ut
vecklades ofta mekaniska verkstäder med egna arbetarkategorier för 
underhåll och reparationer av byggnader och maskiner.

Sågverken kunde inte uppvisa samma långtgående specialisering 
som de större järnverken under andra hälften av 1800-talet. Man kan 
grovt skilja mellan dem som arbetade i sågen och dem som arbetade i 
brädgården. Bland de förra var för- och hjälpsågama de viktigaste 
grupperna, till de senare hörde stabbiäggama, som med hjälp av kud
dar över axlama bar bräder till staplarna i brädgården. Faktom hade 
en förmansställning vid sågverken.

Landsbygdsindustriema hade en annan dagsrytm än stadsindustrin. 
Vid järnbmk och glasbmk arbetade åtskilliga arbetargrupper vid stän
dig eld vilket krävde arbete i skift dygnet rant. I smedjorna började 
arbetsveckan klockan 6 på söndagskvällen och upphörde samma tid 
på lördagskvällen. Masugnarna drevs även på söndagarna, varför 
hyttarbetama inte kunde räkna med ledighet då. Skiften var vanligen 
på 12 timmar. Med 2 timmars raster innebar det en genomsnittlig 
arbetstid vid jämbmken på 10 timmar under 1800-talets andra hälft. 
Den genomsnittliga arbetstiden var i stort densamma vid sågverken 
vid samma period, den var en dryg timme kortare vid glasbmken men 
snarast längre i textilfabrikerna. Arbetstiden förkortades under slutet



av 1800-talet, men det var en utveckling som skedde mycket lång
samt. Den förkortning av arbetstiden som dessförinnan skett från 
1600-talets bergverk och gruvor fram till förhållandena vid 1800- 
talets slut tycks även den ha varit mycket blygsam.

Markanta säsongväxlingar och skiftarbete gav sålunda landsbygds- 
industriemas års- och dagsrytm en särprägel. Det finns en annan 
aspekt på säsongväxlingama som har betydelse i detta sammanhang. 
Genom att vissa industrier intensifierade driften under delar av arbets
året så varierade därmed deras behov av arbetskraft. Den permanenta 
arbetsstyrkan behövde periodvis utökas mycket kraftigt.

Dessa säsongvisa arbetstillfällen attraherade många av landsbyg
dens småbmkare, som satt på gårdar som inte gav dem tillräcklig 
bärgning. På detta sätt stod den tidiga industrin i samklang med det 
efter årstiderna växlande arbetsliv som rådde på landsbygden under 
den tid när jordbmket ännu var den ojämförliga basnäringen.

Alldeles särskilt drogs säsongarbetare till norrlandskustens såg- 
verkssamhällen under deras brådaste tid, skeppningssäsongen. Många 
av dessa säsongarbetare var dalkarlar och värmlänningar. Från de 
överbefolkade småbrukarlandskapen Dalama och Värmland sökte sig 
under 1800-talet mängder av säsongarbetare till tillfälliga arbeten i de 
landsändar som efterfrågade arbetskraft. En rationellare och intensi
vare trävaruhantering hade ju utvecklats betydligt tidigare i Värmland 
än i Norrland och många värmlänningar hade blivit vana och kunniga 
skogsarbetare, flottare, kolare och sågare. Till sågverken kom dessa 
vandrande arbetare på våren och arbetade i brädgårdar och stuvarlag 
till fram på hösten. De inkvarterades hos den fasta befolkningen, 
många också i särskilda logement och sommarkasemer. I Skutskärs 
sågverk, som hade en särskilt stor andel säsongarbetande dalkarlar, 
”herrarbetare” som den dalska termen löd, fanns en sådan kasem som 
kallades Gagnef. Längre upp efter norrlandskusten var det värmländ
ska inslaget större och i exempelvis Ångermanlands sågverksorter har 
ett betydande antal värmlänningar också blivit bofasta.

Genom den under året växlande intensiteten i driften vid vissa 
typer av industrier bereddes alltså även folk utom brukssamhället 
säsongarbete. Möjligheten utnyttjades som vi sett dels av "herrarbe
tare” från avlägsna orter men även av det bruket omgivande landsbyg
dens folk. Dessa bönder och torpare åtog sig då vanligen vissa 
bestämda tjänster som bruken efterfrågade. Bönderna svarade för vin
tems slädtransporter av malm och tackjärn till de bruk som inte höll 
egna forkarlar, de avverkade skog, flottade och kolade, de körde tim
mer, ved och kol. Bmkens efterfrågan på dessa varor var stor. Efter 
järnvägarnas tillkomst avtog böndernas uppgifter som körare av malm 
och järn, men deras roll som försäljare av råvaror kvarstod. I Norrland



blev under 1800-talets slut stationsinspektorema viktiga kontaktmän 
mellan de uppköpande skogsbolagen och de säljande skogsägarna.

Brukens livsmedelshushållning
Även i brukens livsmedelshushållning spelade omlandets bönder en 
viktig roll. De kunde sälja säd och animalier till brukshandeln och 
kvittera ut kontanter som ersättning. Vanligen drev bruken egna jord
bruk. Ett stort bruksföretag som Stora Kopparbergs Bergslag ägde 
således vid mitten av 1800-talet inte bara bruk, hyttor, hamrar och 
skogar utan även åtskilliga jordegendomar. Men produkterna från 
bruksj ordbruken räckte sällan till utan måste kompletteras med livs- 
medelsleveranser utifrån. Brukets egna livsmedelsprodukter och 
inköpta varor såldes till befolkningen genom en särskild brukshandel 
eller ett bruksmagasin, som den äldre termen löd. Ibland förekom vid 
sidan härav en av bruksledningen sanktionerad torghandel med vissa 
intervaller. När industrisamhällena växte kompletterades som vi sett 
dessa handelsformer med ett brokigt utbud från privata handlare utan
för bruksområdet.

Det förhållandet att bruksledningen ofta genom bruksmagasinet i 
praktiken hade monopol på den lokala handeln var ett faktum med 
viktiga sociala implikationer. Det låg en risk i att bruksledningen fres
tades att ta ut för höga priser. Detta inverkade i sin tur på lönesätt
ningen eftersom en betydande del av lönen utgick i form av natura 
som utkvitterades i bruksmagasinet. Risken växte i de fall där före
tagsledningen givit någon tjänsteman eller privat handelsman arrende 
på verksamheten. Arbetarnas möjligheter att i förskott på lönen ta ut 
varor i butiken ledde vidare lätt till onormal skuldsättning. Den lön 
som återstod i kontanter vid ordinarie utbetalningstillfälle, vanligen 
en gång i månaden, kunde bli obetydlig eller ha förbytts i skuld, vilket 
framtvingade nya uttag på kredit. Bruksarbetama hade i ett sådant 
system ytterst sällan pengar i handen. Skuldsättningens allvarligaste 
konsekvens var att den fria flyttningsrätten kunde bli illusorisk. Myn
digheterna föreskrev under 1600-talet att arbetsgivare som anställde 
nya arbetare utan att fordra s.k. avskedspass skulle bli skyldiga att 
betala arbetarnas skulder vid andra bruk. Inom parentes sagt gjorde 
många bruksägare detta för att få anställa en särskilt skicklig arbetare. 
Föreskriften vittnar indirekt om att det inte var ovanligt att arbetare 
hastigt lämnade bruk där de var skuldsatta och den är avsedd att på 
denna punkt skydda arbetsgivarnas intressen. Andra föreskrifter tog 
dock arbetarsidans parti i frågan om skuldsättningen, som under 
1700-talet utvecklades "till en verklig kräftskada” för att tala med 
Bertil Boëthius.



Arbetarbefolkningens ovilja att finna sig i att vara beroende av en 
från företagsledningen administrerad handel ökade under slutet av 
1800-talet och ledde till bildandet av kooperativa handelsföreningar 
vid bruk och sågverk. Denna utveckling står antagligen i samband 
med den vid denna tid växande politiska medvetenheten bland arbe
tare och de därmed vidgade motsättningarna mellan bolagsledning 
och arbetare.

Äldre tiders bruk låg före järnvägarnas tid relativt isolerade och 
tvingades därigenom bygga upp en egen naturahushållning, som vi 
sett. Den yttrade sig i att bruket producerade livsmedel för det lokala 
behovet och att man organiserade import och fördelning av livsmedel. 
Men det yttrade sig dessutom i att bruksarbetama bedrev viss själv
hushållning. De kunde ha trädgårdstäppa och potatisland, de kunde 
hålla grisar, kor och får och för kreaturen hade de fritt foder och 
betesrätt på brukets mark. Andra vanliga löneförmåner var fri bostad 
och fri ved, mjölk, brännvin och spannmål. En särskilt betydande del 
av inkomsten utgjorde sådana naturaförmåner vid järn-, pappers- och 
glasbruken.

Löner och sociala förm åner
Den stora roll som naturaförmåner och även olika sociala förmåner 
spelade i ersättningen för bruksarbetamas arbetsinsatser i äldre tid gör 
en närmare värdering av penninglönerna missvisande och svårgrip
bar. Några kommentarer till dem kan dock vara på sin plats. Ackord 
var den dominerande löneformen. Smedernas lön, som stått under 
hammarsmedsordningamas reglering, utgick sålunda efter den produ
cerade järnmängden och efter deras hushållande med råvarorna. Sme
der som särskilt väl hushållade med dessa fick ersättning genom pre
mier för s.k. överjäm och överkol. Mästersmederna måste emellertid 
av sina löner betala sina medhjälpare. Under 1800-talets slut utbetala
des en allt större del av lönen i form av reda pengar.

En jämförelse mellan levnadsförhållandena på 1800-talet vid bru
ken å den ena sidan, vid städernas industrier och hos landsbygdens 
obesuttna å den andra utfaller knappast till brukens nackdel. Särskilt 
tycks de sociala förmånerna ha varit för sin tid förhållandevis väl 
utvecklade vid de gamla patriarkaliska bruken. Understöd vid sjuk
dom och ålderdom var vanligt under 1800-talet. Till kassor för dessa 
ändamål bidrog arbetarna vanligen själva, inte minst genom att betala 
böter för olika försummelser. Fri läkarvård och fri medicin förekom 
tidigt vid bruken. Kvaliteten på denna läkarvård kunde väl variera och 
inte så få av 1800-talets bruksläkare torde ha påmint om den värm
ländske doktor som Gustaf Schröder skildrat i sina bruksminnen:



Det blev snart svart av folk vid gården, där doktorn befann sig. Alla 
voro mera eller mindre sjuka, och för alla visste han bot, ty skrin
dan var full av medikamenter. Magbitter hette ett. Det var ett över- 
styvt medikament, och ett som man kunde taga in i vad som helst -  
i brännvin på fastande mage, i kaffe på både för- och eftermidda
garna och enbart hela dagen lång. Hjälpte för nästan allt. Frös man, 
blev man varm därav, svettades man, så kylde det, och hade någon 
”magrev”, så behövdes endast en duktig klunk, och revet var borta 
som genom ett trollslag. Så sade man åtminstone och trodde det 
även.

Hur den nu var så behövdes läkarvården vid bruken, där arbets- och 
bostadsförhållanden gav näring åt olika elakartade sjukdomar. Sme
derna ådrog sig lunginflammation genom sina rörelser mellan den 
heta härden och det kalla vattenhjulet, när de skulle som det kallades 
”isa, då kölden var så stark, att hjulen belädes med is”, enligt vad 
Schröder berättar. Den sotiga luften i järnverken orsakade lungkatarr, 
den ensidiga matsäckskosten magsjukdomar. I sågverken hände stän
digt olyckor vid sågar och kapmaskiner, de illa byggda och dragiga 
barackerna var härdar för tuberkulosen.

En motsvarighet till 1900-talets barnbidrag hörde till de sociala för
månerna vid åtskilliga järnbruk. Vid Söderfors utdelades brännvin till 
nyblivna fäder. Viktigare var en form av permanent understöd som 
utbetalades tills barnet nått arbetsför ålder. Vid Österby utgick detta 
bidrag var månad i spannmål, ”bamsäd”.

Ytterligare en omständighet hör med i den bild av relativ social 
trygghet som präglade det äldre brukslivet. Arbetarna var av väsentli
gen två skäl skyddade mot periodisk arbetslöshet. Bruken hade goda 
möjligheter att vid tillfälliga driftsinskränkningar omplacera arbetare, 
i jordbruk, körningar, kolning eller reparationsarbeten. Vidare hade de 
isolerade bruken svårt att hastigt utvidga sin arbetsstyrka och var där
för angelägna att behålla sina arbetare, särskilt de mer yrkesskickliga. 
Ett problem utgjorde hyttarbetama eftersom hyttans blåsning endast 
pågick en mindre del av året. I regel löstes det med att man lät hyttar
betarna sitta på mindre jordbmk, som gav dem deras bärgning resten 
av året. Brukens skyldighet att erbjuda bruksfolket arbete var angiven 
i hammarsmedsordningama.

För järnbrukens vidkommande markerade ett riksavtal 1908 mellan 
Järn- och metallarbetareförbundet och arbetsgivarnas Jämbruksför- 
bundet på flera sätt slutet på den patriarkaliska epoken. Den mest 
genomgripande konsekvensen av detta riksavtal blev att de traditio
nella naturaförmånerna inlöstes av bolagen. Arbetarna fick i fortsätt
ningen betala för t.ex. bostad och ved, men de erhöll å andra sidan 
tillägg på lönerna för att täcka dessa utgifter. Riksavtalet innebar en



högre grad av uniformitet beträffande anställnings- och avlöningssys
temen vid bruken. Förhållandena kom samtidigt att mer likna dem 
som existerade vid de nyare verkstadsindustrierna.

SOCIALA KATEGORIER OCH SOCIALT LIV

Bruksbefolkningens storlek
Det gamla svenska samhället var som vi sett ett samhälle med rik 
social skiktning, vida mer fingraderad än vad den grova indelningen i 
fyra stånd låter ana. En rik social skiktning var också en realitet i de 
gamla brukssamhällena. Sociala skrankor skilde brukspatronen från 
bokhållarna, bokhållarna från arbetarna. Men även bland arbetarna 
fanns grupper med högst varierande social prestige. Innan vi emeller
tid sysselsätter oss med de olika befolkningskategoriema vid bruken, 
skall vi helt kort beröra anläggningarnas storlek och folkmängd.

De största bruken i landet under den förindustriella tiden var, som 
tidigare påpekats, vallonbruken i norra Uppland. Den omständigheten 
att dessa stora och välordnade bruk är väl kända och omskrivna gör, 
att man lätt bildar sig en överdriven uppfattning om det genomsnitt
liga brukssamhällets storlek i äldre tid. Lövsta hade enligt Sigvard 
Montelius över 1 000 invånare år 1780 och Österby över 800. I 
befolkningssiffran för Österby ingår förutom smedjans och masug
nens arbetare och deras familjer även vedhuggare, kolare och körare. 
Vidare krävde det aristokratiska herrgårdslivet på Österby en betyd
ligt större personal än vid mindre bruk. Även hantverkarkåren var 
frapperande stor vid Österby (en byggmästare, fyra snickare, tre hjul- 
makare, hovslagare, målare, murare, mjölnare, tegelslagare, sadelma- 
kare, fyra skomakare, två skräddare, glasmästare och därtill drängar).

Medelstora bruk, som exempelvis gästrikebruken Axmar och Fors
backa, hade en folkmängd på 100 à 200 personer i början av 1800- 
talet. Vid anläggningar av denna typ kunde smederna uppgå till 10 à 
20 personer; masugnsarbetama var i regel färre, om de alls fanns vid 
bruket. Hantverkarna var inte många vid mindre och medelstora bruk, 
kanske en skomakare, en skräddare, en byggmästare och en mjölnare.

Den allra vanligaste brukstypen under 1700- och 1800-talen, talrik 
i Dalarnas och Värmlands skogsbygder, hade ännu mindre befolk
ning, långt under 100 personer vid själva bmket. Den egentliga bruks- 
personalen utgjordes vid genomsnittsbruket bara av ett par familjer. 
Men lika frestande som det är att överskatta de gamla brukens storlek 
och smedernas antal, lika lätt är det att bortse från den största gruppen 
av dem som var engagerade i brukshanteringen, nämligen de kolleve
rantörer och formän som i regel bodde utanför brukssamhällena.



Dessa arbetade dock, till skillnad från smederna, endast periodvis 
under året för brukets räkning.

Bruksägare
Låt oss nu se litet närmare på de olika yrkesgrupperna vid bruk och 
industrisamhällen och då börja i hierarkins topp, med bruksägama 
och patronerna. Livet vid de många mellansvenska bruken där järn
hanteringen endast var en av näringsgrenarna och ingalunda alltid 
viktigare än jordbruket och skogsbruket behövde inte skilja sig från 
herrgårdsliv i allmänhet. I avlägsnare bygder, i Värmlands och Berg
slagens skogar, fick väl livet på bruksherrgårdarna sin prägel av en 
viss social isolering. Umgänget begränsades till de bruksägarfamiljer 
som fanns inom de närmaste milen och kanske till prästgårdens folk. 
Resorna till bygdens större marknader blev betydelsefulla avbrott i 
årets lugna rytm. Den geografiska isoleringen och det sociala avstån
det till arbetare och bönder gav familjelivet på bruksherrgårdarna den 
intensitet och traditionsbundenhet som många memoarförfattare med 
Erik Gustaf Geijer i spetsen har vittnat om. Viktiga händelser var jul
helgen och sommarens ledighet, då barn och gäster kom från skolstä- 
der och universitet. Intresset för musik och litteratur kunde vara 
anmärkningsvärt vid många avlägsna bruk, samtidigt som den materi
ella standarden var mer måttlig; man levde i ”anspråkslöst välstånd” 
för att använda John Landqvists karakteristik av Geijers uppväxt
miljö. Därmed inte sagt att inte många av Bergslagens brukspatroner 
genom sitt egendomsinnehav var mycket förmögna. Brukspatron och 
rik man var för gemene man synonyma begrepp.

Vissa av de brukspatroner som eftervärlden har lärt känna, har bli
vit ihågkomna som bildade och boksynta män. Det gäller exempelvis 
om Geijers svärfar Knut Lilljebjörn på Odenstad och Tegners svärfar 
patron Myhrman på Rämen. Men det är egenskaper som absolut inte 
skall ges för stor allmängiltighet. Jakt och fiske, kortspel och bjud
ningar, slädpartier och skridskofärder bör ha varit mer representativa 
nöjen för folket i 1700- och 1800-talens bruksherrgårdar. Den kvicke 
stadsläkaren i Falun, J. M. Bergman, tecknade 1848 i karikatyrens 
form ett porträtt av en pompös brukspatron, som det trots de elaka 
överdrifterna är värt att citera:

I sitt sigill, ävensom över alla portar och dörrar har han målat järn- 
märket under sitt namn och en krona över. Han är ledamot i taxe- 
ringskommitteen, brandstodsbolaget, fattigvården och sparbanken, 
men har för vissa orsaker ej kunnat upptagas i nykterhetsföre
ningen. Han har byggt sin egen grav vid kyrkogaveln, och skänkt 
till kyrkan en svart sammetsmässhake, där I. H. S. och hans eget



namn äro broderade i guld, men utan jämmärket. Alla bondpojkar i 
orten kristnas nu till Lukas efter patronen, som ofta stod fadder, 
och på vars födelsedag besagde ungar, utklädde till änglar i vita 
skjortor, vandra upp åt herregården att gratulera, då de undfägnades 
med tal av patronen och med smörgåsar av frun.

På olika sätt torde bruksägarens liv på 1700-talet och 1800-talet ha 
varit jämförbart med godsägarens i allmänhet. Men det går även att 
peka på olikheter och Tom Söderberg har försökt karakterisera en 
viktig sådan på följande vis:

Vad som främst skilde bruksrörelse från godsdrift var väl -  inte 
bara under 1700-talet-de större perspektiven, från brukens horisont 
sett inte minst i form av långa tillförsel- och avsättningsvägar. 
Tackjärnet kunde behöva foras över flera landskapsgränser, malm 
seglades från Utö upp till övre Norrland, och det var i regel långt 
till staden, varifrån köpmansvaroma åt folket skulle skaffas av 
bruksledningen. Det färdiga järnets nedsändning var en kanske lät
tare men icke lätt uppgift. Den nära samhörigheten med staden och 
särskilt den jämexporterande stapelstaden förblev därför brukspa
tronens särmärke på landsbygden.

Många av bmken från bruksgrundandets sekler, 1600- och 1700-talen, 
anlades på frälsegodsens marker. De adliga bruksägarna var särskilt 
talrika i ett frälsegodslandskap som Uppland. Men i än högre grad 
uppträdde städernas borgare och handelsmän som bruksgrundare. 
Karlstads borgare etablerade sig i värmlandsskogarna, Gävles han
delsmän och ämbetsmän i Gästrikland. Framgångsrika bruksägare 
adlades inte sällan. Vid mitten av 1800-talet hade åtskilliga järnbruk 
varit i adliga släkters ägo i generationer, ibland sekler. I sådana fall 
där ägama var uppvuxna på bruket och starkt knutna till dess traditio
ner hade ofta ett patriarkaliskt förhållande uppstått mellan ägare och 
underlydande. Men många bruk gick ur hand i hand och tillhörde 
ägare som inte bodde på orten. De stora handelshusen i Stockholm 
och Göteborg hade under 1700-talet och i början av 1800-talet stora 
intressen i järnhanteringen och de hade inte sällan bmk samlade i 
formliga koncerner.

Inom trävarohanteringen var de adliga företagarna betydligt färre. I 
den värmländska träindustrin hade handelsmän i Göteborg stora 
intressen, medan de norrländska sågverken huvudsakligen anlades av 
köpmän i städerna längs norrlandskusten. Andra landsbygdsindustrier 
hade en mer folklig rekrytering bland företagsgrundama. Det gäller 
exempelvis som vi sett om de små snickerifabrikerna på det småländ
ska höglandet och bomullsväverierna i Sjuhäradsbyggden. Ett intres
sant inslag i den tidiga svenska industrialiseringen var de insatser som



utländska kapitalplacerare gjorde. Särskilt stort intresse ägnades åt 
gruvhanteringen. Till denna hörde de två största företagen med 
utländsk ledning i landet under 1800-talets slut, Ammebergs zinkgru
vor i Närke som ägdes av det belgiska bolaget Vielle Montagne, och 
Gällivare malmfält i Norrbotten, i händerna på det engelska bolaget 
The Gellivara Co. Skutskärs sågverk anlades 1869 av norska industri
män och såldes till Stora Kopparbergs Bergslag 1885. En gammal 
kvinna som arbetat vid sågverket minns den norska tiden på följande 
sätt:

På Astrups och Olrogs tid voro nästan alla överordnade norrmän. 
Det gick mycket gladare och gemytligare till under denna tid än 
under bolaget. De pratade och voro ”gemena” var man än mötte 
dem. Många av båtarna som kommo in, voro också norska och den 
17 maj firades som en stor festdag med flaggning i hela hamnen.

Det vore en väsentlig etnologisk uppgift att undersöka om de industri
samhällen och jordegendomar som dessa utländska företag adminis
trerade till sin karaktär skilde sig från andra svenska industrisamhäl
len.

Bruksinspektörer och bokhållare
Tjänstemännen vid landsbygdens bruk och industrier var som nämnts 
få till antalet. Vid de mindre bruken fanns vid sidan av patronen ofta 
bara en eller ett par skrivare. Vid något större anläggningar kunde 
ägarna ha placerat en inspektor eller förvaltare. Vid Domnarfvets såg
verk, ett av landets största, fanns 1889 enligt mantalslängdema bara 
två tjänstemän, förvaltaren och en bokhållare. Betecknande nog 
ingick den senare i förvaltarens hushåll. Mot 1800-talets slut blir kon
torsherrarna flera och nu börjar även skolade ingenjörer ersätta en 
äldre tids självutbildade verkmästare och tusenkonstnärer. Kontors
herrarna, kanske en bokhållare, en kassör och två ingenjörer, bodde 
vanligen som ungkarlar i en byggnad för sig. De kunde ha en flicka 
som hushållade åt dem eller äta sina mål i brukspatronens hushåll. 
Den sociala skillnaden mellan bruksägarens familj och släkt å ena 
sidan och kontorsfolket å den andra var stor, särskilt på större bruk. 
Men den minskade märkbart under 1800-talet. Att kontorsskrivama 
på Tersmedens Larsbo vid 1700-talets mitt skulle bjudas till middagar 
var otänkbart. Men vid 1800-talets slut hade ett regelbundet privat 
umgänge vid helger och högtider blivit regel i Bergslagens disponen
them i vilket tjänstemännen deltog.

Vid 1800-talets mitt tillhörde bokhållarna ett obestämt socialt mel
lanskikt utan nämnvärd yrkesutbildning, ett trappsteg under bruksin-



spektoren. ”För att den tiden bliva bruksbokhållare fordrades inga 
andra kunskaper än att kunna hjälpligt skriva och räkna enkla tal. 
Bokföring fick man lära dit man kom, liksom vad som för övrigt 
behövdes. Om sättet att tillverka järnet behövde bokhållaren icke veta 
något. Detta kunde han lära om han hade lust, ty i den saken voro 
smederna kunniga nog, då tysksmidet är mycket enkelt”. Det är Gus
taf Schröder som ger dessa upplysningar i sitt klassiska arbete ”En 
bruksbokhållares minnen”.

Bokhållarens arbetsuppgifter kunde bestå i att ropa upp brukets 
dagsverksarbetare om morgonen, anteckna utlämningar i böckerna, 
öva viss översyn över arbetarna, dela ut proviant och övervaka för
packningen av produkterna. Hans status gentemot arbetarna markera
des med vissa rättigheter. Hur dessa kunde se ut skildrar Schröder på 
följande elaka sätt:

Bokhållare hade också sina fri- och rättigheter. Bland de senare var 
att få en kopp kaffe jämte en bit socker på sängen. Att kaffet var 
svalt och hälften därav utspillt på fatet kunde ej hjälpas, då det av 
en slarvig och brådskande piga bars i kopparna över gården, ty 
brukskontoren voro alltid i en särskild byggnad. Vidare ägde han 
rätt att till alla mål supa en à två finkelsupar, att till frukost äta en à 
två tallrikar havremjölsvälling och en sillbit med ett obegränsat 
antal potatisar, och därefter litet upprymd gräla och rappa på vilken 
arbetare som helst, som han fann eller kunde påbörda något fel.

Notabelt i citatet är förmånerna i form av brännvin. Brännvinsdrick- 
andet var utbrett på ett riskabelt sätt under 1800-talet och var vanligt 
på alla nivåer i brukshierarkin. Det sammanhänger med tidens syn på 
brännvin som en naturlig avlöningsform. ”Drängarna få en sup bränn
vin varje morgon och söndagsmiddag och pigorna en dylik om sönda
garna samt om lördagame efter slutad skurning, och för övrigt vid 
brygg-, bak- och andra ottearbeten. Hantverkare få en à två supar om 
dagen, allt efter personens värde och varans beskaffenhet”, som några 
satser lyder i den s.k. Muhrs brukskatekes från Laxå bruk i Närke i 
början av 1800-talet. Genom att bokhållarna ofta hade givits översyn 
över brännvinsmagasinen, så var de särskilt frestade. Avsigkomna 
bokhållare var ingen ovanlighet.

Bruksarbetare
Ett problem vid all industrialisering är svårigheterna att få yrkesskick- 
ligt folk. Dessa svårigheter föreföll minst alarmerande i järnhante
ringen, där yrkeskunnande! hållits högt i ära av generationer smeder. 
Här hade bristen på tekniskt kunniga personer varit akut på 1600-talet



och då delvis lösts genom invandringen av valloner. Vid 1800-talets 
mitt måste andra näringsgrenar i snabb utveckling göra motsvarande 
värvningsförsök i industriellt mer avancerade länder. Engelsmän 
lockades till arbetsledande befattningar i textilindustrin, tyskar kom 
till bagerier och bryggerier. Men de assimilerades inte och blev 
bofasta som upplandsbrukens valloner.

I industrisamhällena bildade de yrkesskickliga specialarbetarna 
sedan gammalt ett socialt skikt över de övriga arbetarna. Vid järnbru
ken utgjorde hammarsmedema en sådan elit. De hade ofta tagit sitt 
yrke i arv och före 1800-talets kriser med bruksdöd och större rörlig
het hade de inte sällan varit bosatta i generationer vid samma bruk. 
Det fanns smedsdynastier som i generationer i praktiken haft monopol 
på yrket vid vissa bruk. De gamla bruksfamiljema intog naturligtvis 
en kritisk attityd till nykomlingar. ”Den tiden var det inte nådigt att 
komma till Upplandsbruken för utsocknes, varken för äldre eller 
barn", berättar en sagesman som kom till Söderfors 1883. ”Det var att 
ha skarpa naglar och skinn på näsan bland den infödda stammen den 
första tiden”.

De vallonska bruksägama var mycket angelägna att behålla de 
yrkeshemligheter de fört med sig från sitt hemland intakta och bevara 
ett slags monopol på vallonsmidet i Sverige. Ett sätt att uppnå detta 
var att i görligaste mån isolera de vallonska smederna i det svenska 
samhället. Dessa fick t.ex. rätt att behålla sin egen religion, anmärk
ningsvärt i ortodoxins Sverige, och uppmuntrades att behålla sitt 
franska språk. Härigenom kom den vallonska brukskulturen att leva 
vidare förhållandevis länge, framför allt i Uppland. Däremot assimile
rades de valloner lättare, som bosatt sig i agrara miljöer runt bruken. 
Bland dem som värvades på 1600-talet befann sig nämligen en del 
kolare, som togs till Sverige för att här genomföra en ny och effekti
vare vallonsk kolningsteknik, med ”resmila” i stället för den äldre 
”liggmilan". Många av dessa valloner försvenskade sina namn och 
kom att hamna i socialt osäkra förhållanden, hotade av den lokalsam
hällets ”tattarstämpel” som lätt drabbade de sydländskt avvikande.

Den förtursställning som smederna hade vid bruken kunde avläsas i 
en rad mer eller mindre vanemässigt reglerade förhållanden. Stång- 
jämssmedema hade den högsta förtjänsten, manufaktursmeder var 
något lägre avlönade. Genom ackordssystemen kunde flitiga smeder 
göra sig extraförtjänster. Mästersmederna hade dock att av sin lön 
avlöna sina medhjälpare, mästersvenner, hjälpsmeder och smeds
drängar. Denna arbetsledarställning gav naturligtvis smeden prestige i 
andra arbetares ögon.

På de bruk där bostädernas storlek varierade hade smederna vanli
gen de bästa utrymmena, ett mm och kök. Men genom deras skyldig



het att hålla underställd personal i hushållet är det ovisst om man kan 
betrakta deras bostadsstandard som gynnsammare än andra arbetares. 
När vanan att ha inhysesfolk försvagas mot slutet av 1800-talet, fram
står smedernas bostadssituation som mer tydligt privilegierad. Ett 
intressant kriterium på smedens prestige var bruket att kalla hans 
hustru för ”mor" eller ”madam”. Andra bruksarbetares hustrur fick 
nöja sig med att tituleras "moster”. Detta omnämns från Söderfors 
bruk. Genom att hyttorna även drevs på söndagarna hade hyttarbe- 
tama ännu långt in på 1900-talet en ofriare ställning än smeder och 
valsverksarbetare vilket gav dem en lägre prestige. Vid Domnarvets 
Järnverk betraktades hyttarbetama av andra arbetarkategorier som ett 
slags lantarbetare vid 1800-talets slut och ringaktande benämningar 
som ”hyttbuse” var inte ovanliga. I sitt på barndomsminnen från 
Homdals bruk i Dalarna byggda arbete ”Det gamla järnbruket” omta
lar Johan-Olov Johansson hur begravningarna rangordnades mellan 
arbetarkategorierna. Bruket tillhandahöll sitt folk fri begravnings- 
skjuts, förutom likvagnen en vagn för dagkarlar, två vagnar för sme
der och tre vagnar för mästare.

Mellan det egentliga bruksfolket som helhet och brukets arrendato- 
rer och lantarbetare gick en annan social skiljelinje. Det märktes vid 
upplandsbruken bland annat vid de traditionella midsommarfesterna. 
Vid Lövsta dansade smederna på en brygga och lantarbetarna på en 
annan och från Österby berättas att dansgolvet med en bänkrad i mit
ten var delat i en ”bruksända” och en ”bondända". Slagsmål mellan 
”brukspojkar” och "bondpojkar” var mycket vanliga på bruksorterna.

Det finns för övrigt skäl att dröja litet vid de midsommarfester, som 
var ett så efterlängtat och karakteristiskt inslag i årets rytm vid bru
ken. Karl Kilbom har i sina memoarer berättat om hur midsommar 
firades kring sekelskiftet 1900 vid Österby i Uppland. Här varade 
midsommarfesten under fem dagar och förberedelserna började långt 
i förväg. Befolkningen var indelad i olika lag: vallonsmedema, stål- 
smederna, masugnsarbetama, lantarbetarna och stallaget. Varje lag 
samlade löv till en egen majstång som kläddes på eftermiddagen till 
musik av nyckelharpor, varje stång med lagets speciella emblem i 
toppen. Sedan gick den högtidsklädda publiken, smederna i vita lin
neskjortor och deras hustrur i färgstarka huvuddukar, runt mellan 
lagen för att bedöma vilket lag som hade den vackraste stången.

Sedan majstängerna rests serverades mat, sill, smör, bröd, persilja, 
ättika och potatis vid långbord, och man tog supar därtill. Därefter 
började dansen, som sedan upprepades i flera dagar, på midsommar
dagen och annandagen på vagnslidret, där man upprätthöll den ovan 
omtalade indelningen i ”bondända” och ”bruksända”.



Någon gång förekom naturligtvis smått gurgei. Midsommaren var 
alla karlar starka. De till vardags svagaste var midsommarhelgen 
riktiga kraftkarlar. Kanske var man också lite ”jalu” på varann, 
åtminstone de unga, för flickornas skull, men i stort sett gick det 
ovanligt städat till. Brukspatrons och hans främmandes närvaro 
lade väl någon sordin på hetsporrama. ”Herrskapena” var nämligen 
denna kväll gärna sedda, och när gamle Lindman vandrade 
omkring från lag till lag och dansade någon gång med bruksflick- 
oma och bruksmoroma, så var detta en ära, som ingen ville gå 
miste om.

Låt oss ett ögonblick återvända till smedernas förhållanden. De hade 
som vi sett högre löner och prestige än det övriga bruksfolket. Hur de 
senare levde känner vi sämre till, men redan de bättre lottade smeder
nas bistra villkor ger en indirekt belysning därav. Iklädda långa grova 
skjortor, förskinn och träskor arbetade mästersmeden, mästersvennen 
och deras medhjälpare i skift från klockan sex på söndag kväll till 
samma tid på lördagskvällen. De åt sina måltider i en sotig kammare, 
”labbi”, vid smedjan och många återvände inte ens över nättema till 
familjen och bostaden utan levde på arbetsplatsen veckan igenom, 
utan att bry sig om att tvätta sig eller byta kläder. Lördagskvällen 
ägnades brännvinet och söndagen gick man i kyrkan, där den sociala 
hierarkin avspeglades i de olika bänkplatser som bmkets kategorier 
tilldelats. Av det hårda arbetet blev smederna tidigt lomhörda och 
krokryggiga, särskilt stångjämssmedema slet ner sina kroppar, och 
många togs redan i unga år av lunginflammationen, yrkets speciella 
mordängel.

Den ställning som smederna hade vid jämbmken motsvaras av den 
som andra yrkesskickliga arbetare kunde ha i andra bmk och industri
samhällen. Glasbiåsarna vid Kosta tycks under slutet av 1700-talet 
och början av 1800-talet ha disponerat två mm och ett mindre kök, en 
för bmksmiljön rätt spatiös bostad. Dagsverksarbetama vid samma 
glasbmk hade däremot endast spiselmm i början av 1800-talet. Glas- 
blåsama men inte dagsverkama hade ofta pigor i hushållet.

Många av de förmåner som yrkesarbetama hade har sin bakgmnd i 
kontraktsenliga förmåner som bmksägama måst erbjuda redan under 
1600- och 1700-talen för att locka folk till nya brak och manufaktu
rer. De vallonska smederna krävde vin i arbetsersättning vid sina upp
ländska bmk, vilket senare förvandlades till ”vinpengar”. På samma 
sätt förplägades glasblåsama i Småland med öl för sina produkter. De 
var under hela 1700-talet huvudsakligen tyskar och deras öl ersattes 
med tiden av ”drickspenningar”. Hantverksordningamas bestämmel
ser verkade bestämmande på livet vid jämbmk och glasbmk fram till 
1800-talets mitt. Kosta glasbmks huvudböcker berättar om ofta åter



kommande lärlingskalas och ”örfilskalas”, då bruket firade gesällers 
och mästares antagande. Vid de länge tyskdominerade glasbruken 
tycks skråandan ha varit särskilt levande och hjälpt till att dra upp 
skarpa sociala gränser bland arbetarna.

Sågverksarbetare
Sågverkssamhällena hade till skillnad från bruken sällan anor från 
skråväsendets dagar och visar inte heller upp en lika iögonenfallande 
intern social skiktning bland arbetarna. Löneskillnaderna vid sågver
ken följde huvudsakligen ålders- och könsskillnader. Lägst avlönades 
arbeten som passade över- och minderårig arbetskraft, märkning, mat
ning, lastning av småvirke. Bäst betalades sågare, justerare, lastare 
och stabbläggare. Högst tycks lönerna ha legat för stabbläggarna, de 
män som på axlama bar upp plankoma på staplarna, ”stabbama”. De 
starkaste stabbläggama nådde över 800 kronor i årsinkomst, rösträtts- 
strecket vid slutet av 1800-talet.

Vid åtskilliga sågverk tycks de yrkesskickliga arbetarna ha dispo
nerat större bostäder än dagsverkama, vilket då alltid innebar ett rum 
och kök i stället för spiselmm. Ändå är det uppenbart att den sociala 
skiktningen i sågverkssamhällena följde andra kriterier än yrkesskick
ligheten. De över sommaren anställda säsongarbetarna skilde sålunda 
ut sig från den fasta befolkningen. De kunde bo inackorderade eller i

Stabbläggare i arbete vid brädgården i Kubikenborg, Medelpad.



särskilda sommarlogement, och de levde utan sina familjer. ”Säsong- 
arbetarna kom från Ångermanland och Västerbotten”, berättar en 
sagesman från Svartvik i Medelpad. ”Det var en del familjer som 
hade 4 och 5 stycken i maten under sommaren. De spikade ihop 
sängar och låg i uthusen om nättema under sommaren. På hösten reste 
de tillbaka till sin hembygd igen.”

Dessa lösarbetares främmande härkomst var nog för att ge dem 
lägre prestige i sågverksfolkets ögon. Särskilt gäller detta om tillfäl
liga arbetare med främmande etnisk bakgrund. Från Österbotten seg
lade finlandssvenskar i öppna båtar till skeppningssäsongens arbeten i 
Sundsvallsdistriktet och fick oftast de sämst betalda arbetena vid såg
verken. I norra Norrbotten fanns finsktalande arbetare i sågverkssam- 
hällena och exempelvis i Karlsborg tycks deras standard vid slutet av 
1800-talet inte ha legat i nivå med de svensktalandes. En särskild 
”finnkasern" var vanlig i de norrbottniska sågverkssamhällena. Skilje
linjen mellan svensk- och finskspråkiga arbetare var även tydlig under 
1600- och 1700-talen vid Kengis, bröderna Mommas järnbruk vid 
Torne älv. Enligt Samuli Paulaharju var smederna där ursprungligen 
nästan undantagslöst svenskar, vilkas efterkommande släktled dock 
med tiden förfinskades.

Ju längre mot norr man kommer desto mer byter de norrländska 
sågverkssamhällena karaktär. Skeppningssäsongen blir allt kortare 
och antalet fasta yrkesarbetare allt mindre. Den koncentrerade kasern- 
bebyggelsen, så välbekant i Ådalen och Sundsvallsdistriktet omkring 
sekelskiftet 1900, har ofta lyst med sin frånvaro i Norrbotten. Här 
bodde arbetarna i byarna i trakten och deras arbetsår kunde förutom 
sågverksarbete omfatta jordbruk, skogsarbete och flottning. Deras 
boendestandard i byarna var bättre än den normala i arbetarkasemema 
och de ”levde med ansiktet vänt mot den traditionella miljön”, för att 
citera Bo Gustafsson, som menat att denna mentalitet i Nordnorrlands 
sågverk delvis förklarar den svårighet sekelskiftets fackföreningsagi- 
tatorer här hade att vinna gehör för sina ideer.

De patriarkaliska dragen
Vi skall avsluta skildringen av bruk och industrisamhällen med att se 
litet på förhållandet mellan brukens ägare och arbetarna och hur detta 
förhållande förändrats.

De gamla bruksmiljöema fick sin säregna karaktär av den patriar
kaliska anda efter vilken arbete och liv var organiserade. Denna anda 
kännetecknas av att bruksägamas bestämmanderätt inte var ifrågasatt, 
att han förväntades kunna administrera sitt samhälle efter eget huvud 
och i mycket måttlig mån bunden av laga bestämmelser; samtidigt



innebar den patriarkaliska andan att det ålåg bruksägaren att inte 
enbart sträva efter den ekonomiska vinstens maximering utan att sörja 
för sina underlydandes välfärd och trygghet efter bästa förmåga.

I verkligheten tolkades nu patriarkalismens anda mycket olika vid 
olika bruk. Gustaf Schröder har följande syn på detta:

På de bruk, där ägaren och hans familj bodde, hade folket det 
mycket bättre än på de bruk, som sköttes av förvaltare, och på de så 
kallade bolagsbmken hade de det allra sämst. Orsaken därtill var, 
att även förvaltaren var dåligt avlönad, och en del av hans inkoms
ter voro också ställda på stat. Det ville inte räcka till för ärliga, red
bara förvaltare att föda sitt folk väl, eller göra eftergifter på den 
vanliga arbetstiden. Dessutom fordrade ägame högsta vinst av bru
ken, och för att kunna lämna sådana måste förvaltaren knipa och 
spara på arbetskostnaderna och anstränga folket så mycket sig göra 
lät.

Till den gamla patriarkalismens spelregler hörde bmkspatronens rätt 
att personligen prygla den underlydande som brutit mot förordning
arna. Denna husaga har uppfattats som helt naturlig och endast läm
nat spår efter sig i domböckerna i de fall där man förgått sig på ett 
mer flagrant sätt. Ett par rapp över ryggen med käpp eller piska 
betraktades som lagom bestraffning. Under 1700-talet användes trä
hästen vid uppstudsighet eller försumlighet i arbetet i gruvsamhällen 
som Stora Kopparberget och Åtvidaberg. Delinkventen fick sitta en 
eller två timmar på en trähäst, ibland med tyngder om föttema. Vid 
Stora Kopparberget användes vid samma tid gatloppet som straff för 
svåra förseelser.

Ännu under 1800-talet tillgrep många hetsiga patroner och bokhål
lare käppen. Man gjorde det mot försumliga gmvdrängar och upp
studsiga smeder. En stor del av bestraffningen vid järnbruken var 
avsedd att stävja olika former av stöld och snatteri. Många arbetare 
föll för frestelsen att skaffa sig extra förtjänster genom att sälja kol, 
malm och järn. Det var särskilt svårt för bruksägaren att kontrollera 
om smederna olovandes sålde sitt överjäm till hemliga köpare. Men 
under 1800-talet började husagan komma ur bmk. Med bättre utbil
dade tjänstemän gjorde liberala idéer sitt intåg på bruken. Käppen och 
piskan ersattes allt mer av böter. Bötessummoma fördes ofta till sjuk- 
och fattigkassor och kom så socialvården vid bruken till godo. Detta 
system tillämpades även i de yngre sågverkssamhällena. För bestraff
ning av unga pojkar tillämpades emellertid husagan in på 1900-talet 
av åtskilliga bruksförvaltare.

Med aga och böter upprätthölls den stränga disciplinen i brukssam
hället. För att på längre sikt befrämja sina intressen använde bruksä-



gama emellertid andra medel. Den roll som bmkshandelssystemet 
därvid spelade har många författare framhållit. Genom brukshandeln 
försågs arbetarna med de viktigaste varoma, främst spannmål, sill, 
salt och brännvin. Men som vi sett tog man ofta ut för stora varu
mängder på kredit och hamnade därmed i en beroendeställning till 
bmket. Så länge skulderna var oreglerade hade man ingen flyttnings- 
rätt. Systemet med skuldsättning kunde därför av arbetsgivarna 
användas till att binda arbetskraft till platsen.

Även på andra vägar utövade arbetsgivarna ett förmyndarskap över 
de underlydande. Vid en del sågverk tillämpades ett tvångssparande 
på 1870-talet. Arbetarna kvitterade ut sina innestående medel vid 
julen. Ett annat område där företagsledningen hade stor auktoritet, 
länge nog närmast suverän, var bostadsområdet. Genom den oin
skränkta kontrollen över bostäderna kunde man vräka obekväma 
arbetare. Ett avskedande blev så mycket kännbarare genom att det 
också innebar att den avskedade miste sin bostad. Genom att man 
avgjorde hur tilldelningen av bostäder gick till, så blev till och med 
den ogifte och inackorderade arbetarens giftermål indirekt beroende 
av bruksledningens vilja. Särskilt vid de patriarkaliska järnbruken var 
bruksägarens inflytande över arbetarnas personliga beslut påfallande.

Mot slutet av 1800-talet började bruksägamas patriarkaliska aukto
ritet upplösas. Brukshandelns monopolställning ersattes av privata 
handelsbodar och kooperativa hushållsföreningar. Arbetstiden sjönk, 
om än långsamt, och medgav vidgade fritidsintressen. Folkrörelserna 
marscherade upp. Frireligiösa rörelser värvade medlemmar, nykter
hetstalare predikade mot det förlamande supandet. Agitatorer för 
socialism och fackföreningar försökte slå hål på vördnaden för den 
bestående ordningen. Men vid de med fast auktoritet styrda bruken 
hade de ofta svårt att vinna gehör.

Under decennierna kring sekelskiftet 1900 växte sig emellertid 
arbetarrörelsen stark och det patriarkaliska systemet gick mot sin upp
lösning. Företagsledningens maktpolitiskt dominerande ställning min
skade i industrisamhällena, bland annat genom att flera konkurrerande 
industrier växte upp i åtskilliga av dem. De stora koncernernas plats
chefer kunde inte axla de gamla ägarnas patriarkaliska roll. En allt 
heterogenare fysisk miljö avspeglar utvecklingen mot pluralistiska 
intressen. De sociala skiljelinjerna suddas ut, delvis genom att tjän
stemannaskikten, medelklassen, växer mycket hastigt. I bebyggelse 
och social struktur tenderar 1900-talets bmks- och industrisamhällen 
att bli intill förväxling lika med 1900-talets mindre städer.
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6. STÄDER

av Mats Hellspong

STÄDERNAS UPPKOMST OCH UTVECKLING

Stadsbe greppet
Vad man menar med stad är värt att försöka definiera. Administrativt 
sett menar man en ur den omgivande landsbygden utbruten kommu
nal enhet som givits speciella stadsprivilegier. Geografiskt förstås 
med stad en viss bebyggelseform, som kännetecknas av planmässigt 
anlagda gator och en i jämförelse med landsbygden relativt tät och 
omfattande anhopning av hus. Ekonomiskt karakteriseras staden av en 
tydlig arbetsfördelning mellan invånarna, av att handel och hantverk 
har stor ekonomisk betydelse medan jordbrukets betydelse är begrän
sad. Sociologiska definitioner betonar att det för staden essentiella är 
koncentrationen av ett stort antal människor på en begränsad yta.

Inte alla de orter som administrativt sett var städer uppfyllde de 
geografiska och framför allt inte de ekonomiska kraven under medel
tid och vasatid, många inte heller under 1700-talet. Å andra sidan har 
inte alla orter med ett stadsliknande yttre begåvats med stadsrättighe- 
ter. För att slippa dra en gräns mellan administrativa städer och stads- 
lika samhällen talar man ibland om stadsbygd. Här kommer dock i 
fortsättningen enbart administrativa städer att behandlas. Genom 
ändringar i kommunallagen upphörde från och med den 1 januari 
1971 indelningen av riket i landskommuner, köpingar och städer och 
ersattes av en enhetlig kommunindelning. Men eftersom denna skild
ring väsentligen behandlar historiska förhållanden kan vi bortse från 
detta och lugnt använda det historiska begreppet stad.

Administrativt sett hade Sverige ett 30-tal städer vid medeltidens 
slut, ett 60-tal i mitten av 1600-talet före erövringen av de södra land
skapen från Danmark. De hade uppstått på marknadsplatser och han
delsplatser, kultplatser, tingsställen eller gynnsamma försvarsplatser 
och ofta hade människor besökt dessa platser vid vissa tillfällen under 
året i flera syften: för att handla, förrätta gudstjänst, besöka tinget 
eller helt enkelt roa sig bland främmande och bekanta personer. Flera



av de äldsta städerna tycks ha varit fiskelägen. Man har menat att 
dessa orter ursprungligen endast varit periodiskt besökta. Mötesplat
sen låg öde stora delar av året och husen stod tomma. Denna säsong
visa aktivitet präglade marknadsplatserna även efter att de blivit privi
legierade städer. Handeln fortfor att vara koncentrerad till vissa 
bestämda tillfällen, den permanenta befolkningen förblev obetydlig, 
den yttre miljön var inte alltför olik landsbygdens byar. Följaktligen 
kom en självhushållning baserad på jordbruk att vara av största vikt 
för de flesta städer. Städernas ekonomiska profil passade inte helt in 
under definitionen ovan. De förblev länge agrart präglade och skillna
den mellan äldre urbana och agrara samhällen skall därför inte över
drivas. Man skall minnas att i självhushållets dagar hade invånarna i 
byar och på herrgårdar inte så stora behov av att kontinuerligt besöka 
städer för att tillhandla sig handelsvaror och hantverksprodukter.

Medeltiden
I jämförelse med Syd- och Mellaneuropas stadssamhällen utvecklades 
den svenska stadskulturen ytterst långsamt. Som mer permanent han
delsort framträdde Birka under den förhistoriska tidens slutskede. 
Under tidig medeltid avlöstes Birka av Sigtuna som den mest stads- 
mässiga samhällsbildningen. Nu hade kristendomen införts och 
karakteristiskt för Sigtuna blev de många kyrkorna. Undet högmedel
tiden började Sigtunas betydelse att avta. Nya städer växte upp. 
Mälardalen förblev dock stadssamhällenas ledande provins sedan 
koppar- och jämutförseln från Bergslagen nu blivit av betydelse. 
Snabbast av mälarstäderna växte Stockholm. På Gotland blev Visby 
en fullbyggd och viktig handelsstad.

Det har framhållits som det avgörande momentet i stadstillblivel- 
sen, att tidigare ambulerande handelsmän övergått till fast bosättning. 
Typiskt för en mycket primitiv ekonomi torde vara att köpmännen 
ständigt måste vara på resande fot mellan marknader och bondgårdar. 
När samma grupp valt att bli bofast skall man uppfatta övergången 
som successiv. För sekler framåt skulle handelsmännen fortsätta att 
periodiskt vara ute på affärsresor. Man har menat att handelsmännens 
hushåll i staden inte blev självförsörjande i samma grad som bonde
hushållet och att därmed ett avsättningsområde även för hantverkare 
öppnade sig. Tidigare kringflackande hantverkare blev stadsbor. Snart 
stimulerades även hantverksnäringen av den växande fj ärrhandeln och 
de ökade möjligheterna till export från städerna. Det finns dock skäl 
att betona att man när det gäller rekonstruktioner av städernas äldsta 
historia rör sig på mycket osäkra grunder.

Högmedeltiden är betydelsefull i det svenska stadsväsendets histo-



ria. Bakgrunden är utrikeshandelns tillväxt vid denna tid, de allt tätare 
merkantila kontakterna över Östersjön. Det medeltida Sverige vände 
sig geografiskt mot Baltikum och Nordtyskland och under stormakts
tiden skulle ju Östersjön bli i det närmaste ett svenskt innanhav. Por
ten mot Atlanten var däremot mycket trång, eftersom Bohuslän, Hal
land och Skåne ännu låg utanför Sveriges gränser. Under 1400-talet 
gick den viktigaste utrikeshandeln till hansastädema, främst till 
Lübeck och så småningom även till Danzig. Hansan, ett merkantilt 
och politiskt förbund för tyska köpmän verksamma kring Östersjön 
och Nordsjön, hade växt i betydelse under medeltiden och Lübeck 
hade med tiden blivit den ledande hansastaden.

Genom Hansan kom tyska köpmän att få ett stort inflytande i de 
svenska städerna. De var från sitt hemland vana vid ett högt utvecklat 
stadsväsen och kom att påverka de svenska städernas organisation på 
ett avgörande sätt. En för alla rikets städer gällande stadslag antogs 
omkring 1350 och den var starkt tyskt influerad. Städernas styrelse 
omorganiserades likaledes efter tyska förebilder. I Visby blev den 
tyska befolkningen så dominerande att man har velat betrakta Visby 
som väsentligen en tysk koloni. Med sin rent tyska stadsförfattning, 
sina många kyrkor och stenhus och sin imposanta ringmur framstår 
Visby som ett undantag från de annars blygsamma svenska medeltids
städerna. Mindre dominerande men mycket betydelsefulla var de 
tyska köpmannagrupperna i Stockholm, Söderköping, Skänninge och 
Kalmar. Dragkampen om makten i städerna mellan svenska och tyska 
grupper ledde till bestämmelser om att grupperna skulle besätta hälf
ten var av platserna i stadens styrelse, rådet. Så småningom assimile
rades emellertid den tyska befolkningsgruppen och problemet föll 
bort. Sent skedde denna assimilering exempelvis i Kalmar, vars tan
kebok ännu i slutet av 1300-talet fördes på tyska.

Under Magnus Erikssons regering infördes som nämnts en riksgil
tig stadslagstiftning. Den ersatte då äldre lokala stadslagar. Denna 
1300-talets stadslag kom att äga giltighet ända till 1734. Högmedelti
dens organisation av stadsstyrelsen kom att bestå i åtskilliga drag 
ännu längre, till ståndssamhällets undergång vid 1800-talets mitt.

Den dogmatiska stadspolitikens tid
Gustav Vasa och hans söner hade från medeltidens ekonomiska politi
ker ärvt uppfattningen att all handel, sjöfart och hantverk borde vara 
förlagda till städerna. De upprätthöll denna doktrinära målsättning så 
gott det gick under hela vasatiden och betraktelsesättet kom att äga 
betydelse ända till liberalismens genombrott på 1800-talet. Behovet 
av kontroll över dessa näringar för att effektivt kunna beskatta dem



torde ha varit det viktigaste motivet. 1622 infördes tull på varor som 
fördes in till försäljning i städerna. Denna landtull ( ”lilla tullen”) 
avskaffades först 1810 och minnet av den lever vidare i bevarade 
byggnader vid städernas gamla infarter och i namn som Homstull och 
Norrtullsgatan. Utanför städer och marknadsplatser tilläts i princip 
ingen handel. Men i verkligheten blev det omöjligt att lokalisera alla 
former av handel och hantverk till städerna. Sverige var ett vidsträckt 
land och städerna var få. Bönderna, som hade rätt att handla med egna 
produkter, överskred ständigt bestämmelserna. 1543 suckar Gustav 
Vasa i en berömd formulering, att det var lika omöjligt att avskaffa 
alla landsköpmän som ”att fånga alla de ulvar som i skogen gå”.

Under yngre vasatid skärpte man strävandena att lokalisera de s.k. 
stadsnäringarna till städerna. Man gjorde det bland annat genom att 
grunda nya städer i de regioner där olagligt landsköp florerade särskilt 
mycket. Så anlades Borås 1622 mitt i Sjuhäradsbygden där en omfat
tande bondehandel länge irriterat myndigheterna. Emellertid ledde 
inte ens denna åtgärd till att man lyckades få kontroll över västgötar
nas gårdfarihandel och med tiden måste man motvilligt erkänna Sju- 
häradsbygdens landsköpmäns rätt att idka handel på landsbygden. 
Även till Norrland förlädes under vasatiden en rad städer. Möjlighe
terna att i dessa vidsträckta bygder avskaffa landsköpet hade natur
ligtvis varit obefintliga och förbättrades inte nämnvärt av de nya stä
derna längs kusten.

Vandrande gårdfarihandlare passade inte in i äldre tids handelspolitik. 
Städernas köpmän såg dem som illojala konkurrenter. På Bengt Norden
bergs målning frestas en bondhustru av en västgötaknalles varor.



Karl IX var särskilt nitisk i sitt gynnande av städerna och i sin 
reglering av handeln städerna emellan. Under hans regering företogs 
en uppdelning av städerna i stapelstäder och uppstäder. Stapelstä
derna gavs i början av 1600-talet privilegium att handla med utlandet. 
Uppstäderna skulle begränsa sin handel till den omgivande lands- 
bygdsregionen, där de i gengäld skulle få en monopolställning. Stock
holm hade en särskilt privilegierad ställning. Speciellt städerna efter 
norrlandskusten, vilka i regel var rätt nygrundade, var underställda 
Stockholm och i det närmaste helt avstängda från handelskontakter 
med utlandet. En tid gjorde man försök att till huvudstaden lokalisera 
all handel med utlandet. Beskattningen av det internationella handels
utbytet, ”stora sjötullen ”, skulle därmed kunna göras maximalt effek
tiv. Men dessa försök misslyckades. Inte heller uppstädernas bety
delse blev den avsedda. Bönderna i uppstädernas omland föredrog 
ofta att med sina varor bege sig direkt till större stapelstäder, gärna till 
Stockholm, där de kunde få gynnsammare priser.

1600-talet var ett stadsgrundandets sekel. I skarp kontrast därtill 
stod 1700-talet med endast en ny rikssvensk stad (Östersund 1786). 
De nya städerna anlades på platser där den befintliga bebyggelsen 
kunde vara ytterst blygsam. De fick karaktären av rena nybyggarsam- 
hällen och den karaktären fick de ofta behålla i sekler. Den ekono
miska utveckling som statsmakterna hoppades på uteblev inte sällan 
helt. Premisserna för nya städer var alltså mycket osäkra. Ofta har 
dessa 1500- och 1600-talens städer inte kunnat tävla med medeltids
städerna, om vars uppkomst vi är illa underrättade. Även gentemot 
1900-talets förhållanden kontrasterar stormaktstidens centralt dirige
rade stadsgrundande skarpt. Stadsrättigheter har ju i modem tid tillde
lats samhällen som redan vuxit sig stadslika och därigenom bevisat 
sin livskraft. Det sena 1800-talets och 1900-talets städer är spontana 
samhällsbildningar.

Den merkantilistiska ekonomiska politiken med dess konsekventa 
satsning på städerna tog sig under 1700-talet uttryck i förläggande av 
en rad nya fabriker och manufakturer dit. Manufakturerna var 1700- 
talsekonomemas synnerliga skötebarn. De hade sin största betydelse 
inom textilhanteringen och särskilt i Stockholm och Norrköping anla
des fabriker. Manufakturernas verkliga ekonomiska betydelse är dock 
omtvistad.

1800-talet
Ett gott stycke in på 1800-talet var de svenska städerna med undantag 
för Stockholm ur ett internationellt perspektiv små och outvecklade. 
Medan man uppskattat stadsbefolkningens storlek vid medeltidens



slut till ungefär 5 % av rikets totala befolkning, så uppgick andelen så 
sent som vid mitten av 1800-talet till endast omkring 10 %. 1870, när 
industrialiseringen börjar skjuta fart, var stadsbefolkningens andel 
ännu så låg som 13 %. Danmark hade samtidigt nära dubbelt så hög 
andel av befolkningen bosatt i städerna och Tyskland nära tre gånger 
så hög andel. Det tidigt urbaniserade England hade 1870 en klar 
majoritet av befolkningen i städerna. Ändå hade man i dessa länder 
restriktivare gränsdragning för vad som skulle räknas som städer än 
vad fallet var i Sverige.

Sverige var alltså i ett europeiskt perspektiv ett agrart land ännu vid 
1800-talets mitt. Bland städerna dominerade Stockholm i storlek och 
betydelse. Under 1700-talet hade över 1/3 av den svenska stadsbe
folkningen varit stockholmare, under 1800-talet sjönk denna andel. 
Stockholms folkmängd passerade 50 000 under 1700-talets första 
hälft. På nivån 70 000 invånare stagnerade utvecklingen från 1760- 
talet till ett par decennier in på 1800-talet, då en ny tillväxtperiod bör
jade som senare accelererat med industrialiseringen.

Medan Stockholm år 1800 hade 76 000 invånare, hade rikets näst 
största stad Göteborg endast 13 000 .1 det egentliga Sverige fanns det 
samtidigt endast en stad till som hade över 10 000 invånare, nämligen 
örlogsflottans stad Karlskrona, en av de få under stormaktstiden 
anlagda städer som visat god växtkraft. Något större befolkning än 
Karlskrona hade även Stralsund och Åbo, vilka ju år 1800 tillhörde 
det svenska riket. Drygt hälften av de 86 städerna i det egentliga Sve
rige hade över 1000 invånare, knappt hälften föll alltså under denna 
siffra. Den minsta staden var den yngsta, Östersund med 150 invå
nare.

1850 hade Stockholm nått 93 000 invånare, Göteborg 26 000. Över 
10 000 invånare låg nu förutom Karlskrona även Norrköping och 
Malmö. Sammanlagt 14 städer hade över 5 000 invånare. 1870 hade 
en tydlig urbanisering satt in, antalet städer med över 5 000 invånare 
var 26, vilket innebar nära nog en fördubbling på 20 år. Nio städer 
hade 1870 över 10 000 invånare, de nytillkomna var Gävle, Uppsala, 
Jönköping och Lund.

Efter 1600-talets energiska stadsgrundande följde alltså en nära nog 
total stagnation under 1700-talet. Först med industrialiseringen under 
1800-talets andra hälft får vi en ny stor stadsbildningsepok. Medan de 
tidigare städerna huvudsakligen legat som handelsplatser längs kusten 
och de större insjöarna, så sprids industrialismens städer nu även i 
inlandet. Deras uppkomst har möjliggjorts av järnvägarnas tillkomst 
(Nässjö, Katrineholm) och industrins tillväxt (Sandviken, Borlänge). 
En större differentiering mellan olika städers funktion har följt med 
industrialismen; vi har fått bruksstäder, gruvstäder, järnvägsknutar



och pensionärsstäder. Genom att också andra industriorter än städerna 
har expanderat kraftigt så har gränsen mellan städer och stadslika 
samhällen förblivit diffus. Eftersom städernas ekonomiska privilegier 
avskaffades vid näringsfrihetens genomförande 1846 och 1864 så 
har gränsen snarast blivit suddigare, i varje fall mellan småstäder, 
köpingar och industriorter. Med liberalismen upphörde städernas 
exklusiva rätt till handel och hantverk. Redan 1810 hade som nämnts 
landtullen avskaffats, varigenom stadsattributen tullhus och tullstaket 
försvann.

Städerna har dock handelsprivilegiema förutan mer än väl kunnat 
hävda sin ställning. Under 1950-talet kom vågskålen att väga över till 
städernas favör. Över hälften av Sveriges invånare bor numera i stä
derna eller riktigare i vad som fram till den 1.1.1971 var städer.

STÄDERNAS UTSEENDE 

Stadsplaner
Medeltidens svenska städer var som vi sett inte stora. Vissa väl
byggda städer som Stockholm, Visby och Kalmar hade en relativt tät 
bebyggelse och omgavs av stadsmurar, men de var inte representativa 
för flertalet. Städernas tidiga roll som handelsplatser gjorde tillgången 
till havet eller en farbar vattenled till en förutsättning för den geogra
fiska lokaliseringen. De tidiga medeltidsstäderna, såsom Birka och 
Sigtuna, hade även behov av ett någorlunda skyddat läge. Men med 
den stigande landhöjningen flyttades tyngdpunkten från djupt inne i 
landet liggande orter som Uppsala och Sigtuna mot kustplatser som 
Kalmar och Stockholm.

Medeltidsstadens stadsplan var enkel. Parallellt med strandlinjen, 
havets eller åns, löpte en huvudgata och en utvidgning av denna tjä
nade som torg. Från huvudgatan gick små tvärgator (”vattugränder”) 
ner till bryggor i strandkanten. När strandlinjen i senare tid har höjts 
har ofta en strandgata tillkommit i vilken numera tvärgatorna utmyn
nar. Ännu under slutet av medeltiden torde sålunda tvärgrändema från 
den med strandlinjen parallella Österlånggatan i Stockholm ha löpt ut 
till vattnet. När senare landet höjde sig blev det naturligt att bidra med 
utfyllnader och anlägga en strandgata längs grändernas mynning, i 
detta fall Skeppsbron som anlades på 1600-talet. Dessförinnan hade 
emellertid dessa tvärgränder med sina avslutande bryggor gång på 
gång måst förlängas. Denna process förklarar den anmärkningsvärda 
långsmala form som kvarteren mellan Österlånggatan och Skeppsbron 
har än i dag.

Gamla stan i Stockholm har bättre än de flesta städer bevarat den



medeltida karaktären, i varje fall när det gäller gatunätet. Under tidig 
medeltid omfattade bebyggelsen ett parti söder om det gamla slottet 
med Stortorget som centrum. Vid Stortorget låg rådhuset (rådstugan) 
och på torget stod skampålen. Bakom rådhuset låg Storkyrkan. Denna 
plan visar stor överensstämmelse med det samtida Lübecks. 1200- 
talets stadsmur innestängde Prästgatan i väster och Baggensgatan i 
öster, medan nuvarande Väster- och Österlånggatorna löpte utanför 
muren. På Västerlånggatan gick längs stadsmuren trafiken mellan 
Uppland och Södermanland.

Stockholms gator var vid medeltidens slut belagda med trästockar 
eller i bästa fall sten. De var smala och gående var hänvisade till att 
hålla sig i gatans mitt. Bodluckor, som fälldes ut från väggen, vatten
tunnor och utbyggnader drev ut gatutrafiken mot denna del av gatan. 
Mycket svåra problem utgjorde den bristfälliga hygienen och eldfa
ran. Orenlighet vräktes ut på gatorna och på gårdarna trängdes hem
lighus och svinstior. Smedjor, badstugor och brygghus utgjorde 
latenta eldfaror liksom de många trähusen var riskabla. I Stockholm 
hade de senare dock mot slutet av medeltiden i stor utsträckning hun
nit ersättas av stenhus, i regel i två eller tre våningar. På denna punkt 
var Stockholm dock långt ifrån representativt för äldre tiders svenska 
städer. Intressant är att korsvirkeshus inte var ovanliga i det medeltida 
Stockholm.

Bergiga partier i städerna var svåra att bebygga med det slutande 1800- 
talets hyreshus i sten. Här bevarades därför länge en ålderdomligare 
miljö. Tegnérlunden i Stockholm med väderkvarnar och trädgårdstäppor.



Under 1600-talet börjar en fastare planering och dirigering av stä
dernas utformning att sätta sina spår. Nya städer gavs stramt organise
rade rutnätsplaner i renässansens anda med raka och bredare gator. 
Ett exempel på en nyanlagd rutnätsstad är Göteborg, som fick sina 
privilegier 1621 och anlades efter holländskt mönster som befäst- 
ningsstad. I centrum låg ett fyrkantigt torg, nuvarande Gustav Adolfs 
torg, och gatorna, av vilka flera löpte längs kanaler, bildade ett regel
bundet mtmönster.

Ett illustrativt exempel på stadsplanens förvandling under 1600- 
talet erbjuder Sundsvalls äldsta historia. I mitten av 1500-talet gick 
den svenska stadsbygden inte längre norr ut än till sjöfartsstaden 
Gävle. Men under 1500-talets slut börjar stadsgmndande ske i egent
liga Norrland. Sundsvall, som låg vid en krök av Selångerån, en kilo
meter från mynningen, fick kungligt privilegium 1624. Denna stad 
hade en rent medeltida plan med en huvudgata löpande längs ån och 
tvärställda gränder som mynnade vid vattnet. Kyrka, torg och rådhus 
hörde till bilden och stadsområdet omramades av ett högt tullstaket, 
en följd av lilla tullens införande 1622.

Med landhöjningen blev med tiden en gång goda hamnlägen 
gmnda och otjänliga. Särskilt märktes detta efter norrlandskusten. Så 
fick t.ex. det ursprungliga Luleå flytta närmare kusten på 1640-talet. 
Ortsnamnet Gammelstad vittnar om dess tidigare läge. Samma decen
nium flyttades också Sundsvall på kunglig befallning omkring en 
kilometer österut till Selångeråns mynning. Det nya Sundsvall fick ett 
helt annat utseende. Nicodemus Tessin d. ä. ritade upp en symmetrisk 
stad med raka gator och identiskt lika stora kvarter. Den kom att bli 
starkt normgivande för den nya bebyggelsen, även om myndigheterna 
fick åtskilliga anledningar att klaga över efterlevnaden. Husen samla
des i ett par väl organiserade kvarter. Längs åstranden låg stadens sjö
bodar och vid tullstaketet borgarnas kålgårdar i regelbundna lotter. 
Vid ett fyrkantigt torg låg rådhuset och stadskällaren. Rådhuset med 
sitt höga tom bröt tillsammans med kyrkan och klockstapeln av mot 
den annars monotont låga stadssilhuetten.

1600-talets nygmndade städer fick utan större problem sina schack
brädeplaner. Svårare var det att förändra äldre städers medeltidspräg- 
lade gatunät. Först efter en stor brand 1776 fick Gävle en mer regle
rad stadsplan i barockens anda. Man kan generellt säga att det var 
stora bränder som möjliggjorde mer omfattande planeringsingrepp i 
äldre städers gatunät. Många städer fick därför vänta till 1800-talets 
andra hälft på sådana tillfällen. Sydsveriges mer omfattande stenhus
bestånd har gjort det lättare för detta område att till vår tid bevara 
medeltida stadsplaner än övre Sverige med dess mer eldfängda trä
husbebyggelse. Förutom lättantändliga byggnadsmaterial bidrog eld



städernas bristfälligheter och centralt belägna brandfarliga verkstäder 
till de många brandkatastroferna. Brandredskapen var otillräckliga 
och heta somrar när brunnar och vattendrag sinat kunde minsta oför
siktighet på mycket kort tid göra tusentals människor hemlösa. Grov 
vårdslöshet med eld, som ledde till en allvarlig brandkatastrof, kunde 
på 1700-talet leda till dödsstraff. Till eldens härjningar kom också ett 
annat kännbart problem: risken för plundringar i den ödelagda staden.

Tullstaket och bommar var från 1620-talet ett inslag i stadsbilden, 
som onekligen skilde en stad från en större bondby. Tullportarna, som 
inom parentes sagt ofta var verkliga sevärdheter, skulle hållas stängda 
nattetid och öppnas på morgonen. Som tull fick inpasserande bönder 
med varor betala några procent av varornas värde. Folke Lindberg har 
med exempel från Linköping beskrivit de vedermödor som magistra
ten hade att höja tullsystemets effektivitet. För att hålla kostnaderna 
för tullkontrollen nere ville man begränsa antalet tullportar till ett 
minimum. Men för borgarna, som behövde ta sig från hemmen i sta
den till åkertäppoma utanför staketet, betydde ett fåtal portar långa 
omvägar. Frestelsen var stor att ta upp privata öppningar i stängslet. 
Men dylika ”lönnportar” kunde naturligtvis också användas för 
smuggling av varor och bekämpades därför av magistraten.

Liksom bönderna i byarna fördelade hägnadsunderhållet sinsemel
lan fördelades skötseln av tullstaketet på tomtägama i staden. Krång
let med att sköta staketet ledde till att man ogärna ville utvidga dess 
omfattning. Tullstaketet medförde därför en förtätning av bebyggel
sen: nya hus borde uppföras innanför inhägnaderna så länge som det 
där fanns användbart utrymme.

Stormaktstidens Stockholm
I Stockholm möjliggjordes 1600-talets stadsplaneförändringar dels av 
bränder i den medeltida kärnan, dels av stadens geografiska expan
sion. 1625 härjade elden i området utanför Stora Nygatan och detta 
parti kunde senare uppbyggas efter tidens symmetriska ideal. Än idag 
kontrasterar detta område märkbart mot de medeltida delarna av 
Gamla stan. 1600-talets stadsplaneideal avspeglas även i de planer 
som drogs upp för bebyggelsen på malmama i Stockholm, norr och 
söder om Gamla stan. I begränsad utsträckning hade en fattigbebyg
gelse funnits här i början av 1600-talet och regleringen underlättades 
av en svår brand i trakten av nuvarande Regeringsgatan 1640. Den 
geografiska verkligheten, Brunkebergsåsen, omöjliggjorde en enhetlig 
schematisk stadsplan för hela Norrmalm.

Från 1600-talets slut utbredde sig bebyggelsen i Stockholm över 
malmama. Huvudstaden upplevde under perioden 1620-1760 en



anmärkningsvärd folkökning, som mot 1700-talets slut förbyttes i 
stagnation. Medan stenhusen dominerade i Gamla stan fick malmarna 
trähus i en eller två våningar. Med träkåkarna omväxlade kyrkor, 
tobaksland, väderkvarnar och repslagarebanor. Väderkvarnarna stod 
på stadens höjder, särskilt på Södra bergen och Brunkebergsåsen. De 
många bergshöjderna undandrogs för övrigt 1600-talets stadsplane
ring och har först i sen tid reglerats, antingen de blivit parker som 
Vita Bergen, sprängts bort som Tyskbagarbergen på Östermalm eller 
erövrats till bebyggelse som Kungsklippan.

Men de mest iögonenfallande inslagen i stormaktstidens huvudstad 
var ändå de många nya adelspalatsen. På Riddarholmen, Blasiehol- 
men och Nedre Norrmalm restes under högadelns glansperiod vid 
1600-talets mitt palatslika stenhus med koppartak och utsmyckningar, 
starkt kontrasterande mot stadens några decennier äldre bebyggelse. 
Även Södermalm fick enstaka adelspalats. Enligt Åke Meyerson 
utgjordes 6 % av bebyggelsen på Södermalm 1676 av stenhus. De låg 
huvudsakligen kring Södermalmstorg och Maria kyrka i den del av 
stadsdelen som vette mot Gamla stan. Här fanns också de hushåll i 
denna i övrigt fattiga stadsdel som hade ett större antal tjänare. Vid 
Södermalmstorg bodde greve Pontus Fredrik De la Gardie, bror till 
Magnus Gabriel, i ett palats och hans familj var den enda adelsfamilj 
på Södermalm som förde stort hov. Med kammartjänare och taffel- 
täckare, skräddare och lakejer, pigor och drängar uppgick det till ett 
trettiotal personer. Kontrasten mellan sådana adelsmiljöer och grän
dernas småfolk, fattiga och tiggare var slående. I denna heterogena 
miljö med grupper som levde i varandras närhet men ändå inte stod i 
beroende av varandra ligger mycket av den äldre stadens kulturella 
särart.

Några småstäder före industrialismen
1700-talet är en enda lång andhämtningspaus i städernas utveckling. I 
Stockholm ökar befolkningen, men inte värre än att stadsplanerna 
från Kristinas tid mer än väl räcker till. Låt oss därför lämna Stock
holm och se hur den fysiska miljön gestaltade sig i en vanlig svensk 
småstad före industrialismen.

Vi kan återvända till Sundsvall. 1721 hade ryska trupper, som dra
git härjande längs norrlandskusten, satt staden i brand. Åren 
1714—1721 hade för övrigt en lång rad städer längs norrlandskusten 
och i mälarlandskapen bränts av ryska styrkor. Sundsvall återupp
byggdes emellertid snart, i stort efter 1600-talets regelbundna stads
plan. Dessutom vidgades staden västerut under 1700-talet och fick så 
småningom kontakt med den övergivna Gamla staden, medeltidsloka-



len. Men staden var alltjämt obetydlig, ”en liten fläck mellan tvenne 
höga backar” som Linné skrev 1732. (”Fläck” är ett ord som förr 
användes för att beteckna en köping eller småstad.) Offentliga bygg
nader fanns i Sundsvall ett fåtal, främst kyrka, rådstuga med stadskäl
lare, skola, tullhus och spruthus. Borgargårdarna omfattade fömtom 
en rödmålad manbyggnad i en våning och vanliga uthus även ladu
gård och stall. Borgargården visade med andra ord inte upp andra 
drag än landsbygdens bondgårdar.

En septemberdag 1803 bröt elden åter lös i Sundsvall, började i en 
smedja och lade på några timmar så många gårdar i aska, att över 900 
av stadens drygt 1000 invånare blev hemlösa. Svåra nödår följde, men 
staden återuppbyggdes på nytt efter den gamla stadsplanen men med 
något mer konsekvent tillämpning av ett rätvinkligt gatunät. 1800- 
talets Sundsvall saknade liksom 1700-talets stenlagda gator, vilket 
annars förekom i många småstäder, exempelvis det samtida Härnö
sand. Alltjämt dominerade en blygsam träarkitektur.

Efter seklets mitt ökade Sundsvalls befolkning i accelererande takt. 
Trävaruhanteringens guldålder började och Sundsvall kom med sitt 
strategiska läge som utskeppningsort för kolossala skogsområden att 
spela en huvudroll i ”det svenska trädramat”. Sundsvall förvandlades 
hastigt från en kombination av agrar köpstad och fiskeläge till en stor 
handels- och industristad. Det blev samtidigt socialt centmm för en 
mycket stor sågverksregion. En social differentiering inom staden 
blev skönjbar i bosättningsmönstret. Med stadens ekonomiska expan
sion följde stigande tomtpriser som drev ut de mindre bemedlade ur 
centrum. ”Österstaden” på platsen för Tessins 1600-talsstad blev han
delscentrum och borgerskapets stad. ”Västerstaden” längre upp efter 
Selångerån blev en alltmer oreglerad stadsdel med sjunkande anse
ende. Upp efter stadsbergen i söder och norr drog sig en växande 
arbetarbebyggelse.

Så inträffade den 25 juni 1888 den tredje våldsamma branden i 
Sundsvalls historia. Endast stadsdelen Norrmalm norr om Selångerån, 
som under 1800-talet blivit skepparnas och sjöfolkets stadsdel, skona
des. Efter denna Sundsvalls tredje storbrand är det inte förvånande, att 
man beslöt åtemppbygga staden med övervägande stenhus, till stor 
del palatsliknande sådana i fyra till fem våningar. Den exklusivt hög
borgerliga karaktär som Sundsvalls centrum fick skärpte onekligen 
den interna sociala differentieringen i staden. Det är naturligt att sam
manställa den nya stenstadens praktfulla karaktär med den ekono
miska högkonjunktur som staden upplevde på 1800-talet. Den ekono
miska situationen var en helt annan än den som rått 1803, vid stadens 
förra brand. Den gången hade man inte möjlighet att bryta med trä- 
stadstraditionema och bäddade därigenom för en ny katastrof.



Den 25 juni 1888 drabbades Sundsvall av den värsta brandkatastrof som 
hemsökt en svensk stad. På den övre bilden, tagen tre dagar efter bran
den, syns den skog av skorstenar som var vad som återstod av stadens 
centrum. Stadsdelen Norrmalm norr om Selångersån, i bildens förgrund, 
förskonades från elden. Efter branden återuppbyggdes Sundsvall till en 
stenstad i tidens pompösa anda, som den undre bilden visar.



Vi har tillåtit oss denna rätt utförliga skissering av Sundsvalls 
bebyggelseutveckling eftersom den kan ses som representativ för ett 
stort antal städers, nota bene fram till stadens stenhusbebyggelse på 
1880-talet. En gammal marknadsplats ges stadsrättigheter under 
1600-talet och flyttas så småningom närmare havet. En ny och mer 
regelbunden stadsplan linjeras upp. Men stadens utveckling blir blyg
sam, den förblir en liten trästad där jordbruk och fiske spelar stor roll 
ända fram till industrialismen. Då förändras Sundsvall, mer än de 
flesta andra städer. Inte heller de tre förödande bränder som Sundsvall 
upplevt är atypiska. De stora eldsvådorna kommer tätt i trästadens 
historia.

1643 tilldelades kyrkbyn Lindesberg i Bergslagen stadsprivilegier 
och året därpå förelåg en stadsplan i tidens regelbundet geometriska 
manér. Den följdes i ovanligt stor utsträckning. I slutet av 1700-talet 
var Lindesberg enligt Hiilphers fullständigt en trästad, ”utom kyrkan; 
nedre wåningen i rådstugan och en spruthusbyggnad, som äro af 
sten". Husen var vid denna tid i regel i en våning och torvtäckta. Sta
dens huvudgata var på 1830-talet stenlagd och ”hade borgmästarste
nar på midten för de förnäma sprättama samt grönskande rännstenar 
för de små griskultingar, som lyckades undgå stadsfiskalens spejande 
uppmärksamhet”. I Lindesberg låg kyrkan vid torget tillsammans med 
bland annat rådhus och häradets tingshus. Befolkningssiffran för Lin
desberg passerade först på 1850-talet 1000 personer och liksom i den 
ungefär lika stora grannstaden Nora hade bebyggelsen hela 1800-talet 
ut ett påfallande stort inslag envåningshus. Provinsialläkaren J. M. 
Bergman har givit en åskådlig och personlig bild av den lilla staden 
från ett besök 1845:

På kvällen i går anlände vi till denna lilla stad med sitt idylliska 
läge vid en sjö, med hälften stenlagt och hälften gräsbevuxet torg, 
från vilket man över en blommande syrenhäck skådar ut i den 
öppna, fria landsbygden. Vi mötte på gatan några stadens kavalje
rer, hälften sprättar, hälften gesäller, och pigan på gästgivargården i 
sin naivitet visste ej namnet på varken borgmästarn eller prosten, 
vilka alltid benämnas med sin titel. På själva söndagsmorgonen 
måste jag draga blåsbälgen åt en smed, som gjorde några muttrar åt 
min vagn, emedan jag ej ville förleda det beskedliga folket till sab- 
batsbrott, och ej hålla någon predikan om nödvändigheten att draga 
oxen ur brunnen och dylika teologiska griller. Småstäder, så otrev
liga de än i allmänhet äro, kunna dock äga ett visst behag, då de 
som Linde äga tycke av en lantlik by med enkla seder och inga 
anspråk.

I de norrländska och mellansvenska städerna före industrialismen har 
trähusbebyggelsen dominerat, i mindre städer nära nog totalt. Sunds-



I de sydligaste delarna av landet var inslaget av stenhus i städerna 
mycket stort, medan trähusbebyggelsen dominerade i övre Sverige. 
Dessa två gatubilder, den vänstra från Y stad och den högra från Arboga, 
illustrerar denna olikhet.

valls stenstad förefaller att vara ett undantag i sin kompakta enhetlig
het, men så tillhör ju denna stadsdel industrialismens genombrottstid. 
Svåra eldsvådor medverkade till en ökad stenhusbebyggelse i mellan
svenska och norrländska städer under slutet av 1800-talet. Ju större en 
ort är desto större blir inslaget av stenhus i bebyggelsen. Vi har sett 
att antalet stenhus i Stockholm inte var obetydligt redan vid medelti
dens slut. I mellersta Sverige hade endast Stockholm, Göteborg och 
Visby något mer betydande inslag av stenhusbebyggelse vid 1800- 
talets mitt.

I Skåne och Halland har emellertid trähusen varit i minoritet och 
det även i mindre städer. I dessa skogfattiga landskap övervägde i 
stället sten- och korsvirkeshusen. Dock gäller detta inte om dessa 
landskap i sin helhet. Enligt Helge Nelson var Halmstad i södra Hal
land en stenstad, medan trähusen övervägde i Varberg i landskapets 
norra del. I öster gick gränsen mellan stenstaden Sölvesborg i västra



Blekinge, intill skånegränsen, och trästaden Karlshamn längre österut. 
Dock tycks trähusen inte ha varit fullt så sällsynta i de sydsvenska 
städerna som stenhusen i de mindre uppsvenska.

Låt oss se på Simrishamn som ett exempel på en sydsvensk sten
stad. Simrishamn fick sina stadsprivilegier under medeltiden. Staden 
har utvecklats mycket långsamt och har än i dag bevarat en prägel av 
ålderdomlig idyllisk köpstad. Från olika delar av Österlen löpte lands
vägar in till Simrishamn och den som kom från Tomelilla övergick i 
staden i Storgatan, som sedan utvidgade sig i ett torg, Stora torget, 
stadens centrum. Här låg kyrkan, dock något avskärmad från torget, 
och här bodde ämbetsmän och handelsmän i början av 1700-talet. De 
största gårdarna ägdes av stadens honoratiores, prästen, borgmästaren, 
tullnären och "cammreren”. Storgatan fortsatte sedan genom torget 
ner till hamnen.

Under 1700- och 1800-talen fick sedan Storgatan allt mer prägeln



Simrishamn från söder. Väster om torget ligger stora kringbyggda han- 
delsgårdar, norr om torget kyrkan i avskärmat läge. Den breda gatan till 
höger i bildens bakgrund är Stora Norregatan, centrum i småhantverkar- 
nas region. De små husen längs denna gata med sin för staden karakteris
tiska ”skällning”, en vit kalkrand längs taknock, takfot och gavlar, 
beboddes vid 1800-talets slut av hantverkare och arbetskarlar.

av handelscentrum. Handelsmännens ekonomiska ställning förbättra
des och de köpte in ämbetsmännens stora centralt belägna gårdar. 
Dessa gårdar bestod av stenhus med tegeltak mot huvudgatan och 
långsträckta ekonomibyggnader mot bakgatorna, omslutande kuller- 
stensbelagda gårdsplaner. Vid Stora Norregatan, en tidigare viktig 
infartsväg från norra Österlen, låg småhantverkets region, markant 
skild från handelscentrum. Här var husen mycket anspråkslösare, 
huvudsakligen stenhus i en våning med två eller tre fönster mot gatan. 
Större hantverksföretag som färgerier och garverier låg dock utanför 
detta område.



När stadens ekonomiska liv under 1800-talet differentieras, får man 
också anledning att tala om andra regioner. Nära hamnen fanns då en 
sjöfolkets region med rötter i 1700-talet och norr om småhantverkets 
region bildades en arbetskarlarnas, dock med diffusa gränser de två 
senare regionerna emellan. De allt talrikare tjänstemännen tycks ha 
bott spridda i staden.

Stadens sociala regioner
Låt oss nu sammanfatta den svenska stadens plan och bebyggelse 
under 1800-talets första hälft, decennierna före industrialismens 
genombrott. Arven från medeltiden och 1600-talet karakteriserade 
ännu staden, 1700-talet hade knappast bjudit på nyheter i stadsbilden. 
Staden var ännu skarpt avgränsad från landsbygden, fram till 1810 
markerades dess gränser av tullstaketet. Runt den samlade bebyggel
sen låg dock stadsjordarna som administrativt tillhörde staden.

I många städer var ännu medeltidsplanen synlig: från en mjukt buk
tande huvudgata löpte tvärgrändema ut som tunna revben, gatunätet 
var tydligt beroende av terrängen. Helsingborg och Ystad är exempel 
på sydsvenska stenstäder som vid 1800-talets mitt väl bevarat den 
medeltida planen, Sigtuna ett exempel från trästadens område. I yngre 
städer och ombyggda äldre var däremot stadsplanen vanligen militärt 
välordnad med för renässansens och barockens stadsbyggande karak
teristiska drag, fyrkantiga kvarter, vinkelräta gator, symmetri och 
balans. Göteborg, Sundsvall och bebyggelsen på Stockholms malmar 
har fått illustrera denna stadstyp.

Mer än kyrkan var rådhuset med sitt tornur, sin arrestlokal och sin 
stadskällare den byggnad som markerade stadens sociala och ekono
miska centrum. I småstäderna var rådhuset jämte kyrkan länge den 
enda byggnad som tydligt skilde sig till det yttre från borgarnas går
dar. Andra representativa byggnader som hörde hemma vid torget 
eller i dess närhet var landshövdingeresidens och societetshus. Även 
de högre ämbetsmännens gårdar låg gärna centralt.

Med de publika byggnaderna konkurrerade handels gårdarna om 
utrymmet i stadens centrum. Ofta var de utträngda från torget och 
grupperade sig i stället på rad längs några huvudgator som skar eller 
tangerade torget. Deras fasader vette åt huvudgatan. I bottenvåningen 
låg butik och bodkammare, kontor och lagerrum och en trappa upp 
fanns vanligen bostadslägenheten. Ekonomibyggnaderna låg vid tvär- 
och bakgatorna och innehöll stall, fähus, brygghus och bodar. Tom
terna hade rektangulär långsmal form.

Utanför handelshusens räjong låg hantverkarnas. Flertalet hantver- 
kargårdar hade en mindre representativ prägel än handelsgårdama,
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Idealtypiskt snitt ur ena hälften av en agrar köpstad från 1800-talets 
första hälft. Utanför centrum med rådhus och kyrka ligger en region med 
stora handelsgårdar. Utanför denna kommer ett område med hantverkar- 
gårdar med anspråkslösare och ojämnare bebyggelse. Längst ut ligger 
småfolkskvarter och en lantlig region, möjligen med ett inslag av mer 
ståndsmässig bebyggelse. (Efter Svensk stad I 1950.)

men man måste därvid reservera sig för vissa särskilt lukrativa och 
utrymmeskrävande hantverk. Det fanns hantverkargårdar som endast 
innehöll verkstad och bostad för ett storhushåll. Men vanligare var att 
varje tomt hade ett flertal små verkstäder grupperade runt gårdspla
nen.

Utanför hantverksområdet vidtog en småfolksbebyggelse. Här 
bodde arbetskarlar, vagnmän, självförsörjande kvinnor och folk med 
obestämda yrken. Antingen bodde de som delägare eller hyresgäster i 
mindre gårdar eller också i fristående stugor om ett rum och kök. I de 
sydsvenska stenstäderna låg sådana småfolksbostader som långa rad
huslängor längs stadens utfartsgator.



Uppblandad med småfolksbebyggelsen i stadens utkant låg en del 
välbyggda ämbetsmannagårdar och sommarvillor. En blandning av 
glest placerade stenhus och sommarbostäder (”malmgårdar") och 
vildvuxen fattigbebyggelse präglade Stockholms malmar under ett par 
sekler. Det var få familjer som före industrialismen hade sommarstäl
len och hade man sådana låg de inte långt från stadens centrum. De 
dåliga kommunikationerna gjorde flyttningar över längre sträckor 
besvärliga. ”Lantställenas rayon var den samma som roddarbåtarnas 
och vevslupamas”, som stockholmsskildraren O. A. Stridsberg ut
trycker det.

På andra sidan tullstaketet vidtog en lantlig region med borgarnas 
kålgårdar och stadens jordar och skogar. Här låg också värdshus och 
väderkvarnar och en del enklare bebyggelse. Förstäder var undantag 
före industrialismen. Om man bortser från i ytterregionen insprängda 
ämbets- och högrestandsgårdar kan man grovt säga, att den förindus
triella stadens sociala regionindelning utmärks av att värdeskalan suc
cessivt sjunker från stadscentrum och ut mot periferin.

Under 1800-talets andra hälft blev denna stadsbild häftigt förän
drad. Den omskapande faktorn var den tekniska utvecklingen som 
försiggick i accelererande tempo och resulterade i viktiga nyheter: 
järnvägarnas utbyggnad, den moderna industrins uppkomst och till
komsten av många sanitära och humanitära förbättringar i stadsmil
jön. Järnvägarna nådde städerna från 1850-talet och gav snart upphov 
till nya samhällsbildningar och städer. 1860-talet var genombrottsde- 
cenniet för de moderna vattenledningsverken. Att bära vatten från 
bmnnama och hem längs backiga gator och uppför hala trappor hade 
varit ett av de slitsammaste arbetena i städerna under äldre tider.

Till de mest dramatiska tekniska förändringarna i 1800-talets stads
liv hör de nya formerna av belysning. Fram till 1860-talet behövde 
nattvandrare ha med sig lykta eller bloss. Möjligen fanns en och 
annan uppsatt lykta på viktigare platser. Stockholm var tidigast ute 
med ålägganden till husägarna att sätta upp gatlyktor på sina hus 
redan 1749. Men den tidens oljelampor gav ett mycket svagt sken. I 
mitten av 1800-talet började de ersättas med gaslyktor i de städer som 
anlagt gasverk. Ett alternativ i andra städer blev fotogenlyktor. Mot 
seklets slut kom sedan den segrande elektriska belysningen, som 
genomgripande kom att förändra stadsmiljön och möjliggjorde ett dit
tills okänt kvälls- och nattliv.

Industrialismens genombrott medförde ett kraftigt växande behov 
av arbetskraft. Människor drogs till städerna. Den tekniska utveck
lingen möjliggjorde samtidigt för städernas styresmän att hjälpligt 
bemästra de svåra hygieniska problem som äldre storstäder med nöd
vändighet lidit under. I Sverige hade dessa problem varit särskilt



akuta i Stockholm. Ända fram till mitten av 1800-talet hade Stock
holm ett kraftigt dödlighetsöverskott och skulle alltså ha haft en sjun
kande befolkning utan inflyttningen. Vi har dock sett att Stockholms 
befolkning ökade i början av 1800-talet om än i måttlig takt. Stock
holmarnas medellivslängd var ännu på 1850-talet 20 år för män och 
26 för kvinnorna. Här medräknas då även barndödligheten som var 
mycket hög: av 1000 födda barn dog över 300 före ett års ålder. Mor
taliteten i Stockholm var ungefär dubbelt så hög som i riket som hel
het, Stockholm uppvisar högre dödlighet än Dickens London och 
Hugos Paris. Stockholm var vid 1800-talets mitt en de stillastående 
smittförande vattnens och de motbjudande odörernas stad. Som Folke 
Lindberg påpekat är det mot den bakgrunden lättare att känna förstå
else för A. E. Rudbergs herostratiskt ryktbara förslag från 1860 att 
fullständigt bygga om hela Gamla stan.

Med stegrad industrialiseringstakt och förbättrade sanitära förhål
landen växte dock städernas folkmängd vid 1800-talets slut. Detta 
ledde snart till nya tendenser i regionbildningen. Den jämnt sjunkande 
sociala värdeskalan från den halvagrara köpstadens tid ersattes av en 
skarpare social skiktning. Åtskilda stadsdelar med sinsemellan olika 
social prägel växte fram. Det ledande borgerskapet började att lämna 
stadscentrum. Det var ämbetsmännen som gick i spetsen för denna 
omflyttning, medan handelsmännen ännu en tid var knutna till sina 
arbetsplatser. I Stockholm flyttade överklassen från Gamla stan och 
Nedre Norrmalm till det på 1880-talet exploaterade Ladugårdslandet 
(Östermalm) och senare vidare till avskilda villasamhällen. De en 
gång fashionabla stadsdelarna Gamla stan och Klara förslummas med 
tiden. I Göteborg flyttade det högsta borgerskapet från kämkvarteren 
vid Norra Hamngatan ut mot det lummiga Lorensberg. I de mindre 
städerna bibehöll stadscentrum mer av sin gamla attraktivitet. Vi har 
sett att Sundsvall efter 1888 års brand snarast fick sitt centrums hög
borgerliga karaktär förstärkt. De nybyggda järnvägsstationerna drog 
intressant nog till sig högborgerlig bebyggelse med fasaderna mot sta
tionens framsida. Detta gäller exempelvis om Simrishamn, som sam
tidigt dock fått behålla borgerliga bostäder i centrum, där citybild
ningsprocessen under 1900-talet varit måttlig.

När staden växte och skilda stadsdelar bildades, ledde det till att 
människor sällan fick anledning att lämna sin egen stadsdel. Härtill 
bidrog de dåliga kommunikationerna. ”Det var också plågan att gå på 
dessa gator som gjorde att avstånden föreföll så långa, längre än det 
nu mycket vidsträcktare Stockholm”, säger O. A. Stridsberg om sin 
barndoms trottoarlösa kullerstensgator på 1840-talet. ”Det kunde för 
en Södermalmsbo gå åratal förbi innan han kom till Kungsholmen 
eller Ladugårdslandet.” Eftersom stadsdelarna mot 1800-talets slut



blev allt mer socialt homogena blev denna geografiska isolering även 
en social.

Med industrins tillväxt uppstod även en arbetarklass i modem 
mening och stadsdelar för denna klass växte fram. Äldre tiders arbe
tarhus hade vanligen legat i stadens periferi, gäma vid de större 
infartsvägarna. Nu bildade de stora bostadsagglomerationer, antingen 
oordnad bebyggelse med egenhändigt timrade stugor eller hyreshus- 
kaserner. Kvaliteten på arbetarstadsdelarnas byggnadsbestånd var 
vanligen ytterligt låg. Byggmästarna var inte sällan personer utan 
yrkeskunskaper, som såg sin chans att tjäna pengar och komma sig 
upp genom att slå upp billiga hus och sälja dem med vinst. I sin bok 
om 1880-talets huvudstad, ”Nya Stockholm”, har Claes Lundin por
trätterat en sådan byggmästare:

Rita kunde han icke. Någon insikt för övrigt i byggnadskonsten 
hade han lika litet. Men han förstod sig på att köpa sämsta sort 
tegel för billigt pris, att komma över vrakvirke för nästan ingenting, 
att få tag i en och annan sophög, som användes till fyllnad mellan 
trossbottnarna, att köpa gamla lås i lumpbodarna o. s. v. Han var 
stark i sådant. Så rafsade han ihop några arbetare, som kanske 
ingen annan ville använda, och så byggde han, byggde för egen 
räkning, på spekulation, och när huset var färdigt, samlade han 
några stackars husvilla och lät dem för en ganska dryg hyra bo i de 
fuktrinnande rummen på fyllnadssoporna med all dessas ohyra.

Den ”vilda” bebyggelsen höll sig med förkärlek strax utanför stads
gränsen för att slippa byggnadsstadgans bestämmelser. Så uppstod en 
tidig förortsbebyggelse för arbetare av typen Hagalund utanför Stock
holm. Kännetecknande för den tidiga industrialiseringen var att en 
arbetarbebyggelse uppstod i industrins närhet, ofta så att varje större 
fabrik hade sina arbetare samlade i kvarter i grannskapet. I Stockholm 
förlädes en stor del av de större industrierna till strandlägen på 
Kungsholmen och Södermalm. Dessa stadsdelar blev till stor del 
bebyggda av och för arbetare. Industrier som Rörstrand, Bolinders 
och Reymersholms spritfabrik hade merparten av sina arbetare inom 
eller intill fabriksområdet. Även staten kunde samla underlydande 
arbetarkategorier i bestämda områden, som i det stora kvarter mellan 
Fleming- och Kungsholmsgatoma i Stockholm, som på 1880-talet 
bebyggdes för järnvägsmän, ”Jämvägsbostädema”.

Uppdelningen mellan bostadsområden och arbetsområden är i min
dre städer huvudsakligen en 1900-talsföreteelse. I Stockholm hade 
dock denna uppdelning börjat tidigare. Medan i mindre städer det 
nutida affärscentrum i stort sammanfaller med det förindustriella 
stadsområdet, så har Stockholms affärscentrum på nedre Norrmalm



Hagalund, där arbetare byggt sina egna hem i slutet av 1800-talet, var en 
vildvuxen och originell förort till Stockholm. Bilden visar det gamla 
Hagalund, vilket på 1960-talet fick ge vika för den monotona modema 
bebyggelse, som den högra bilden visar. (Bilden till höger av Max 
Plunger, 1994.)

snarast utvecklats ur ett gammalt bostadsområde vid sidan av stads
kärnan. Orsaken härtill är Gamla stans unika bebyggelse som man 
inte velat förändra. En följd av detta förhållande är att Stockholms 
city fått en diffusare karaktär än många mindre städers.

STÄDERNAS NÄRINGSLIV

Vi har sett att de medeltida städerna uppstått ur orter dit handel och 
handelsmän av någon anledning koncentrerats. Den medeltida utri
keshandeln gick huvudsakligen över Östersjön, de svenska förbindel-
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sema västemt var blygsamma i en tid när ännu Halland och Bohuslän 
tillhörde främmande länder. Varutransporterna till lands betydde föga 
vid en jämförelse med sjöfarten. Städerna attraherade tidigt även 
hantverkare. Snart växte den under flera sekel med dogmatisk överty
gelse fasthållna uppfattningen fram, att handel, hantverk och sjöfart 
var de egentliga stadsnäringarna och att de borde förbehållas städerna. 
Men dessutom har näringar som vi idag inte omedelbart förknippar 
med städers näringsliv, som jordbruk och fiske, spelat en mycket stor 
roll. I själva verket fick ”de egentliga stadsnäringarna” trots myndig
heternas ansträngningar endast en sekundär betydelse i åtskilliga 
mindre städer.



Stockholm
Låt oss börja med att översiktligt granska Stockholms näringsliv och 
formulera en karakteristik i skissens form. Stockholms läge som en 
förbindelselänk mellan Mälardalen och Bergslagen å ena sidan och 
Östersjöområdet å den andra var relativt viktigare under medeltid och 
stormaktstid än det är i dag. Man får ha i minnet att Skåne, Halland, 
Blekinge och Bohuslän inte tillhörde Sverige när Stockholm etable
rade sig som huvudstad. Norrlands ekonomiska guldålder var ännu 
avlägsen, medan Bergslagens järnframställning och Mälardalens jord
bruk var relativt högt utvecklade. Genom att Finland tillhörde riket 
hade Stockholm ett i högsta grad centralt geografiskt läge.

På 1600-talet blev Stockholm huvudstad i modem mening. Tidi
gare hade som vi sett den naturahushållning av vilken kungahuset och 
hovet varit beroende och tidens bristfälliga kommunikationer mellan 
delama av stadsförvaltningen framtvingat ett ständigt ambulerande 
mellan olika slott. Stockholms gamla handelspolitiska monopolställ
ning gentemot Bottenhavets och Bottenvikens städer, det s.k. bott- 
niska handelstvånget fastslogs vid upprepade tillfällen. Med undantag 
av Åbo och tidvis Gävle hade Stockholm ensamrätt på utrikeshandeln 
bland de nordliga städerna i riket och denna ordning bestod till 1700- 
talets mitt. Koppar, jäm och tjära var Stockholms stora exportvaror 
vid denna tid. När bottniska handelstvånget avskaffades 1765 blev 
detta en av orsakerna till den stagnationsperiod som Stockholm upp
levde till mitten av 1800-talet.

1600-talets ledande stockholmsköpmän, personer som Erik Larsson 
von der Linde och bröderna Momma-Reenstiema, förenade som regel 
handel med produktion och hade vanligen starka förankringar i järn
hanteringen. Det gäller även om Louis De Geer, som dock hade andra 
replipunkter i landet, lika viktiga som Stockholm. Kombinationen 
handel-produktion förblev vanlig även under 1700-talet. Stockholms
köpmän brakade förskottera brukspatronerna i jämbygderna och när 
dessa inte förmådde leverera sina varor tvingades de lämna bruken till 
handelshusen.

Vid 1800-talets mitt förlorar handelshusen sin gamla betydelse. 
Dels ersätts de som kreditgivare av bankerna, dels startar brak och 
industrier egen försäljning utan handelshusens hjälp. Med näringsli
vets liberalisering vid 1800-talets mitt stimuleras de moderna butiker
nas tillväxt. I stället försvann den gamla bodliknande butikstypen, 
som Claes Lundin beskrivit från Västerlånggatan i Stockholm på 
1830-talet:

Morgonkaffet förtärdes med dopp, vartill begagnades långa s.k.
sockerskorpor, som vi köpte i bagarboden mitt över gatan, vilket



icke liknade en av vår tids fina brödbutiker, utan bestod av ett litet, 
mörkt kyffe, vars inre köparen aldrig beträdde, enär han stod på 
gatan och knackade på den med en stor kringla i järnbleck utstyrda 
luckan, i vars öppning ett gammalt kvinnoansikte då visade sig, och 
en skrumpen hand stack ut vad som begärdes och skrapade in slan
tarna.

Medan småstädernas handelsmän brukat förse städernas befolkning 
med ytterst brokiga sortiment av varor, så hade i Stockholm redan på 
1600-talet en partering av handeln ägt rum. De olika handelsgrenama 
fördelades i olika societeter, ett slags fackliga sammanslutningar. 
Kryddkrämare och klädeshandlare bildade var sin societet men också 
apotekare och fiskare. Det bestämdes att var köpman skulle begränsa 
sin försäljning till vissa varor. 1846 upphävdes visserligen denna 
bestämmelse, men då hade Stockholm redan blivit en så stor stad, att 
en långtgående butiksdifferentiering var praktisk och möjlig.

1800-talets liberalisering med skråväsendets avskaffande förän
drade också i grunden hantverkets villkor. Det inre av Gamla stan, 
kvarteren kring Brunkebergs torg och delar av Söder var typiska hant- 
verksdistrikt i Stockholm. Större hantverk, såsom bryggerier, garve
rier och färgerier, hade sökt sig längre ut från stadskärnan, exempel
vis till Kungsholmens stränder.

Hantverket bedrevs i Stockholm liksom i mindre städer i huvudsak
ligen mycket små företagsenheter, en mästare, en eller två gesäller, en 
eller två lärpojkar var vanligt. En viss tendens till större personal 
framträdde under 1700-talet i ett par hantverk, främst bland bagare, 
bryggare, garvare och skomakare. De framställde ett fåtal varukvalite
ter som konsumerades i stora mängder. 1790 hade det största bageriet 
i Stockholm, det största bryggeriet och det största garveriet, Johan 
Westins på Kungsholmen, alla ett 20-tal anställda. Märkligare sett 
med moderna ögon är att skomakeriema kunde vara så stora i äldre 
tid. Skomakaråldermannen Gabriel Timan hade 1790 minst 43 gesäl
ler och lärpojkar anställda. Större var vid denna tid endast ett hant- 
verksföretag, ett perukmakeri. Detta, som innehades av perukmakaren 
vid Kungl. Teatern Louis Goettz, intog en unik ställning bland Stock
holms hantverk med hela 53 anställda personer.

Medan handelshusens och hantverkets roll försvagats sedan 1800- 
talets mitt har detaljhandelns och industrins roll vuxit. Dessa föränd
ringar har varit beroende av varandra. Industrin har övertagit en del 
av handelshusens uppgifter, bankerna andra. Hantverket har delvis 
utvecklats till industri, t.ex. bryggerierna, delvis gått under i konkur
rens med industrin, t.ex. Stockholms en gång lukrativa skomakerier. 
Industrin fick sitt genombrott i Stockholm under 1800-talets andra 
hälft. Men den hade sina rötter i 1700-talets manufakturer. Stockholm



var under 1700-talet den ledande manufakturstaden i landet närmast 
följd av Norrköping, som i förhållande till sin storlek framstod som 
Sveriges mest utpräglade hantverks- och industristad.

I särskilt hög grad fick naturligtvis Stockholm sin prägel av det 
stora inslaget ståndspersoner och ämbetsmän. Dels behövde huvud
staden en omfattande förvaltning, dels attraherades adelsfamiljer och 
ofrälse ståndspersoner av hovet, av institutionerna och av varandra. 
Ännu under 1800-talet var det vanligt att familjer på Mälardalens 
herrgårdar hade ett vinterhus i Stockholm, före Östermalms uppsving 
gärna efter Drottninggatan eller Västra Trädgårdsgatan.

Ytterligare en sida av Stockholms näringsliv skall beröras, nämli
gen jordbruket och boskapsskötseln. Kor och svin omnämnes i de 
medeltida handlingarna och från 1500- och 1600-talen berättas om de 
avplattade torvbetäckta taken i Stockholm, på vilka getterna gick på 
bete. Stadshagen på Kungsholmen var stadens gemensamma betes
mark. I proportion till invånarantalet tycks man dock ha hållit kreatur 
i mindre utsträckning i Stockholm än i de mindre städerna. Under 
1600-talet börjar ”malmgårdar” uppföras i stadens utkanter. Somliga 
av dessa var små lusthusliknande sommarnöjen medan andra var 
större egendomar och till dessa senare förläggs ofta litet större jord
bruk. Allt eftersom borgarna i gemen under följande sekel börjar upp
höra med att hålla egen boskap växer malmgårdarnas betydelse som 
leverantörer av ladugårdsprodukter. Boskapsskötseln flyttas ut mot 
stadens periferi. Enligt längder från 1600-talets första hälft hade 
boskapsinnehaven i Gamla stan då ännu varit stora.

Stockholms åkerbruk har inte haft samma ekonomiska betydelse 
som boskapsskötseln. Spannmålsodling för stadens behov skedde på 
egendomar i omgivningarna, sådana som Åkeshov, Ulvsunda, Djurs
holm och Enskede. Däremot var tobaksodlingen på malmama och 
Kungsholmen av betydelse. Tobaksladorna var 1800-talet igenom ett 
karakteristiskt inslag i stadsbilden.

Linköping
Från huvudstaden kan vi vända oss till Linköping. Denna stad blev 
under 1600-talet Östergötlands residensstad och fick 1627 ett gymna
sium, en inte oviktig ekonomisk tillgång. Sedan medeltiden hade sta
den redan varit biskopssäte. Linköping hade omkring 1500 invånare 
vid 1600-talets mitt, en siffra som år 1800 stigit till drygt 2 600 och 
1850 till drygt 5 200. Mot en långsam befolkningsökning under 1700- 
talet står alltså en snabbare under 1800-talets första hälft.

Ett grunddrag i 1600-talets utrikeshandel i Östergötland var kam
pen mellan uppstäderna i inlandet, dit Linköping hörde, och sjöstä



derna. Linköpings borgare kämpade envetet för att få behålla dels sin 
gamla aktiva seglationsrätt, d.v.s. rätten att med egna eller andras far
tyg utföra varor till utlandet, dels rätten att bege sig till sjöstäderna, 
främst Norrköping och Söderköping, för att där handla med utländska 
köpmän. Men under 1600-talets lopp måste linköpingsboma retirera 
från sina gamla positioner och nöja sig med den interna handeln med 
sitt eget omland.

En viktig del av handeln i Linköping skedde vid periodiskt åter
kommande marknader. Dessa marknader var under 1600-talet 10 till 
antalet, relativt väl spridda över året, och den viktigaste var Persmäs- 
somarknaden den 29 juni. Denna var stadens enda frimarknad, vilket 
innebar att den var öppen för andra städers borgare. Till Persmässo- 
marknaden sökte sig landsbygdens folk såväl som köpmän ända från 
Jönköping och Göteborg, ölet flödade, slagsmål hörde till program
met och marknadsdråp inte till ovanligheterna. Under 1700-talet min
skade antalet marknader något, men Persmässan behöll sin ledande 
ställning.

1841 föreskrevs en ingående reglering av hur olika handelsmän och 
hantverkare skulle få ta i anspråk stadens torg och centrala gator 
under marknaderna. Denna reglering åskådliggör på ett verkningsfullt 
sätt mångsidigheten och livligheten i marknadslivet. Gatorna kring 
Stora torget uppläts åt i tur och ordning liesmeder, spannmålshand
lare, viktualiehandlare, handlande med laggkärl och slipstenar, träd
gårdsmästare, skärkarlar, fiskhandlare och kreaturshandlare. Över 
ståndplatserna på Stora torget upprättades en plan.

Den handelspartering som vi har sett genomföras i Stockholm 
under 1600-talet blev trots myndigheternas ansträngningar aldrig 
verklighet i mindre städer med liten handelskår. Någon uppdelning av 
handelsmännen på olika societeter skedde inte heller i Linköping. 
Däremot sammanslöt sig handelsmännen 1764 i en gemensam organi
sation, handelssocieteten.

Linköping var emellertid väsentligt mycket mera en hantverksstad 
än en handelsstad. Uppdelningen mellan olika yrken var här mycket 
noggrann i kontrast till handeln. År 1800 fanns i staden 21 olika 
ämbeten, motsvarigheten inom hantverket till handelns societeter. 
Samma år som handelssocieteten bildades i staden, 1764, sammanslöt 
sig hantverkarna till en hantverkssocietet.

Av betydelse för Linköpings ekonomi liksom för alla städers var 
jordbruket och boskapsskötseln. Jorden utnyttjades huvudsakligen till 
spannmålsodling, från 1800-talets början även till potatisodling. En 
övergång från tvåskiftesbruk till treskiftesbruk tycks ha skett tidigare 
på stadens jord än på den omgivande landsbygdens. Jorden hade 
donerats till staden enligt ett privilegiebrev och kronodonationsjorden



var uppdelad i ett stort antal lotter, som brukades av stadens borgare. 
Lotterna var små och låg sammangyttrade och 1852 stadfästes laga 
skifte.

Strängnäs
Låt oss på ett liknande sätt ta upp en tredje mellansvensk stad till 
granskning, Strängnäs. Redan i tidig medeltid var Strängnäs en 
mötesplats av betydelse och en vintermarknad här nämns i Söderman- 
nalagen 1327. Av stor vikt för stadens utveckling var den katolska 
kyrkans etablering på platsen. Strängnäs blev biskopssäte, domkyrka 
byggdes och ett prästerskap bosatte sig i staden. Kyrkan stärkte 
Strängnäs ställning som mötesplats. Byggnadsarbetena på domkyrkan 
och prästerskapets behov attraherade hantverkare, vilket verkade sti
mulerande på stadsbildningen.

Med vasatidens början avtog det kyrkliga inflytandet i staden. 
Munken försvann ur gatubilden. Långsamt började handelns och hant
verkets inriktning att mer gälla landsbygdens bondebefolkning än 
tidigare. Den gamla marknaden, samtingsmarknaden, tycks ha vuxit i 
omfattning och sträckte sig nu över flera dagar. Enligt tysken Samuel 
Kiechels samtida berättelse utspelades huvuddelen av marknaden 
1586 på isen nedanför staden. Till denna marknad kom huvudsakligen 
sörmlänningar, men också hantverkare från Stockholm, bergsmän 
från Dalama och handelsmän från Västergötland. Tillströmningen av 
folk skall kanske inte överdrivas. Man har uppskattat antalet dagliga 
besökare till högst 1000 personer vid denna en av mellersta Sveriges 
största vintermarknader.

Strängnäsborgamas huvudsakliga roll i det handelsnät vars centrum 
var samtingsmarknaden var att handla med jäm, salt och fisk. De två 
sistnämnda varorna för oss in på en väsentlig sida av Strängnäs eko
nomiska liv. En stor del av stadens borgare var nämligen fiskare 
under delar av året. De begav sig med egna skutor ut på långa fiske
färder under flera månaders tid, till Finland och upp längs norrlands
kusten. Med ombord hade man salt och andra varor som byttes mot 
fisk. Fisket kombinerades med andra ord med handel. Över huvud 
taget är det riskabelt att dra alltför bestämda gränser mellan köpmän, 
fiskare, hantverkare och åkerborgare i äldre tiders svenska städer. 
Borgarna kunde utöva flera yrken och ägnade sig åt den verksamhet, 
som årstiden och tillfället gynnade. Börje Hanssen har kallat dem 
”färdborgare” för att betona deras rörliga liv, resorna mellan markna
der, byar och fiskelägen.

Under 1700-talet avtog strömmingsfiskets lönsamhet för Strängnäs 
vidkommande. Norrlandsfaramas antal sjönk och särskilt de för-



mögna borgarna övergav fisket. Yrket deklasserades och vad beträffar 
insjöfisket i Mälaren så tycks det ha bedrivits av direkt fattigt folk.

Däremot blomstrade under 1700-talet samtingsmarknaden som 
aldrig förr. Hantverksprodukternas betydelse hade ökat till följd av 
allmogens ökade efterfrågan. Till vasatidens vanligaste hantverkarka- 
tegorier, främst skomakare, smeder, skräddare och snickare, anslöt sig 
nu nya. Sådana nya hantverkare dyker upp under karolinsk tid och 
under 1700-talet som bagare, bryggare, bokbindare, perukmakare, 
kakelugnsmakare, färgare och urmakare. Medan det vid 1700-talets 
början varit vanligast att mästaren arbetade utan gesäll så ökade under 
seklet antalet mästare med anställda kontinuerligt. Men ännu 1813 
klarade sig över hälften av hantverkarna utan anställd arbetskraft.

Samtingsmarknaden pågick nu hela två veckor. Nya marknader 
hade dessutom tillkommit. Samtidigt framträder under 1700-talet en 
permanent handel i Strängnäs på allvar. Det är i arkivhandlingarna 
från detta sekel som man börjar finna titlar som ”handelsman”, ”bod
betjänt” och ”bodlärling”. En annan ny titel är ”trädgårdsmästare”, ett 
borgerligt yrke i uppgång från denna tid.

Börje Hanssen, som analyserat Strängnäs ekonomiska utveckling, 
har kallat perioden från 1600-talets mitt till 1800-talets början för 
”den tidiga borgerliga epoken” i stadens historia. Därmed har han del
vis åsyftat den yrkesspecialisering och den utveckling av de traditio
nella stadsnäringarna handel och hantverk, varom vi nyss talat. Men 
han har också haft något annat i åtanke, nämligen den kulturella kli
matförändring som under denna period sker i staden. Ett sirligt och 
ståndsmässigt beteende som tidigare varit förbehållet adeln och kyr
kans folk sprider sig under denna epok till hela stadsbefolkningen, 
med undantag för det lägre tjänstefolket. Stadsbefolkningen urbanise
ras till vanor och manér och antar värderingar som kraftigt skiljer sig 
från landsbygdsbefolkningens.

Dessa nya urbana värderingar kan avläsas i exempelvis kläder och 
bohag. Andra användbara kriterier är namnskick och titlar. Så sent 
som på 1650-talet var borgerliga namnformer med specifikt släkt
namn (t.ex. Norman) nästan helt förbehållna kyrkans och skolans 
ämbetsmän i Strängnäs. Borgarna bar namn som Anders Nilsson eller 
Lasse Snickare. Men i slutet av 1600-talet sprider sig de borgerliga 
namnen. Man möter nu namn som Holm, Grön och Utter på båtsmän
nen i staden. I början av 1700-talet blir de typiskt borgerliga namnen 
vanliga inom borgerskapet (t.ex. Lindberg, Hellström). Snart blir son
namnen nära nog enbart allmogenamn.

En motsvarande utveckling skedde beträffande titlar och tilltalssätt. 
Titlar som tidigare varit förbehållna adeln börjar användas allt längre 
ner på den sociala rangskalan. I början av 1700-talet börjar en del bor



garhustrur i Strängnäs tituleras ”fru”, en benämning som under vasati
den enbart tillhört adeln. Samtidigt börjar ogifta högborgerliga damer 
kallas "jungfru”, tidigare en de ogifta adliga damernas titel. Däremot 
når inte frutiteln de borgerliga mellanskikten i Strängnäs under 1700- 
talet. De flesta hantverkarhustrur tituleras ”madame”.

Omkring år 1800 hade situationen ytterligare förändrats. Jungfruti
teln användes nu om ogifta hantverkardöttrar, medan det ledande bor- 
gerskapets ogifta döttrar kallades "mamseller". Högre upp på rang
skalan kallades unga damer ”fröken” eller "demoiselle". Drag i adelns 
och prästerskapets kultur efterbildades med andra ord av borgerska- 
pets övre och mellersta skikt under 1700-talet. Herrtiteln som under 
medeltiden förbehölls adeln användes i Strängnäs under vasatiden om 
präster och lektorer. Under 1700-talet spreds den till ledande handels
män och ämbetsmän, dock inte under det högborgerliga skiktet.

Ännu vid 1800-talets mitt hade strängnäsboma en ansenlig mängd 
kreatur. Koma släpptes sommartid på gemensamt skogsbete och häm
tades hem om kvällarna. Den dagliga trafiken med kreatur på stadsga
torna bör alltså ha varit iögonenfallande. Att denna syn var vanligare i 
småstäderna än i Stockholm framgår av ett uttalande av Johan 
Fischerström 1785:

Vanan är den andra naturen; men en stockholmsbo förefaller det 
sällsamt och rätt obehagligt, att på gator och torg se hederligt och 
beskedligt folk gå i bredd med osnygga djur. Denna inrättning har 
Strängnäs gemensam med våra andra små-städer. Jag lämnar svin
kreaturen samt och synnerligen i deras tillbörliga värde. De äro 
ganska nyttiga, omistliga i vår allmänna hushållning; men om våra 
småstadsboer icke kunna vara dem fömtan, så böra de åtminstone 
hålla dem stängde inom sina gårdar, vilket anständigheten fordrar, 
och med både enskilt och allmän fördel är fullkomligen överens
stämmande.

Under 1800-talet stagnerade Strängnäs ekonomiskt. Läget vid Mäla
ren förlorade en del av sin strategiska betydelse, när båttrafiken fick 
vika för järnvägarna. Nya samhällen på den sörmländska landsbyg
den, inte minst längs järnvägarna, uppträdde som konkurrenter om 
den handlande landsbygdsbefolkningen. Detsamma gjorde lanthan
deln som släpptes fri 1846. Samtingsmarknaden miste sin betydelse 
och upphörde 1872.

Strängnäs av år 1870 var en ämbetsmannastad, där kyrkans och 
skolans tjänstemän hade de högsta inkomsterna. De bildade också en 
exklusiv bostadsregion kring domkyrkan. ”Roggeborgen, Consistoriet 
och alla husen utefter Lektorsgatan vet jag så litet om. I de lärdes 
område hör jag inte hemma”, skriver hantverkardottern Amelie Rund



berg i sina Strängnäsminnen, avseende 1800-talets sista decennier. 
Hos högre tjänstemän fanns vid denna tid kvinnliga tjänstehjon 
medan stadens stora mellanskikt inte hade råd att hålla anställd 
arbetskraft i hushållet. Påfallande vanliga var vidare de ofullständiga 
hushållen, bestående av exempelvis en änka eller en mor och hennes 
dotter. Strängnäs tycks ha fått en prägel av pensionärsstad, vartill 
möjligheterna att få biinkomster genom att hyra ut rum till stadens 
skolungdom bör ha bidragit.

Karakteristiska drag i stadslivet på  1700- och 1800-talet 
Ett genomgående drag i näringslivet i de städer vi mött har varit själv
hushållets stora betydelse, i mindre städer till slutet av 1800-talet. Det 
var vanligt att städerna försetts med jord genom donationer, som 
exempelvis fallet var med Linköping, som vi sett tidigare. Borgerska- 
pet höll kreatur och idkade åkerbruk, ibland även fiske. Detta med
förde att tomterna skulle rymma stall och ladugårdar och att hushållen 
måste vara väl försedda med arbetskraft. För hantverkarna var jord
bruket en nödvändighet för att upphäva den säsongmässiga och 
ojämna orderingång, som präglade de flestas rörelse. Samuel Ödmann 
försvarade 1788 hantverkarnas jordbruk med följande ord:

Man 1er åt våra bondborgare. Men förhastom oss icke. Jag kommer 
till Söderhamn såsom resande. Jag behöver en Perukmakares tjänst. 
Jag sänder bud till hans hus, och får det svar, att Mästaren är ute 
och slår sin äng, eller bärgar sin åker -  En perukmakare med lian i 
handen! Vilket underligt djur? Men man underrättar mig, att hela 
staden icke består sig flera Peruker än mästaren bekvämligt coeffe- 
rar om Lördags eftermiddagen, samt än makligare förfärdigar om 
vintern. Skall han då sitta den övriga tiden arbetslös på verkstaden? 
Jag måste gilla hans tänkesätt, som låter handen följa plogen och 
spaden de stunder den ej kan sysselsättas med puderkvasten.

Åtskilliga personer i städerna levde helt av jordbruk, ”åkerborgare”. I 
många städer var det en ganska proletariserad grupp. Men i andra stä
der var jordbruket lönsamt. I Enköping beräknas en femtedel av bor
garna ha levt av jordbruk (inklusive pepparrotsodling) i början av 
1700-talet. Särskilt småstäder i Stockholms närhet hade ett aktivt 
jordbruk. Fischerströms nyss citerade iaktagelse av kreaturstrafiken i 
Strängnäs 1785 är symptomatisk. Från flera städer omtalas att jord
bruket stod på en mera avancerad nivå än den omgivande landsbyg
dens. I Linköping genomfördes treskiftesbruket tidigare än på lands
bygden och i sörml andsstäderna hade potatisodlingen under 1800- 
talets början utvecklats snabbare än i landskapet i övrigt.



I Strängnäs mötte vi fisket som ett väsentligt inslag i stadens 
näringsliv. Motsvarande inslag fanns i andra sörmlandsstäder som 
Trosa och Torshälla. Från sådana småstäder sökte sig fiskarna upp 
längs norrlandskusten, där de dock mötte konkurrens av de norrländ
ska städernas egna fiskare. I städer som Sundsvall och Härnösand var 
fiskarna den största borgarmenigheten under 1700-talet. Den allra 
starkaste ställningen i Bottenhavet hade dock Gävle stads fiskare. Fis
karna bildade tillsammans med skeppare och sjömän ofta särskilda 
bostadsregioner i städerna, såsom Norrmalm eller området norr om 
Selångersån i Sundsvall, Islandsområdet i Gävle och området vid 
hamnen i Simrishamn. På Islandet i Gävle låg fiskargårdama tätt 
under 1800-talet på rektangulära tomter. Längst ned vid vattnet låg 
sjöboden, därovanför ladugårdsbyggnaderna i rad och uppe vid gatan 
bostadshuset.

Ett annat karakteristiskt inslag i städernas äldre arbetsliv var bor
garnas rörliga verksamhet. Innan städernas och kommunikationernas 
utveckling givit dem en permanent kundkrets måste handelsmän och 
hantverkare ständigt vara på resa. De for som uppköpare och försäl
jare på landsbygden, de besökte frimarknader på landsbygden och i 
andra städer. Därtill kommer fiskarnas stora rörlighet vilken ju var 
ännu mer påfallande. Det antal människor som fanns i städerna varie
rade kraftigt under årets gång. Högst var det vid stadens egna mark
nader. De flesta städer hade en huvudmarknad vid en viss tidpunkt 
under året då folk strömmade till långväga ifrån. Vi har talat om Pers- 
mässan i Linköping och samtingsmarknaden i Strängnäs. Välkända 
motsvarigheter till dessa var Hindersmässan i Örebro, Distingen i 
Uppsala och Korsmässo marknad i Härnösand. Om befolkningen i 
staden fördubblades vid ett sådant tillfälle, så kunde den vara direkt 
obetydlig andra delar av året, under fiskesäsongen och när grannstä
der höll marknad. Det berättas exempelvis att när Sundsvall råkade ut 
för sin andra mycket svåra brand, den 7 september 1803, var en stor 
del av stadsbefolkningen på annan ort. Fiskarfamiljerna fanns ute på 
skären och många handelsmän var borta på resa.

Skottbergska gården i Karlshamn är ett gott exempel på en handelsgård i 
en svensk småstad på 1760-talet. Mot Drottninggatan ligger boningshu
set, runt gårdsplanen som har portar åt två gator ligger dessutom rader av 
ekonomibyggnader. Med bodar, stall och magasin hade köpmansgården 
vissa likheter med en bondgård. De frikostiga stallutrymmena var 
avsedda även för kundernas hästar; bönder från trakten övernattade ofta 
hos de handelsmän i staden, som köpte deras produkter. (Efter Bengts
son, Skottbergska gården i Karlshamn, Stockholm 1946.)
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En annan omständighet som satt sin prägel på den större staden och 
gjort stadsbons liv mer omväxlande än bybons är inslagen i staden av 
offentliga nöjen. I medeltidsstaden firades en armés seger, en härska
res ankomst eller ett helgons födelsedag med offentliga fester, illumi
nationer och färgstarka kyrkliga processioner. Särskilt för kyrkans 
ceremonier var staden en skådeplats. Under stormaktstiden ordnades 
tomérspel i Stockholm; det skedde sista gången år 1800. Kröningar 
och kungliga begravningar var stora folknöjen i huvudstaden liksom 
avrättningar och allehanda militära ceremonier. Detta större utbud av 
offentliga skådespel gav även i äldre tider en särskild spänning åt 
stadsbomas liv.

I staden fanns olika publika lokaler, som samlade människor med 
skiftande bakgmnd och hemort. Värdshus och krogar fanns i alla stä
der. Den enkla krogen utnyttjades inte bara för drickande utan även 
för t.ex. kortspel, kägelspel, mer eller mindre ljusskygga affärer och 
allmänt pokulerande. Som Lars Magnusson visat, var krogen ett and
ningshål särskilt för skråtidens hantverkargesäller, som bodde trångt 
och ofritt, inhysta hos sina arbetsgivare. De ruskigaste krogama utrus
tades av folkhumorn med passande öknamn, t.ex. Stora Fördärvet 
eller Röda Helvetet.

Drickandet har för övrigt intresserat många historiker och kultur
forskare under senare år. Den debatt som förts om ”skötsamhet” kon
tra ”egensinnighet” inom den äldre arbetarkulturen har ofta fokuserats 
just på det folkliga drickandet, som man då sett som ett uttryck för ett 
individualistiskt motstånd mot den civilisering och reglering av vanor 
och värderingar, som överhet och myndigheter länge eftersträvat. 
Kampen mot alkoholen har framstått som något mycket centralt i den 
svenska civiliseringsprocessen under 1800- och 1900-talet. 1900- 
talets motsvarighet till skråtidens krogar var de genuint folkliga ölka- 
féema, vilka hade sina glansdagar under motbokssystemets tid. Dessa 
kaféer var då den enda lagliga möjligheten till drickande för dem som 
helt saknade motbok. I den folkliga stadskulturen under 1900-talets 
första hälft var de ett viktigt inslag.

Det har ofta varit möjligt att urskilja en social regionbildning i de 
förindustriella städerna. Skärpan i regionbildningen tycks dock ha 
varierat, den var tydlig i Simrishamn, mindre tydlig i Strängnäs. En 
social segregering i olika bostadsområden var mindre typisk för den 
förindustriella tiden än för industristäderna under 1800-talets slut och 
1900-talets början. I de äldre städerna bodde handelsmännens och 
hantverkarnas arbetare ofta i sina principalers gårdar, i varje fall om 
de var ogifta. De sov i särskilda bodkammare och gesällkammare 
eller helt enkelt på britsar i verkstaden, och de åt i arbetsgivarens hus
håll. Hushållsenhetema kunde därför vara stora i handels- och hant-



verkskvarteren. Bostad och arbetsplats var nära förbundna med var
andra. Regionindelningen i staden följde därför mindre skiljelinjen 
mellan olika sociala klasser utan snarare skiljelinjen mellan olika 
näringar eller korporationer. Dock upplöstes de stora hushållsenhe- 
tema successivt under 1800-talet. ”Den ogifte gesällen eller lärgossen 
sitter numera icke enligt regel såsom förr vid sin mästares bord, utan 
får söka sin kost var han gitter”, heter det i en statlig folkräkningsbe- 
rättelse från 1880.

STADSBEFOLKNINGEN

Man kan ställa sig frågan hur stora andelar av befolkningen de olika 
yrkesgrupperna utgjorde i den förindustriella staden. Eli Heckscher 
har försökt besvara denna fråga genom att bearbeta ståndsstatistiken 
från frihetstidens slutskede och hans resultat redovisas i tabellen 
s. 214. Det skall påpekas att ståndsstatistiken innehåller en del felkäl
lor och inte kan göra anspråk på exakthet.

Enligt tabellen tycks de egentliga näringsidkarna utgöra grovt sett 
tre fjärdedelar av städernas befolkning vid frihetstidens slut, och då är 
deras familjer, tjänstefolk och anställda medräknade. Näringsidkarna 
har en något mindre andel av befolkningen i ämbetsstaden Stock
holm, en större andel i hantverks- och skepparstaden Västervik. Hant
verkarna med sina gesäller och lärlingar bildar i de flesta städerna den 
största gruppen bland näringsidkarna. I Västerås, Köping och Vim- 
merby är dock gruppen ”ringare borgerskap” större. Hit bör man 
kunna räkna åkare och packhuskarlar liksom personer, som helt eller 
till övervägande delen sysslade med jordbruk. Handelsutövama utgör 
en relativt liten grupp, med undantag för Vimmerby. Ännu mindre är 
andelen manufakturister, d.v.s. manufakturarbetare med familjer. 
Endast Stockholm har vid denna tid fått en märkbar arbetarbefolk
ning. I ännu högre grad gällde detta om en stad som inte finns med i 
tabellen, Norrköping.

Om man enbart räknar antalet egentliga borgare, d.v.s. stadsbor 
med självständig rörelse eller ställning, som gav valrätt till riksdagens 
borgarstånd, och inte tar hänsyn till deras familjer och anställda, 
skulle borgarna vid slutet av 1700-talet utgöra en mycket liten del av 
städernas befolkning eller omkring 10 %.

Ståndspersonerna med sitt tjänstefolk och de lägre statstjänsteman
nen utgör vid frihetstidens slutskede ungefär jämförbara grupper, 
omkring en tiondel vardera av städernas befolkning med högre siffror 
för Stockholm. Den brokiga gruppen ”övriga ståndspersoner” bör 
främst ha bestått av ofrälse ämbets- och tjänstemän och företagare



utan burskap. De utgör i tabellen ingen obetydlig grupp, medan 
adelns och ”det lärda ståndets” procentsiffror är ytterst blygsamma. 
Småstäder som Köping och Västervik har över huvud taget inga 
adliga familjer.

Det är lätt att få en överdriven uppfattning om handelsmännens 
antal i äldre tiders städer beroende på det stora inflytande på städernas 
styrelse, som handelns ledande representanter hade. Här blir tabellens 
procentsiffror en nyttig erinran. Hantverkarna var däremot påfallande 
talrika, även om det bör påpekas att gesäller och lärpojkar ingår i 
deras siffror.

Låt oss avsluta genomgången av städernas näringsliv med att se 
litet närmare på hantverkets ställning och regionala skiftningar.
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1760 1757 1757 1757 1760 1760 1760

Ridderskap och adel 1,5 0,7 0,1 0,0 0,5 0,0 0,1
Prästerskap och skolstat 0,6 1,6 2,8 1,3 5,0 1,0 1,8
Övriga ståndspersoner 6,7 4,4 3,0 8,5 4,9 6,7 4,7
Ståndens tjänstepersonal 5,6 4,0 3,4 5,0 3,3 1,1 2,3
S:a ståndspersoner med tjänare 14,4 10,7 9,3 14,8 13,7 8,8 8,9
Soldater och f.d. soldater 8,0 5,2 3,4 2,7 - - 3,9
Rätters, staters, kyrkors betjänte 7,9 5,6 6,7 3,3 10,7 4,8 5,4
S:a lägre statstjänstemän 15,9 10,8 10,1 6,0 10,7 4,8 9,3
Handelsutövare 3,9 9,3 8,0 3,5 6,4 8,0 20,3
Manufakturister 12,6 5,3 1,8 3,8 2,2 4,9 4,3
Hantverkare 18,3 19,0 19,9 24,3 25,3 26,5 17,0
Skeppare och sjöfolk 7,4 7,2 7,8 6,4 10,1 20,5 -
Ringare borgerskap 14,8 18,1 27,0 31,5 9,4 9,8 24,0
Borgerskapets tjänstefolk 9,2 11,8 10,5 5,8 12,6 12,7 13,2
S:a näringsidkare 66,2 70,7 75,0 75,3 66,0 82,4 78,8
Fattighjon, sjuka, fångar, etc. 3,3 6,9 5,4 3,7 9,4 3,9 2,9
Diverse 0,2 0,9 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Summa summarum 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Befolkningens sociala fördelning i sju svenska städer något av åren 
1757-1760. Procentsiffror. Efter Heckscher, Ekonomisk Tidskrift 1937.



De vanligaste hantverkarna i städerna vid 1600-talets mitt var i tur 
och ordning skräddarna, skomakarna, smederna och snickarna. Norr
köping hade exempelvis 1650: 37 skräddare, 31 skomakare, 20 snick
are och 15 smeder. Näst Stockholm hade Norrköping den största och 
mest yrkesdifferentierade hantverkskåren under stormaktstiden. Det 
lilla Lindesberg hade samma år så många som 8 skräddare och 8 sko
makare. I andra småstäder var siffrorna betydligt lägre och påfallande 
obetydligt hantverk tycks norrlandsstädema ha haft. Närmast i antal 
efter de fyra vanligaste hantverken kom mjölnama, guldsmederna, 
linvävama och murmästarna.

Hantverkarna hörde till borgerskapets breda lager. Till skillnad från 
köpmännen hade provinsstädernas hantverkare vanligen inga 
anställda i rörelsen. Mycket få hantverkare levde som borgare av 
större besuttenhet. Ett undantag var möjligen guldsmederna. Att 
arbeta i guld och silver betydde i äldre tid ofta att vara kapitalist och 
driva utlåningsrörelse. Bland de fåtaliga hantverkarna i större städers 
styrelser möter man också påfallande ofta just guldsmeder.

Under 1700-talet expanderar städernas hantverk mycket kraftigt. 
Skomakarna blir den största yrkesgruppen. Enligt hantverksstatistiken 
fanns omkring 1790 i 75 städer (Stockholm och Norrköping ej med
räknade) hela 615 skomakarverkstäder. Antalet skräddare var samti
digt 441. Dessa två hantverk var de enda som var representerade i 
samtliga 75 städer.

De därnäst vanligaste hantverken var även vid slutet av 1700-talet 
smedens och snickarens. Hattmakare, bagare och kopparslagare var 
också företrädda i flertalet städer och hade expanderat under 1700- 
talet. Bokbindare, urmakare, bryggare, färgare och garv are var andra 
hantverkare vars tjänster efterfrågades i allt fler städer. Det hantverks
yrke som spritt sig allra snabbast i städerna under 1700-talet tycks 
dock ha varit vagnmakarens.

Under 1800-talet förändrades hantverkarnas villkor på ett genom
gripande sätt. 1846 ersattes skråna av hantverksföreningar och 1864 
avskaffades även mästarprovet. Vissa hantverk utvecklades till fram
gångsrika företag, där ägaren inte behövde vara yrkesman. Hästvand
ringen underlättade uppkomsten av större garverier, vattenhjul och 
ångmaskiner togs i bruk i färgeriema. Men vissa av liberaliseringens 
konsekvenser var olyckliga. Den spekulerande byggmästaren från 
1880-talet, som vi tidigare mött, var ett resultat av mästarprovets 
avskaffande. Somliga hantverkare proletariserades och fick arbeta i 
trånga lokaler i källare och gårdshus. Utmärkande för 1800-talet var, 
att allt fler hantverkare hade sina verkstäder i hyreshus, som ersatte de 
självägda gårdarna. Härigenom kom familjebostad och verkstad att 
separera.



1900-TALETS STÄDER

Vi har sett att städernas andel av rikets befolkning har vuxit i snabb 
takt under 1900-talet. Medan något mer än var femte svensk var 
stadsbo år 1900, så var i slutet av 1950-talet varannan svensk stadsbo.

Städernas ökade andel har flera orsaker. För det första har ett stort 
antal städer nybildats under 1900-talet. Från sekelskiftet till 1951 
ökade antalet från 92 till 133. Säffle blev 1951 det sista tillskottet till 
rikets städer. På 1950-talet ebbade emellertid stadsgrundandet ut och 
1970 var städernas antal faktiskt lägre än i början av 1950-talet 
(genom att Öregrund gått upp i Östhammar). Under 1960-talet har 
däremot en annan faktor varit av betydelse, nämligen inkorporeringar 
av landsbygdsområden till vissa städer. Delvis har dessa inkorpore
ringar gällt glest befolkade regioner, delvis har de gällt redan stads- 
mässig bygd. Ytterligare två faktorer ligger bakom städernas stigande 
befolkningsandel. Den ena är inflyttningen till städerna, den andra är 
städernas naturliga folkökning, två faktorer som är beroende av var
andra genom det förhållandet, att det särskilt är folk i de mest frukt
samma åldrarna som flyttar till staden.

Vi har tidigare sett att den förindustriella staden uppvisade vissa 
typiska drag i befolkningens bosättning. De högre samhällsskikten 
tenderade att bo centralt. En fattigare bebyggelse fanns ofta i stadens 
utkanter. Typiskt var att olika yrkesgrupper som handlare, hantver
kare, skeppare och sjömän gärna bildade egna bostadsområden. Men 
genom att arbetsgivare och arbetare ofta bodde tillsammans på samma 
gård, så motverkades en geografisk segregering efter samhällsklass. 
Borgarnas gård fungerade både som arbetsplats och bostadsplats och 
detta för både ägaren och hans familj, gesällen, lärpojken och pigan. 
Och genom systemet med högvärdiga bostäder mot gatan och mindre 
högvärdig bebyggelse på gården fick kvarteren en blandad befolk
ning. Strindberg har i Tjänstekvinnans son beskrivit sin egen barn
domsmiljö på ett sätt som väl belyser det sagda:

Därför finnas ännu inga särskilda kvarter i staden, där överklassen 
bebor hela huset, avsöndrat genom höga hyror, fina uppgångar och 
stränga portvakter. Därför är huset vid Klara kyrkogård, oaktat dess 
fördelaktiga läge och höga taxering, ännu de första åren av femtita- 
let en ganska demokratisk familistär. Byggnaden bildar en fyrkant 
omkring en gård. Längan åt gatan bebos på nedre botten av baro
nen, en trappa upp av generalen, två trappor upp av justitierådet, 
som är husvärd, tre trappor upp av kryddkrämaren, och fyra trappor 
upp av salig Karl Johans pensionerade köksmästare. I vänstra 
gårdsflygeln bor snickaren, vicevärden, som är en fattiglapp; i den 
andra flygeln bor läderhandlaren och ett par änkor; i den tredje fly
geln bor kopplerskan med sina flickor.



Vid slutet av 1800-talet, när antalet arbetare steg med industrialise
ringen, uppstod homogena arbetarstadsdelar. Sven B. Ek har i sin bok 
Nöden i Lund givit en inträngande skildring av en sådan arbetarstads
dels miljö och befolkning kring sekelskiftet. Sociologen Mats Fran
zéns stora arbete Den folkliga staden är den bästa analys som förelig
ger av ett arbetarområde i en storstad, nämligen några kvarter i Kata
rina församling på Söder i Stockholm under 1930-talet. Här rörde det 
sig om genuint folkliga kvarter, där såväl gathus som gårdshus bebod
des av lägre medelklass men framför allt av en relativt skiktad arbe
tarbefolkning. Många var fast anställda och strävade uppåt på sam- 
hällsstegen med engagemang i ideella föreningar och ambitioner för 
barnens skolgång på programmet. Men många levde ännu kvar i en 
mer osäker livssituation med säsongarbete eller diversearbete, och 
hankade sig fram från dag till dag. Det var den senare kategorin som 
märktes mest på stadens gator och offentliga arenor, på jakt efter nya 
kontakter och möjligheter. Franzén framhåller särskilt ölkaféemas 
betydelse som samlingsplatser för arbetarklassens lägre skikt på 
1930-talet, en miljö som ännu så länge gick fri från myndigheternas 
målmedvetna uppfostringspolitik. För dessa storstadens ölkaféer, 
oaser för diversearbetare och arbetslösa, skulle det dock snart inte fin
nas någon plats i Folkhemmet.

Vid sekelskiftet 1900 bildades också homogena bostadsdistrikt i 
städernas utkanter för de borgerliga skikten. Industriidkare och tjän
stemän flyttade ut till nya villaförorter och därmed sprängdes samban
den mellan arbetsplats och bostadsort. Under 1900-talet fortsatte 
denna utveckling, arbetarna bodde i mindre utsträckning i fabrikens 
skugga och köpmännen allt mer sällan i våningen över butiken.

De segregationsmonster som uppkom under decennierna kring 
sekelskiftet är alltjämt skönjbara i många städer. Åtskilliga omstän
digheter har dock medverkat till att utsudda stadsdelarnas gamla pro
fil. Många expanderande industrier valde att lämna sina gamla lokaler 
i arbetarstadsdelar och etablera sig utanför städernas centrum. De 
gamla industritomterna nybebyggdes därvid ofta på ett sätt som kraf
tigt förändrade stadsdelens prägel. Ett exempel på detta är östra 
Kungsholmen i Stockholm, vid sekelskiftet ett utpräglat industridis
trikt. På 1930-talet lämnade Bolinders fabrik sin gamla tomt vid Klara 
sjö, som sedan bebyggdes med HSB-lägenheter. Samtidigt sanerades 
kåkbebyggelsen på den intilliggande Kungsklippan, där en stor del av 
Bolinders arbetare var bosatta, och även detta område nybebyggdes 
av HSB. Flera utflyttningar skedde från samma stadsdel, t.ex. när AB 
Separator på 1960-talet lämnade Fleminggatan. I stor utsträckning 
övertogs lediga tomter av Stockholms stads förvaltning. Genom 
sådana successiva punktförändringar förvandlades östra Kungshol-



Under 1900-talets första decennier skedde en hård exploatering av de 
större städernas mark för bostadsbyggande. Birkastan i Stockholm be
byggdes under denna tid med hyreshus för huvudsakligen arbetare och 
lägre medelklass. I de stora kvarteren uppstod från gatorna helt avskär
made gårdshus. Somliga kvarter, som t.ex. det stora kvarteret längst ner 
till vänster på bilden (mellan Rörstrands-, Tomtebo- och Norrbacka- 
gatoma) uppvisade t.o.m. dubbla rader med gårdshus.

men från en industriregion till en region för förvaltning och institutio
ner, från en arbetarstadsdel till en stadsdel för medelklassen.

Städernas äldre stadsdelar, bebyggda med hyreshus, är över huvud 
taget utsatta för ständiga förändringar, som påverkar segregations
monstret. Bostadsfastigheter rivs och ersätts dels av kontorshus, dels 
av nya bostadshus. I arbetarstadsdelarna innebär det senare alternati
vet en minskad segregation. Den inskränkning i människors valmöj
ligheter som bostadsbristen medfört bidrar också till ett mildrande av 
segregationen. Till detta syftar troligen även den medvetna stadspla
neringen. Före första världskriget ansågs det självklart att bostäder 
skulle byggas i enskild regi och på enskilda initiativ. Till och med när



kommunerna under första världskrigets krisår byggde enkla nödbostä
der åt fattiga grupper diskuterades länge om detta verkligen borde 
vara en kommunal angelägenhet. Men under dessa krigsår infördes en 
hyresreglering som gjorde byggnadsverksamheten olönsam och stat 
och kommun tvingades engagera sig i bostadsbyggandet. Den statliga 
dirigeringen av denna sektor växte sedan i etapper. Man planerade 
efter mitten av seklet inte längre programmatiskt vare sig för ”de 
burgnare” klasserna eller arbetarklassen utan snarast för det tänkta 
idealet, den obestämda medelklassen.

När anspråken på bostäderna höjdes började barnfamiljerna överge 
de gamla arbetarstadsdelarna. I Stockholm skedde det strax efter 
andra världskriget. Man flyttade från Söder ut till de södra förorterna. 
Kvar blev till en början pensionärerna, senare tog medelklassen över 
dessa innerstadskvarter. I och med utflyttningen försvann också 
mycket av den gamla folkliga stadskulturen, med t.ex. ölkaféer och 
enklare danshak. Detta återskapades aldrig i förorterna och den nya 
generationen fick andra vanor och värderingar. De folkliga klassernas 
plats i den gamla kvartersstaden minskade markant under 1900-talet. 
För arbetarfamiljerna tycktes moderna lägenheter och närheten till 
naturen ha vägt betydligt tyngre än den historiska atmosfären i sten
staden, något som framgår av en studie av Magnus Mörck av boende- 
preferenser i Göteborg under 1980-talet. I fjärran hägrade drömmen 
om det egna småhuset. För medel- och överklassen var det ofta tvär
tom. För dem utgjorde en våning i innerstaden, även i rätt nedslitna 
arbetarkvarter, ett slags kulturellt kapital i Bourdieus mening, en med
veten markering gentemot konformismen och ett bejakande av ett 
mångtydigt kulturellt arv.

På ett än mer genomgripande sätt förändrades dock stadsbilden av 
den tekniska utvecklingen, främst då bilismen. Bostadsbebyggelsen 
tvingades underordna sig vägnätets ofta förödande expansion. Kom
munikationerna mellan delarna av staden underlättades men till priset 
av svårmätbara negativa biverkningar, otrygghet och stress. Bilismens 
och andra kommunikationsmedels utveckling har dock möjliggjort en 
väldig geografisk expansion av stadsbygden. En växande del av 
befolkningen kom att bo i från stadskärnan väl avskilda förorter, ett 
före industrialismen nästan helt okänt begrepp. Med utbyggda motor
vägar och snabbare masstransportmedel kunde människor bo på allt 
längre pendlingsavstånd. Stadsbygden tänjdes ut till att omfatta 
avlägsna sovstäder. Det finns naturligtvis en toleransgräns för dessa 
dagliga resor, som mer kan sägas bero på restiden än på kilometerav
ståndet. Pendlare på 1990-talet mellan Märsta och Stockholm 
behövde inte ha längre restid än den tid det tog för 1800-talets arbe
tare på Söder att gå till fabrikerna på Kungsholmen eller för godsens



torpare att bege sig till sina dagsverkssysslor.
Det finns för övrigt intressanta samband mellan kommunikationer

nas utbyggnad och städernas form. Så länge man gick till fots eller 
åkte efter häst var det inte möjligt att dagligen förflytta sig över 
längre avstånd. Staden växte följaktligen som en kompakt klump. När 
sedan järnvägarna kom växte förorter fram vid stationerna och stads- 
kroppen drogs ut längs järnvägsnätet som trådarna i en spindelväv. 
Med spårvägar och busslinjer började bebyggelsen tätna mellan trå
darna i väven och med privatbilarnas intåg fick staden åter den kom
pakta klumpens form, men naturligtvis i kraftigt utvidgad omfattning. 
Nästan alla punkter inom en vid radie blev lätt åtkomliga.

Stadsbefolkningen under 1900-talet har successivt fått allt rymligare 
bostäder. På 1950-talet avlöste trerumslägenheten tvårummaren som 
den allmännast producerade lägenhetstypen. Enligt folk- och bostads
räkningen 1965 bodde nära 47 % av tätorternas (inte städernas) 
befolkning i hus uppförda efter 1950 mot bara drygt 12 % av glesbyg
dens människor. Stadsmiljön tycktes vara utsatt för snabba föränd
ringar. Samtidigt minskade hushållens storlek successivt. Hushåll på 
två eller tre personer blev under 1900-talet allt vanligare, hushåll på 
fem eller flera personer allt ovanligare. Antalet personer per rum min
skade. År 1900 var 33 % av hushållen i Stockholms innerstads smålä
genheter (om högst 3 rum och kök) trångbodda. Med trångboddhet 
avsågs då att antalet boende per rumsenhet översteg 2, t.ex. då minst 5 
personer bodde i en lägenhet om ett rum och kök. 1945 hade andelen i 
denna mening trångbodda hushåll sjunkit till 2,7 %.

Det ökade bostadsutrymmet använde man till att ge barnen ett eller 
flera egna mm. Seden att flera bam sov i samma säng försvann. 
Knappast på något område kan utvecklingen mot ökad privatisering i 
vardagslivet från tidigt 1800-tal till sent 1900-tal illustreras bättre än 
när det gäller sovvanoma. Vanan att sova och vistas i samma mm 
även i lägenheter om två mm upplöstes under 1900-talet. Mycket 
tyder på att TV:ns segertåg innebar dödsstöten åt det stängda, parad- 
möblerade finmmmet i mindre lägenheter, ett arv från 1800-talet. 
Även genom omständigheter som kvinnornas ökade arbetsuppgifter 
utom hemmet, utbyggnaden av daghemmen och den främmande 
kvinnliga arbetskraftens försvinnande från hemmen kom trängseln i 
bostaden att minska. Å andra sidan bidrog den tilltagande trafiken i 
städernas centrala delar antagligen till att små barn hölls hemma i 
större utsträckning.

Städernas tillväxt, medförande större avstånd mellan släktingar och 
vänner och mellan arbetsplats och bostad, drev fram en ökad isolering 
i bostäderna. Dessa hade ju också blivit rymligare och mer attraktiva. 
Bostadssituationen under efterkrigstiden försvårade möjligheterna att



välja bostadsområde. Bostäder var under decennierna efter andra 
världskriget en utpräglad bristvara. En intressant omständighet var de 
äldre stadsdelarnas ökande dragningskraft under slutet av 1900-talet, i 
varje fall på vissa sociala skikt som vi nyss nämnde. Detta hade flera 
orsaker. En var den ökade känslan för den äldre arkitekturens värden 
av omväxling och mänskliga proportioner och en motsvarande skep
sis mot funktionalismens fyrkantiga och sterila husbyggande. En 
annan var den markanta ökningen av antalet bostadsföreningar i de 
äldre stadsdelarna, vilket ledde till ett bättre bevarande av den äldre 
bebyggelsen. Samtidigt har prissättningen på bostadsrätter i storstä
derna medfört en förändring av den sociala sammansättningen i 
många områden. Gamla stan och gårdshusen på Östermalm i Stock
holm har genomgått en vad man med en amerikansk term brukar kalla 
gentrifiering, en social prestigeförvandling. Gårdshusens små lägen
heter, vid sekelskiftet i regel arbetarbostäder, har övertagits av unga 
barnlösa jurister och civilekonomer.

Vid sidan av den sociala differentieringen skedde med städernas 
tillväxt en ekonomisk differentiering, en differentiering av de olika 
ekonomiska aktiviteterna. Vissa ekonomiska enheter, t.ex. närhetsbu- 
tiker som tobaks- och speceriaffärer, apotek och frisersalonger tende
rade att repellera varandra, att spridas över hela staden, andra enheter 
attraherades av varandra eller av ett visst gynnsamt läge. I Stockholm 
drogs t.ex. skeppsmäklama till Nikolai församling, helst till ett läge 
vid Skeppsbron. Närheten till Centralstationen attraherade mindre 
hotell, kaféer och redaktioner till Klara, märk väl innan Klarakvarte- 
ren förvandlades till en betongstadsdel under 1960-talet. Liksom 
befolkningsgrupper bryter upp ur gamla miljöer och söker sig nya, så 
flyttar sig också cityområdet långsamt. Denna utveckling har sam
band med de sociala skiktens flyttningsrörelser. En annan faktor som 
påverkar citys läge är kommunikationernas utveckling. I Stockholm 
blev tunnelbanans dragning oerhört betydelsefull.

Vi har sett att typiska närhetsbutiker i samma bransch tenderade att 
repellera varandra i den moderna staden. Detsamma gäller offentliga 
institutioner och industrier i samma bransch, vilka har lokala kund
kretsar. Andra företeelser attraherar varandra. Det gäller citybutiker, 
kontor och ämbetsverk som betjänar staten eller hela staden. Och det 
gäller uppenbarligen människor inom samma sociala skikt. Attrahe
rande och repellerande mildras och fördröjs dock av en rad omstän
digheter. Vi har tidigare räknat med de ekonomiska marknadskraf
terna, med politiska beslut och med kommunikationerna. Därtill kom
mer bl. a. stadens topografi och befintliga bebyggelse och ägande- 
rättsliga förhållanden. En rad olika krafter medverkar uppenbarligen 
till att differentiera den moderna staden.



Under 1900-talet har olikheterna blivit stora mellan städer av skif
tande storlek och mellan olika stadsdelar i storstäderna. Urban livs
form är därför inget entydigt begrepp, i vaņe fall inte lika applicerbart 
på alla städer och tätorter. Under senare decennier har intresset väckts 
för att försöka fastställa vad som utmärker stadskulturen, särskilt då i 
dess mest utrerade form, storstadskulturen .

Inom etnologin har särskilt Åke Daun ägnat flera undersökningar åt 
detta, främst avhandlingen Förortsliv från 1974. Enligt Daun känne
tecknas storstadskulturen av att människor har sina vänskapskontakter 
i form av personliga, löst knutna och geografiskt utspridda nätverk. 
Inget nätverk överensstämmer med någon annans. De talrika, tillfäl
liga och geografiskt spridda kontakterna leder till en snabbt inflöde av 
nya erfarenheter och värderingar. Livet i förortens monotona höghus 
kompenseras med semesterresor och avkoppling i sommarstugor på 
landet. Storstadens invånare möter varandra enbart i högst begränsade 
roller: som stillsam lunchgäst på restaurangen, som kräsen kund i sko
affären, som tidningsläsande resenär på tunnelbanan, som plikttrogen 
medarbetare på arbetsplatsen, som påstridig åskådare på idrottsläkta- 
ren eller som stressad småbarnsförälder på daghemmet. Kontakterna 
är anonyma och ytliga. Det är i storstaden fullt möjligt att spela helt 
olika sociala roller i olika situationer.

Betoningen av kärnfamiljen som livets medelpunkt, familismen , är 
ett annat drag som utmärker livet i storstaden. Umgänget med andra 
sker i stor utsträckning parvis. Det sker också inomhus, i hem som i 
sin ombonade karaktär kontrasterar mot utemiljöns anonymitet och 
tristess, i varje fall i vissa förorter. Det nutida familjeumgänget i stor
staden är, som Daun uttrycker det, ”tidsmässigt längre, intensivare 
och mera vänskapskommunicerande” än förr. ”Även det modema 
telefonumgänget har en motsvarande intimitet, och det utgör en 
mycket klarare akt av vänskap att ta initiativet till en pratstund i tele
fon än att oavsiktligen stöta ihop utomhus.”

Familismen kan naturligtvis sägas vara ett drag som har giltighet i 
hela landet, även på den moderna landsbygden. Typiskt för storstads
kulturen är väl att det är där som olika nya beteendemönster snabbast 
utvecklas, mönster som senare får en mer allmän spridning. Den men
tala beredskap inför ständiga förändringar, byte av bostad, omsättning 
på vänner och arbetskamrater, successiv förnyelse av materiella till
hörigheter, som har framhållits som typisk för den urbana miljön, har 
numera fått en vidare spridning i samhället, inte minst genom de 
snabba och omstörtande förändringar som kom att utmärka 1990- 
talet. Men ett alltjämt just för storstaden karakteristiskt drag skulle 
kunna vara den förmåga till ignorans , som onekligen tvingas fram i 
storstaden, där mängder av människor ständigt befinner sig i fysisk



närhet till varandra utan att egentligen interagera. Den fysiska närhe
ten till främlingar uppmuntrar ett slags ignorerande beteende, typiskt 
för umgänget i t.ex. hissar och tunnelbanetåg. Ignoransen mot beru
sade som tilltalar främlingar på gatan eller mot utslagna som ligger 
hopkurade på parkbänkar kan också ses mot bakgrund av rädslan i 
storstaden mot att bli indragen i situationer, som kan bli farliga eller i 
varje fall obehagliga. Det är svårt att förutsäga totala främlingars 
handlingar.

I staden försvinner flertalet hus under en livstid. Inte ens gatorna 
kan man vara säker på. Silhuetten klipps om. Vattenytorna blir 
trängre; en dag ges vattnet andra fåror att flyta i. På den uppländska 
slätten tycks det förflutna närvarande liksom på de gröna kullarna 
utanför Aten, där inget verkar ha förändrats sedan Sofokles. Men i 
staden, som uppför sina monument i sten och gör tiden synlig, upp
lever man starkast generationernas flykt.

Citatet är ur Per Wästbergs klassiska bok om Östermalm. Att 1900- 
talet inneburit enorma förändringar både i staden och på landet, i liv 
och bebyggelse, är en truism. Särskilt decennierna efter andra världs
kriget, 1950- och 1960-talet, medförde genomgripande omvälvningar. 
Just under 1960-talet nådde urbaniseringen sin kulmen i svensk histo
ria. Tron på framtiden och en obruten tillväxt var stor, på gränsen till 
kolartro, medan människors behov av rotfasthet och kontinuitet grovt 
underskattades. Det var de sterila förorternas tid. Mest uppmärksam
het fick omdaningen av Stockholms City och Klarakvarteren, men 
ännu större betydelse fick dessa rivningar som alibi för hundratals stä
der och tätorter i landet att göra radikala förändringar av torg och cen
tra. Avskaffandet av begreppet ”stad” 1971 kan ses som en symbolisk 
handling: den historiska dimensionen hade blivit ointressant eller 
direkt hämmande för planerare och adminstratörer. Rätten för en 
kommun att kalla sig stad återinfördes dock redan 1983.

Litteratur
Ett klassiskt arbete när det gäller de svenska städernas utseende och 
bebyggelse, särskilt under 1800-talet, är Svensk stad, utgiven i tre band 
under Gregor Paulssons redaktörskap (Stockholm 1950-1953). Även 
näringsliv och social struktur behandlas i detta arbete; särskilt ingående 
analyseras städerna Helsingborg, Örebro och Sundsvall. En koncentrerad 
framställning av de svenska stadsplanernas utveckling ger kulturgeogra
fen Lennart Améen i Stadsplanetyper i Svensk Geografisk Årsbok 1961. 
Andra kulturgeografiska översikter av städernas form och bebyggelse är 
Helge Nelsons Svenska stadstyper: Byggnadsmaterial och stadsplaner i



Svensk Geografisk Årsbok 1931 och John Frödins Staden som geografisk 
företeelse i Ymer 1946.

I den rika floran av stadshistoriska arbeten skall här enbart nämnas 
de,som kommit till användning i detta sammanhang. Framställningen i 
andra och tredje avdelningen av detta kapitel bygger till stor del på histo
riska monografier över skilda städer. Det medeltida Stockholm skildras 
efter Henrik Schücks Stockholm vid 1400-talets slut (Stockholm 1951). 
Partiet om Sundsvall baseras främst på Nils Ahnlunds Sundsvalls histo
ria I-V  (Uppsala-Sundsvall 1921-1943); Sixten Humble och J. E. Nils
son har här svarat för tiden 1803-1888. Andra stadshistoriska arbeten 
som kommit till användning är Wilhelm Thams Lindesbergs och Nora 
städer under trehundra år 1643-1943 (Lindesberg 1949), Folke Lind
bergs Linköpings historia II: 1-2 (Uppsala 1946) och Kekke Stadins 
Småstäder, småborgare och stora samhällsförändringar (Uppsala 1979). 
Jag har vidare utnyttjat Lars Magnussons hantverkarstudie Den bråkiga 
kulturen. Förläggare och smideshantverkare i Eskilstuna 1800-1850 
(Stockholm 1988), Börje Hanssens uppsats Näringar och handel i det 
stadshistoriska arbetet Strängnäs stads historia (Lund 1959) och samme 
författares social-ekologiska studie över Simrishamn, Ekonomiska och 
sociala regioner i Simrishamn i Simrishamn med omland (Lund 1949).

När det gäller städernas näringsliv i äldre tid hänvisas till olika arbe
ten av Eli Heckscher. De som här närmast kommit till användning är De 
svenska manufakturerna under 1700-talet i Ekonomisk Tidskrift 1937, 
Städernas plats i Sveriges samhällshistoria i Ekonomisk Tidskrift 1938 
och den lättillgängliga översikten Stockholms handel och köpmän 
genom århundradena i Handel och näringsliv i Stockholm (Stockholm 
1948). Olika viktiga yrkesgruppers sociala och ekonomiska villkor i stä
derna behandlas i flera av verken i serien Den svenska arbetarklassens 
historia. I detta sammanhang viktigast bland dessa har varit Ernst Söder
lunds Hantverkarna II. Stormaktstiden, Frihetstiden och Gustavianska 
tiden (Stockholm 1949). En studie av stadens agrara inslag är Gösta 
Bergs Boskapsskötsel och jordbruk i det gamla Stockholm i S:t Eriks 
Årsbok 1932.

Under de senaste decennierna har etnologerna i allt större utsträckning 
intresserat sig för stadsundersökningar. Sven B. Ek har undersökt sta
tionssamhället Eslövs framväxt i Stadens födelse (Eslöv 1967) och gjort 
en studie av en arbetarstadsdel i Lund Nöden i Lund (Lund 1971). Bir
gitta Skarin Frykman har publicerat studier av arbetarbefolkningens lev
nadsvillkor i 1800-talets stadsmiljö t.ex. Arbetarkultur -  Göteborg 1890 
(Göteborg 1990). Människors beteenden i vår tids storstäder har inom 
etnologin särskilt studerats av Åke Daun i en rad arbeten, främst avhand
lingen Förortsliv (Stockholm 1974), Strategiför gemenskap (Stockholm 
1976), Boende och livsform (Stockholm 1980) och Egennyttan och det 
sociala medlemskapet (Stockholm 1982). Liksom Daun har Börje Hans- 
sen tagit upp frågan om privatiseringen och familismen i det anonyma 
storstadssamhället. Han gör det i den originella undersökningen Familj, 
hushåll, släkt (Stockholm 1977). Ignoransen i storstaden har behandlats



av Daun men även av Karl-Olov Amstberg i uppsatsen Storstadsrealism, 
en kulturkod i Korallrevet (Stockholm 1983). Jan Gamerts avhandling 
Anden i lampan (Stockholm 1993) är en grundläggande studie av belys- 
ningsförhållanden i staden och på landsbygden. Ett originellt bidrag till 
förståelsen av storstadsbornas upplevelse av den egna miljön är Karla 
Werners arbete Staden som livsrum (Stockholm 1991). Bland de etnolo
giska arbeten om stadsförhållanden som producerats vid den etnologiska 
institutionen i Göteborg under 1990-talet har jag här särskilt utnyttjat 
Magnus Mörcks avhandling Storstadens livsstilar och boendekarriärer 
(Göteborg 1991). En inspirerande studie av den folkliga storstadskultu
ren är sociologen Mats Franzéns arbete Den folkliga staden (Lund 1992), 
en granskning av ett par kvarter på Södermalm i Stockholm under mel
lankrigstiden.



7. FAMILJ, SLÄKT OCH HUSHÅLL

av Orvar Löfgren

I det sociala landskapet har familjen och släkten en central placering -  
från medeltid till nutid, men denna kontinuitet döljer att det sätt som 
familje- och släktrelationer betraktats och utnyttjats har varierat starkt 
mellan olika epoker och sociala miljöer. Vad är en familj? Vem hör 
egentligen till släkten? Vilka förväntningar har vi på de människor 
som vi kallar familjemedlemmar eller släktingar?

Det svenska släktskapssystemet är liksom i de flesta andra euro
peiska kulturer bilateralt: vi räknar släkt på både fars- och morssidan, 
till skillnad från många andra, utomeuropeiska kulturer, där man kan 
räkna släkt endast på farssidan (patrilineära system) eller morssidan 
(matrilineära system).

Utmärkande för bilaterala släktskapssystem är svårigheterna att 
klart avgränsa den egna släkten. Jämför vi t.ex. två kusiner finner vi, 
att de har vissa gemensamma släktingar men också en stor grupp som 
inte är gemensam, denna vacklan i definitionen om vem som egentli
gen hör till min närmare släktkrets möter vi likaväl i medeltidens 
blodshämndskonflikter som i dagens gräl om vem som ska fira jul hos 
vem.

Tidigare har man ofta talat om en utveckling i det svenska samhäl
let från ett medeltida ättesamhälle till ett modernt kärnfamilj emönster, 
men denna utvecklingstrappa är missvisande. Även i medeltidens 
Sverige var kärnfamiljen en central gruppering, medan släkten sällan 
framträdde som en tydligt avgränsad grupp och därför spelat en 
ganska liten politisk och social roll som gruppering -  däremot har 
släktrelationer, så långt tillbaka vi kan följa, spelat en viktig roll för 
samarbete och ekonomiskt stöd. Rent allmänt kan man konstatera att 
ju högre upp på samhällsskalan vi kommer och ju större roll det eko
nomiska ägandet spelat, desto viktigare blir släktrelationerna i det för
industriella samhället.



FAMILJEN I DET FÖRINDUSTRIELLA 
BONDESAMHÄLLET

Familj och gårdshushåll
Börjar vi med att granska familjens roll och sammansättning i det 
äldre svenska bondesamhället, från medeltid och framåt, kan vi kon
statera att själva familjebegreppet blir problematiskt. Familjen var då 
liksom nu en religiöst och juridiskt definierad enhet, men framförallt 
var bondesamhällets familj en produktionsenhet och som sådan var 
den invävd i hushållet.

Ett hushåll betecknar en samboende grupp, som lever i en växlande 
grad av konsumtions- och produktionsgemenskap. De flesta familjer 
är hushållsgrupper, men hushåll behöver inte vara identiska med 
familjen utan kan omfatta även andra individer. Detta har i särskilt 
hög grad gällt det förindustriella samhället, där familjehushållet även 
inkluderade tjänste- och inhysesfolk.

Etnologen Börje Hanssen har påpekat att familjen inte hade samma 
självklara position i bondesamhället som i dagens industrialiserade 
samhälle. Själva termen familj kom symptomatiskt nog först in i de 
svenska språket via 1700-talets borgerliga kultur. Bland bönder talade 
man hellre om gårdsfolket eller gårdshushållet. Vi kan uttrycka det så, 
att det var gården snarare än familjen som var den primära gruppe
ringen. I gårdshushållet inräknades inte bara föräldrar, barn och even
tuella andra släktingar utan även tjänstefolket. Pigor och drängar 
inkluderades på ett självklart sätt i husgemenskapen.

Omkring år 1800 var cirka 15 procent av landsbygdens befolkning 
tjänstefolk. Den stora majoriteten av dem var under trettio år och hade 
tjänst endast som en fas i livscykeln. De kom från både obesuttna och 
besuttna familjer. Tjänstefolket utgjorde alltså vid denna tid inte en 
homogen klass- eller yrkeskategori. Först under 1800-talet blev den 
sociala klyftan större mellan husbondefolk och tjänstefolk.

Gårdshushållets storlek måste hela tiden sättas i relation till arbets
kraftsbehovet och försörjningsmöjligheterna: Hur många arbetsföra 
personer krävde produktionen på gården? Vilken ekonomisk bärkraft 
hade den? Anställningen av tjänstefolk kunde ofta anpassas efter 
familjecykelns faser. Hade man t.ex. flera vuxna döttrar hemma 
behövdes det färre pigor.

Vi kan även uttrycka det så, att det sätt som man organiserade arbe
tet i bondesamhället, men även bland städernas hantverkare, handlade 
om att balansera behovet av arbetskraft med försörjningsförmågan i 
olika stadier av familjens utveckling.

Därför blir det ofta missvisande att försöka ange en normalstorlek



för hushåll i det förindustriella Sverige. Ett nygift bondepar med små
barn behövde oftast leja en piga eller dräng för att klara arbetet. I takt 
med att bamen växer upp minskar behovet av tjänstefolk. Har man 
många halvvuxna barn kan man istället sända ut dem att tjäna hos 
andra. Efterhand gifter sig barnen och flyttar bort. Det åldrande bon
deparet flyttar ut i undantagsstugan, medan ett av deras barn tar över 
gården. Kanske bor ett syskon kvar en tid som hemmason eller hem
madotter. Vi får alltså en hushållsstruktur som är både flexibel och 
föränderlig -  den anpassas hela tiden till familjecykelns faser.

Under skilda stadier i hushållets utveckling kunde man alltså tala 
om utvidgade familjer som inkluderade andra släktingar än kärnfamil
jen -  ett kvarboende syskon, en gammal förälder. Med begreppet 
storfamilj avser man vanligen en större, utvidgad familjegrupp, som 
består av flera kärnfamiljer och oftast omfattar tre generationer.

Storfamiljen har varit ovanlig bland svenska bönder. Den har varit 
något vanligare i norrländska skogsbygder i äldre tid -  i den så kal
lade ärjemarksekonomin -  där arbetskraft varit en bristvara och hus
hållen ofta kombinberat en rad olika manskapsskrävande aktiviteter, 
som boskapsskötsel, jakt och fångst, handel och skogsbruk.

Att bilda familj i bondesamhället innebar alltså att bilda ett nytt 
företag, som måste kunna disponera över en gård eller marker till 
nyodling. I en ekonomi som den svenska har detta inte varit en lätt 
uppgift, eftersom det inneburit att man både måste vänta ut för
äldrarna och komma överens med de andra syskonen om hur gårdens 
knappa resurser ska 
fördelas. Ur denna svå
righet att skapa nya 
och bärkraftiga famil
jehushåll växte i Sve
rige, liksom i stora 
delar av Västeuropa, 
fram ett mönster med 
relativt hög giftermåls- 
ålder och även en 
ganska hög andel ogif
ta. Det var ingen själv
klarhet att varje bond
son eller -dotter skulle 
kunna bilda egen fa
milj eller kunna skaffa 
sig egen gård.

Men när man disku
terar familjebildning

K ärnfom i 

Far Δ  = O  !

U t v i d g a d  f a m i l j

D otter

Familjetyper. Triangel betecknar man, 
cirkel kvinna och likamedstecken anger 
äktenskap.



och hushållsorganisation är det viktigt att ha ett långt historiskt per
spektiv. Börje Hanssen har följt utvecklingen i både hushållsorganisa
tion och familjeuppfattning i några byar på Österlen från 1600- och 
1900-tal och visat hur grundläggande synen på familj och hushåll för
ändrats bland dessa sydostskånska bönder. Han urskiljer under denna 
period tre epoker i bondehushållets förvandling: först ett äldre skede 
fram till 1700-talets mitt, så husbondeväldets tid från 1750 fram till 
1900-talets början och så det 1900-tal som han kallar för kärnfamil
jens skede.

Under 1600-talet var avsaluproduktionen relativt betydelselös. Man 
arbetade för att överleva och betala sina arrenden till godsherren. 
Livslängden var kort, bamadödligheten hög, och många kvinnor dog i 
barnsäng, vilket resulterade i flitiga omgiften. Många barn växte upp 
med styv- eller fosterföräldrar. Detta liv med stora risker och små 
marginaler skapade korta planeringshorisonter -  man ”levde för 
dagen” i en kultur där de många krigen även utgjorde ett stort osäker
hetsmoment. Släktkänslan var inte så viktig, däremot tydde man sig 
till sina grannar för samarbete och ömesidig hjälp: ”Hellre en god 
granne, än en bror femtio kilometer bort”. Gårdar blev ofta lediga 
genom dödsfall eller sjukdom och det var relativt lätt att komma över 
en egen gård för ett ungt par. Därför skapades inte en klass av jord
lösa. Allt tjänstefolk kom från andra bondfamiljer och klasskillna
derna blev alltså små.

Under 1700-talet skedde ett uppsving för jordbruket och det skapa
des nya möjligheter för att sälja produkter på marknaden.
Bondens ekonomi förbättrades och detta att äga en egen gård blev en 
stor tillgång. I kombination med ökad livslängd skapades en starkare 
framtidsplanering -  det blev allt viktigare med frågor kring ägande, 
arv och generationsskifte. Klasskillnaderna växte och efterhand blev 
gränserna mellan bondens familj och tjänstefolket allt större. Under 
1800-talet slutade man att dela sovutrymmen och matbord med var
andra. Det skapades en patriarkal struktur, där husbonden myndigt 
styrde över hushållet. Tjänstefolket rekryterades i allt högre grad från 
den växande egendomlösa klassen av husmän och för dessa förvand
lades drömmen om en egen gård till en utopi. Bönderna valde i allt 
högre grad vem de ville umgås med och släktrelationerna blev vikti
gare. Detta husbondeväldets epok gled så i början av 1900-talet över i 
kärnfamiljens epok. I takt med att nya arbetstillfällen skapades utan
för jordbruket blev det inte lika lätt att anställa tjänstefolk. Husmän
nens söner och döttrar var inte villiga att arbeta på de gamla villkoren. 
Gårdshushållet krympte till kärnfamiljen: man, hustru och barn fick 
nu klara gårdens sysslor, som mekaniserades alltmer. De ekonomiska 
skillnaderna mellan gårdarna i byn minskade efterhand -  de allt färre



Arrendatorsfamilj på östgötagård vid slåttertid 1910. Familjecykelns 
faser påverkade gårdens arbetskapacitet, och antalet tjänstefolk kunde 
variera med barnens ålder och antal. Hade man som familjen ovan gott 
om hemmavarande barn var behovet av extra tjänstefolk litet.

kvarvarande bönderna blev en mer homogen grupp. Vid 1900-talets 
mitt befolkades gårdarna nästan enbart av kärnfamiljer som i allt 
mindre grad litade till arbetsbyten eller inhyrd arbetskraft. Man fick 
klara sig själv.

Hanssens sydskånska studie gäller en del av Sverige, som länge 
präglades av godsekonomi och arrendebönder, men några av huvud
dragen i de tre epokerna kan vi möta i många andra bondebygder, 
även om tidtabellen varierar. Hans huvudpoäng är att själva uppfatt
ningen om vad familje-, släkt- och grannrelationer betyder och vad de 
i praktiken används till, varierar starkt mellan de olika skedena. 
Familj och släkt betydde på många sätt mindre i 1600-talets än i 
1800-talets byar. En modem familje- och släktcentrerad ideologi



möter vi först när familjen inte bara blir ett arbetslag utan även en 
viktig ägogemenskap.

Den patri arkala familjestruktur som vi möter i det tidiga 1800-talets 
bondesamhälle är alltså inte en ”traditionell” struktur, lika lite som 
1600-talets mera kaotiska mönster är det. Hade vi sökt oss längre till
baka i tiden till 1500-tal eller 1400-tal hade vi funnit andra mönster. 
Hanssens resultat går inte att generalisera utan vidare -  vad han vill 
visa är att det inte finns något enkelt utvecklingsschema i familjens 
historia och att de lokala förutsättningar spelar en stor roll.

Arv och generationsskifte
Vad Hanssen även visar med sitt skånska exempel är, att ju viktigare 
ägandet blir och ju större konkurrensen är om gårdar och marker, 
desto känsligare blir frågan om arv och arvsskifte.

I nästan alla bondekulturer existerar två strävanden, som råkar i 
konflikt med varandra, dels en önskan om att hålla familjens egen
dom intakt och inte splittra det mödosamt hopsamlade kapitalet i 
form av boskap, jordägor, redskapsutrustning etc, dels en önskan om 
att skapa försörjningsmöjligheter för de uppväxande barnen. Bland 
svenska bönder har man haft olika värderingar av vilken strävan, som 
skulle prioriteras, och den praktiska lösningen av detta problem har 
varierat mycket. Vi kan urskilja två diametralt motsatta arvsformer:

a) Familjens egendom går intakt till ett av barnen (vanligen den äld
ste sonen), med liten eller obefintlig kompensation till de övriga 
syskonen.

b) Hela egendomen delas lika mellan barnen.

I de flesta bondesamhällen finner man kompromisslösningar, som lig
ger mellan dessa båda ytterligheter. Orsakerna till den starkt varie
rande arvspraxisen får man främst söka i lokala ekonomiska och soci
ala förhållanden, samt i statsmaktens lagstiftning och skattepolitik. I 
det följande ska vi se hur man kan förklara arvsformema i några sven
ska bonderegioner.

I det svenska bondesamhället gav statliga lagar och påbud själva 
ramen kring arv och generationsskifte, men i realiteten kom arvsför
hållandena att variera starkt. Börjar vi med lagstiftningen, kan vi för 
det första konstatera, att bonddöttrar endast ärvde hälften mot sina 
bröder fram till 1845 då lika arvsrätt infördes. (Tidigare hade endast 
de två stånden borgare och präster haft lika arvsrätt, medan den jord
ägande adeln hade samma arvssystem som bönderna. Syftet var det
samma: att förhindra uppsplittringen av jorden.)



Men det var inte bara i arvslagsstiftningen, som staten försökte på
verka böndernas agerande. Bondejorden var landets viktigaste skatte
objekt, och från myndigheternas sida strävade man efter att skapa 
gårdsenheter, som var stora nog att bära skattepålagoma. Man för
sökte därför ända fram till 1800-talets mitt hålla tillbaka hemmans- 
klyvningen och avsöndringen -  de två vanligaste formerna för uppdel
ning av en gårds jordegendomar. Vid hemmansklyvning skapade man 
flera nya hemman av ett större. Avsöndringen innebar att en del av 
gårdens jord fördes över till ett nybildat bondehushåll, men att ”stam
gården” fortfarande åtog sig att bära hela skattebördan. Hemmans- 
klyvningen har dock varierat starkt mellan olika bygder under den 
nya tiden. Vidare måste man hålla i minnet att de självägande bön
derna stod i en helt annan situation än krono- och frälsebönder. Inom 
de sistnämnda kategorierna har dock brukningsrätten, om ej ägande
rätten, förts till arv från generation till generation. (För godsägaren 
tedde sig oftast en stabil familj ekon tinuitet bland de underlydande 
bönderna som mest fördelaktig.)

Detta var alltså några av de formella begränsningar som existerade. 
Hur betedde sig i realiteten de svenska bönderna vid arvsskifte och 
utflyttning från hemmagården? Utgångspunkten har i de flesta fall 
varit att gårdens ekonomiska bärkraft inte tillåtit uppkomsten av nya 
kärnfamiljer efterhand som barnen gift sig. En successiv utflyttning 
från fädernegården har varit nödvändig.

Den viktigaste frågan har naturligtvis varit, vilket av barnen som 
skulle överta hemmagården. Enligt lagen var alla bondens söner jäm
ställda, men i realiteten valdes en av sönerna till arvtagare av gården. 
I många bygder förekom ett utpräglat primogenitursystem, d.v.s. den 
äldste sonen övertog gården. Även ultimogenitur kunde förekomma. 
Lät man den yngste sonen bli gårdsarvinge, kom han vanligen att 
först bilda eget hushåll när de andra syskonen flyttat hemifrån. På så 
sätt undvek man en tid av betungande dubbel hushållsbildning. Med 
den höga bamadödligheten före 1800-talet behövde dock utväljandet 
av en arvinge inte alltid vara problematiskt. Kvar av en stor barna
skara fanns kanske bara ett eller ett par barn, när arvet skulle skiftas.

Den som utsågs till ”hemmason” och gårdsarvinge var vid överta
gandet tvungen att lösa ut sina syskon från gården. Utbetalningen av 
syskonens arvedelar ordnades vanligen genom att man delade på 
boskap, husgeråd etc. Arvslösen kunde också ske vid olika tidpunkter. 
Döttrarna fick ta ut en del av sitt framtida arv i hemgift, när de läm
nade familjen. Ofta kunde syskonen kompenseras genom att de erhöll 
ett torpställe på gårdens marker och delar av jordägoma och utmar
ken. I glest befolkade skogsbygder fanns det ofta möjligheter att för
dela gårdens olika tillgångar.



Dalarna och Gotland  -  två motpoler
I besluten kring arvsskiftet spelade en rad olika faktorer in, och sum
man av de enskilda hushållens avgöranden kunde få mycket vittgå
ende verkningar. I det följande ska vi applicera detta resonemang på 
två landskap. Dalarna och Gotland representerar inte bara diametralt 
motsatta lösningar på arvs- och generationsskiftet, utan har också 
mycket olika ekologiska och ekonomiska förutsättningar, vilka till 
stor del kan förklara arvsförhållandena. En slående likhet har dock de 
båda landskapen: ännu vid 1800-talets slut var antalet obesuttna inom 
lantbruket mycket litet jämfört med andra landskap, men som vi skall 
se var orsakerna till de obesuttna böndernas dominans inte de samma.

Dalarna är det svenska landskap som starkast präglats av hemmans- 
klyvningen. Bakom denna utveckling ligger främst en tidig befolk
ningsökning. Hemmansklyvningen möjliggjordes också genom de 
speciella ekologiska förutsättningarna -  framförallt de stora skogs- 
och vildmarksområdena. Vid generationsskiftet splittrade man i ett 
dalahushåll vanligen upp gårdens tillgångar inom barnaskaran. Alla 
fick del av jordtillgångama och blev på så sätt besuttna bönder, om än 
på mycket små gårdar. Men i Dalarna var inte den blygsamma jord
lotten utslagsgivande för gårdens ekonomi. Genom hemmansklyv
ningen fick man rättigheter i byns stora, gemensamma utmarker, sko
gar, slåtterängar och fäbodmarker och kunde därigenom bedriva den 
extensiva boskapsskötsel, som utgjorde basen i landskapets bonde
hushållning. De stora vildmarksområdena gjorde också nyodling och 
kolonisation lättare. Det var t.ex. inte ovanligt, att något av barnen 
övertog familjens fäbodställe och skapade ett nytt hemman av detta. I 
Dalarna utvecklades även en rad av binäringar. Hantverk i olika for
mer och ”herrarbete” (säsongarbetsvandringar) skapade inkomstkäl
lor, som kunde göra en liten hemmansdel bärkraftig.

Resultatet av denna uppsplittring av gårdsegendomama blev ett 
mycket litet inslag av obesuttna. De flesta byar utmärktes av en 
homogen och egalitär social struktur, där många hushåll visserligen 
hade det knappt med ekonomin, men där alla satt som gårdsägare.

Styrkan i denna jorddelningstradition visar sig i en riksdags- 
uttalande från 1700-talet, där det sägs att barnen vid arvsskifte krävde 
att få del av jorden och vägrade att lösa sitt jordarv mot reda pengar. 
Den som gav avkall på sitt krav ”förmenade sig då bliva ansedd 
såsom oäkta...”

På Gotland har den besuttna bondeklassen varit mer burgen. ”Bon
deadel lika dryg som bördsadel”, är en kyrkoherdes karakteristik från 
1900-talets början. Bland dessa bönder var strävan att till varje pris 
undvika en splittring av familjegården. Detta ledde till att man konse-



kvent undvek hemmansklyvning och på alla sätt försökte skapa ett 
arvssystem, där gården ograverad kunde föras över till ett av barnen.

Bland annat lågtaxerade man sina gårdar starkt, vilket innebar att 
de summor gårdsarvingen skulle betala i arvlösen till sina syskon blev 
små. Inom dessa besuttna bondesläkter tillgrep man också en konse
kvent barnbegränsning och skapade ett ”tvåbamssystem”, där ett av 
barnen övertog gården, och det (de) andra ofta gick hemma länge i 
väntan på ett fördelaktigt giftermål:

Bondfolkets urfömämhet gör ock, att man vid giftermål föga frågor 
efter hjärtelaget, utan blott om det är gudt plasér eller god lägenhet 
för de unga, d.v.s. att man helt kallt sätter mera värde på oberoen
det och husets styrka än på obetänkta känslor, liksom man skattar 
högre en god gård än en sämre med vacker utsikt.

Strävan att hålla den genom generationer förvärvade gårdsförmögen- 
heten intakt speglas i nativiteten, som under 1700- och 1800-talen var 
den lägsta i Sverige. Detta att i ekonomiskt syfte försöka hålla barn
antalet tillbaka, är något som vi också finner hos besuttna bönder i 
andra delar av landet, särskilt under 1800-talet. Det var då de sociala 
klyftorna växte i bondesamhället, och de besuttna kom att utgöra en 
landsbygdens överklass -  en position som i många fall endast kunde 
vidmakthållas genom små barnskaror och fördelaktiga giften.
Rädslan för att genom uppdelning av jorden börja vandringen ner 

mot småbrukarnas och de jordlösas skikt har varit stor.
Jämför vi utvecklingen på Gotland och i Dalarna kan vi konstatera 

att bägge landskapen vidmakthöll en homogen social struktur med få 
obesuttna. I Dalarna lyckades detta genom en ständig uppsplittring av 
gårdarna vid arvsskiften, vilket skapade en klass av småbönder med 
många binäringar, medan man på Gotland i realiteten skapades ett 
slags fideikommiss med ensamarvingar, låg nativitet och strategiska 
äktenskap. En annan följd av dessa arvssystem var att giftermålsål- 
dern i Dalarna blev låg -  det var lätt att bilda eget hushåll, medan den 
på Gotland blev hög -  man gick länge och väntade på ett passande 
parti för att inte behöva ”gifta ner sig”.

De två landskapen representerar var sin motpol. Motsvarigheter till 
Dalarnas likadelningsprinciper har förekommit i norrländska bygder 
och i skogslandskap som Värmland och Dalsland, medan systemet 
med ensamarvinge och strategiska äktenskap var typiskt för bönder i 
slätt- och storbondebygder som Östergötland, Skåne och Mälardalen. 
Normalt finner vi som sagt kompromisslösningar vid arvsskiften med 
en strävan att jämka de två syftena -  att bevara gårdsstorleken och 
skaffa alla barnen en dräglig försörjning.



Ända in på 1900-talet har systemet med att i förtid sälja gården för 
lågt pris till en ”hemmason” varit vanligt i stora delar av landet. Detta 
favoriserande av ett av barnen kunde i många fall upplevas som själv
klart -  så skulle det vara, men vi har också talrika exempel på de 
bittra konflikter arvsskiften kunde medföra.

Författaren Sigurd Dahlbäck har fångat det starka sociala trycket i 
sin skildring av ett gårdsarv i Norrbotten vid sekelskiftet:

Muntligen hade far sagt att sonen Jöns Petter skulle ha’t. Men det 
var inte sagt i testamentsform. Testamenten brukades inte gärna, de 
räckte ju inte säkert till för att få sin vilja igenom, det var och är ju 
det där om bröstarvinges laglott. Och så att göra testamente, det är 
ju nästan som att lägga sej ner att dö, man vet int så noga va dä kan 
ha för verkan på själva live.

Nej, det gick bra ändå, just när allting hade blivit oskrivit, så 
visade sig 1 andssedens styrka:

Det var av många skäl som de övriga arvingarna inte kunde 
komma sig för att göra anspråk på något. Samvetet, utformat av 
landsseden, får vi tro vara ett skäl. Moderns villiga eller skygga 
eller rädda vidhållande av det som en gång var sagt, det var ett skäl 
till. Hos modem fanns redan ingrodd en vördnad för den gynnade 
sonen, den kommande makthavarn, han som skulle ha’t, han, näst 
Gud den ypperste i världsalltet.

Men faran för övriga arvingar att trotsa landsseden, faran var nog 
det stora skälet, vanligen. Byns, bygdens folk hade ju redan vant 
sig vid att veta vem som skulle ha’t: Jöns Petter ska ju ha’t. Vem 
har sagt det? Det har ju alla sagt. -  Inte vill man ha nån ändring i 
sånt som man vet.

Ingen kan stå emot byns, bygdens mening, det har aldri vari nån 
annan än nån tok som har gjort dä.

Arvsskiftet innebar alltså ofta ett gynnande av en av sönema. Det 
innebar också ett missgynnande av döttrama. I det svenska bonde
samhället existerade två arvssfärer, en manlig och en kvinnlig. 
Medan sönema framförallt skulle få del av jordägorna, har döttrama 
ofta ärvt boskap och lösöre.

Formerna för arvs- och generationsskifte har alltså varierat starkt i 
det förindustriella bondesamhället. Det slående är hur liten effekt 
lagens bokstav har haft. Här som på så många andra områden skapade 
bönderna sin egen, informella praxis -  arvstraditioner -  som har 
påverkat en rad andra förhållanden, som giftermålsålder, familjestor- 
lek, social stratifiering samt, som vi senare skall se, även föräldraauk
toriteten.



A tt sitta på undantag
Hittills har vi talat om problemen med att skaffa försörjnings
möjligheter för den uppväxande generationen i bondehushållet, men 
generationsskiftet skapade också ett annat problem: de åldrande för
äldrarna måste ha sin utkomst tryggad, innan de kunde lämna över 
gården till barnen. En lösning på detta problem var naturligtvis att 
bonden/fadern helt enkelt stannade kvar i rollen som familjens ekono
miska överhuvud fram till sin död, men i Sverige har det normala 
varit att bonden och hans hustru lämnat positionen som husbonde och 
husfru, när de börjat bli till åren.

Just i generationsskiftet, när ett av barnen skulle överta ledningen 
av gården, låg en konfliktladdad situation. I Sverige blev undantags- 
institutionen eller sytningen bondesamhällets lösning på både försörj
nings- och auktoritetsproblemen. Sytningen, som redan fanns reglerad 
i landskapslagarna, innebar att man vid överlämnandet av gården satte 
upp ett kontrakt, som garanterade bonden och hans hustru livstids 
vård och underhåll. Länge innebar detta kontrakt att undantagstagaren 
helt överlämnade sin husbondevärdighet till efterträdaren, och efter 
lagens bokstav blev ett omyndigt hjon i hans hushåll. Den plötsliga 
auktoritetsförändringen mildrades senare genom en lagändring under 
1700-talet, som gav understödstagama positionen som självständiga 
"pensionärer” på gården.

Undan tagskontraktet, där det gamla husbondeparets rättigheter 
reglerades in i minsta detalj, visar att man ville gardera sig för framti
den. Som regel var undantagskontraktet ett avtal mellan föräldrar och 
en av sönema (eller en svärson/fosterson), men det kunde också 
hända att man skaffade sig en undantagsgivare utanför familjen. 
Denne fick då rätt att bruka gården mot att han underhöll husbonde
folket till deras död, då gården i vanlig ordning gick i arv till deras 
eventuella barn eller släktingar.

Undantagskontraktets form och innehåll har varierat starkt. I äldre 
kontrakt var brödlag en vanlig avtalsform, där undantagstagama helt 
ingick i gårdshushållet -  ”delade hus och bröd” med de övriga. Under 
de senaste århundradena har det dock varit vanligare, att man bildat 
ett eget pensionärshushåll på gården och i kontraktet stipulerat, 
antingen vilka ägor man ville förbehålla sig brukningsrätten till, eller 
vilka naturförmåner och eventuella penningbelopp man skulle erhålla 
under året. Somliga kontrakt har varit mycket detaljerade och t.o.m. 
stipulerat hur många supar bonden skulle ha per dag och hur många 
koppar kaffe hans hustru skulle serveras. Det har även förekommit att 
man bifogat krav på en ståndsmässig begravning. Troligen har många 
av de detaljerade önskemålen stannat på papperet. Kontraktet har sna



rare varit en garanti mot en dålig behandling av understödstagama, än 
en ”pensionsplan’' som skulle följas till punkt och pricka.

De bevarade sytningskontrakten är ett intressant etnologiskt käll
material, som bland annat ger oss detaljrika bilder av den dåtida ”kon- 
sumtionsprofilen”. Nedan följer ett exempel på ett kontrakt från Möns
terås socken i Småland:

UNDANTAGSKONTRAKT 
Som vi undertecknade hava försålt vårt ägande hemman 1/4 mantal 
frälse No 2 Nynäs till vår tillärnade måg P. Gustafsson och vår dot
ter Anna Sofia Jonsdotter så hava vi förbehållit oss följande undan- 
tagsförmåner näml:
Årligen skall köparen till oss lämna 5 tunnor råg och 1 tunna korn 
ren och strid säd, 6 tunnor potater, rättighet att få 2 kappor vete på 
väl tjänlig tillredd jord, födan till en ko med 2 försvarliga häckar 
hö, 1 hårdvalls och en sjöfoder, som tages i ängskanten och skall 
vara bärgat och av köparen hemköras, 2 tjog råghalmskärvar var
dera kärven om 2 lispunds vikt, sommarföda till fyra får med dess 
lamm samt 30 tjog löv och skola dessa kreatur om sommaren vallas 
där jordägaren vallar sina samt husrum i ladugården såväl till krea
turen som till fodret, nödigt vedbränsle, som av köparen hemköras 
och sönderhuggas, av sovelpenningar skola vi bekomma årligen 6 
rd samt kyrko och kvamskjuts, när som tillsäges. Två tunnor agnar 
samt tio pund korn eller havrehalm förbehålla vi oss rättighet att få 
uppodla 1 skäppeland jord till egen disposition där vi själv finna 
vara lämpligast, fyra lispund fisk mat samt fyra valar småsill och 
bör detta kontrakt vara fullgjort årligen inom den 24 Oktober förbe
hållandes vi på vår ålderdom nödig skötsel och omvårdnad samt 
god säd till den åker vi själva begagna. Vid endera frånfälle för
svinner i ovan uppräknade förmåner två tunnor råg och två tunnor 
potater jämte tio tjog löv och bete för ett får det skäppeland jord 
som vi hava förbehållit oss skall med jordägarens dragare årligen 
tillredas.

Detta kontrakt skall taga sin början den 24 Oktober 1864.

Nynäs den 3 januari 1863 
Jan Persson Anna Maria Jonsdotter

Tidpunkten för överlämnandet av gården har varierat. Dröjde bonden 
för länge med att sätta upp undantagskontraktet kunde det hända att 
barnen tröttnade på att vänta och skaffade sig annan utkomst. Ett 
tidigt överlämnande hade å andra sidan den nackdelen, att gården 
tvingades bära dubbla hushåll en längre tid.

Oavsett om det gamla bondeparet levde separat eller i kollektiv 
hushållning kunde de utgöra en viktig tillgång för den unga familjen. 
En svärmoder kunde hjälpa hustrun med barnpassning och hemarbe



ten, medan farfadern kunde sköta en rad småsysslor, som vedhugg
ning och reparationer på gården.

I realiteten kom många dominerande husbönder att bibehålla kom
mandot även efter överlåtelsen, och det var säkert inte alltid så lätt för 
en ung, ingift bondkvinna att överta ledningen av hushållsarbetet på 
en gård, där den gamla husmodern levde kvar. Generationskonflik
terna kunde bli svåra i många bondefamiljer. Det vet vi från dom
böckernas redogörelser för äktenskapstvister. Här kunde undantagsin- 
stitutionen med den formaliserade överlåtelsen underlätta genera
tionsbytet och kanske minska konflikterna. Dess främsta fördel var 
naturligtvis, att de gamla säkrades en tryggad ålderdom och inte isole
rades från de uppväxande generationerna, men vi bör akta oss för att 
teckna en för harmonisk bild av relationen mellan generationerna i det 
förindustriella bondesamhället. Konflikterna mellan åldrande föräld
rar och vuxna barn var ofta många -  här som i andra sammanhang 
kom det att handla om kamp om knappa eller eftertraktade ekono
miska resurser.

Undantagsinstitutionen blev allt ovanligare mot 1800-talets slut. 
Den expanderande penningekonomin gjorde att de ersattes av köpe
kontrakt, samtidigt som man kan säga att det först var med 1900- 
talets pensionssystem som många av de ekonomiska konflikterna 
mellan generationerna försvann.

Det föräktenskapliga spelet
Konflikterna kring generationsskiftet visar hur starkt de ekonomiska 
förutsättningarna präglade bondefamiljens form och funktion. Samma 
ekonomiska hänsyn möter vi i etablerandet av ett nytt hushåll, i de 
omsorgsfulla överväganden i valet av äktenskapspartner.

Vilka tillgångar var det som fördes samman vid ett äktenskap i 
bondemiljön? En bonddotters främsta kapital var den hemgift och 
arvedel hon förde med sig från boet. Hemgiften var föräldrarnas 
utrustningshjälp till dottern och som etnologen Gunilla Kjellman visat 
var denna hjälp inte stadfäst i några lagparagrafer utan baserades på 
lokala föreställningar om vad som var rätt och rimligt. En vanlig 
praxis var att dottern skulle få en ko, en uppbäddad säng och ett linne
förråd, men hemgiftens storlek berodde på föräldrarnas förmögenhet.

Men hemgiften var bara en del av det startkapital som samlades in 
till bröllopet, då släkt och grannar kunde ge rejäla bröllopsgåvor, 
oftast i reda pengar. Förutsättningen var då att det gifta paret i sin tur 
skulle ge gåvor vid andras bröllop: på detta sätt skapades ett ganska 
strikt reglerat gåvosystem i många bondebygder. Ett annat sätt att 
skaffa pengar var fastmögången, då den blivande bruden gav sig ut på



tiggarstråt till gårdarna i bygden.
Lika lite som vi finner en enhetlig arvspraxis och familjestruktur i 

det förindustriella bondesamhället finner vi ett likformigt föräkten- 
skapligt beteende. Även här har de regionala och sociala variationerna 
varit stora. De föräktenskapliga åren måste naturligtvis sättas i rela
tion till de sociala realiteterna. Vilka hänsyn spelade in vid valet av 
make eller maka, och i hur hög grad övervakades detta val av föräld
rarna? Här fanns stora skillnader beroende på familjens sociala posi
tion och förmögenhet. Ju högre upp på samhällsskalan man befann sig 
desto större anledning hade familjen att kontrollera barnens val av 
partner.

Ungdomsåren var en ganska skarpt avgränsad period i det traditio
nella bondesamhället; en period som utmärktes av ett rikt socialt liv. 
Byns ogifta ungdom var ofta organiserade i ungdomslag, och det var 
inom ramen för ungdomsgruppens aktiviteter, som de flesta föräkten
skapliga kontakter utvecklades. Många träffade sin framtida äkten
skapspartner under den tid man var ute och tjänade.

Den nattliga friargången
En speciell form för föräktenskapliga kontakter utgjorde nattfrieri
erna, som under de senaste århundradena främst förekommit i Nord- 
sverige men som även förekommit i många andra delar av Europa. 
Att ”gå och fria” i grupp var en fast institutionaliserad umgängesform, 
som det finns en stor etnologisk litteratur kring. Man har spekulerat 
mycket kring nattfrieriets ursprung och framväxt. I det följande skall 
vi begränsa oss till en diskussion av nattfriargångens utformning och 
funktion under 1700- och 1800-talen och jämföra detta nordsvenska 
föräktenskapliga beteende med giftermålspolitiken i andra bondebyg
der.

I de nordsvenska byarna samlades ungdomen till gemensamma fes
ter och sammanskottsdanser liksom söderut, men därtill kom att de 
ogifta pojkarna nattetid drog runt i gårdarna och besökte flickorna, 
och att man under rundvandringen parades ihop två och två för att 
dela säng under natten. Benämningen på denna kringgång har varierat 
från bygd till bygd: ”gå på ligg”, ”gå och fria”. De stora friarkvällama 
var lördags- och söndagsnättema, och då samlades byns pojkar framåt 
kvällen på en bestämd mötesplats, medan flickorna bäddade ner sig 
hemma på gården. Så började man i uppsluppen stämning vandra 
mellan gårdarna och knacka på hos flickorna, som vanligen hade en 
gemensam sovplats utanför själva boningshuset, antingen i en av går
dens bodar eller fähuset. När pojkarna kommit fram började de ”tala 
in sig”. Ofta hade man utvecklat en raljerande ritual med bönande



anrop till flickorna eller en kvick dialog mellan parterna, som i denna 
fri arramsa från Uppland:

Go afton, go afton på er, flickur å stintur i smällkalla vinter, liggint 
där så förvåna å åvdåna å ligg å bit å slit i skinnfällen utan ge’n en 
spärk, så han flyger ihop mä alla fyra hörnen, så he bir en stor ros 
påo mitten.

Å ta den der mågfiliijuntkravillen som ni har inne hos er, ta’n å 
slå’n i golv, så he bir en våt fläck etter’n åför barmhärtighets skull 
gå å lett opp dörem.

Göm’t tvart emot viljan utan spring snett över tiljan å gå å lett 
opp dören.

Till ritualen hörde att flickan ofta skulle spjäma emot till en början, 
men det kunde också hända att pojkarna fick blankt avslag, som i 
detta friarsvar i Jämtland:

Jag har gått i förbund med kudden och i förening med fällen och 
gett mig faen på: Jag häver ej opp dörren för några pojkar nå mer.

Väl inne satte sig pojkarna runt om på sängkantema. Efter en stunds 
diskuterande drog man vidare och lämnade då en sängkamrat till var 
flicka. Hopparningen kunde ske genom ett förstulet signalerande mel
lan en intresserad pojke och flickan i sängen. Initiativet låg hos ofta 
hos flickan. Pojkarna kunde till exempel slänga sina mössor i hennes 
säng, varefter hon valde ut en och slängde ut dem som inte föll henne 
i smaken. När friarparet lämnades ensamma, låg man påklädda sida 
vid sida och diskuterade veckans begivenheter och olika friares före
träden.

Vanligen var det en väl avgränsad grupp, som hade tillträde till den 
nattliga kringgången. Den nyupptagnes första friarbesök skedde gäma 
under ritualiserade former. Ofta hade han en "språkare”, som hjälpte 
honom till första sängplatsen. Uppåt avgränsades friargmppen genom 
giftermål, men överåriga ungkarlar lämnade vanligen gruppen i tret
tioårsåldern.

”Storhopen” som drog mnt gårdarna utgjordes vanligen av poj
karna i en by. Företrädesvis besökte man flickorna i hembyn, men det 
kunde också hända att man gav sig på besök till grannbyns flickor. En 
pojke som friade till en flicka i en annan by fick alltid räkna med svå
righeter.

”Gå på brannvakt” har Nils Keyland kallat denna arrangerade bildserie 
från ett nattfrieribesök i Värmlands finnmarker 1910. Friaren tar plats i 
sängen med hatt och stövlar på först efter att ha ”talat in sig” och bjudit 
på den rituella supen.





Nattfrieriet som kontaktinstitution
Bondeungdomens nattfrierier ådrog sig stor uppmärksamhet från sam
tida ståndspersoner. I flera nordsvenska bygder förde prästerskapet en 
enveten kamp mot ”nattlöperiet”. Vid ärkebiskopens visitation i häl
singesocken Hassela 1754 varnas ungdomen för ”huru vederstyggligt 
det är, ja alldeles okristligt, att de löpa omkring, ur gård och gård; då 
unga drängar skocka sig tillsammans och besöka pigor, dels att skaffa 
sig plägning med brännvin, dels att söka sängelag med varandra...” 

Synen på kringgången som en form för ungdomspromiskuitet visar 
en intressant etnocentrisk missuppfattning. ”Nattlöperiema” var be
tydligt oskyldigare företeelser än prästernas rapporter kan ge intryck 
av.

Nattfrieriet var bondesamhällets egen institution, och utomstående 
tilläts sällan delta. Hemlighetsmakeriet skapade en grogrund för miss
tolkningar. I sina minnesanteckningar från Delsbo vid 1700-talets mitt 
skriver Samuel Ödmann om ortens friargång:

...åtskilligt i ceremonierna, som därvid förelöper, är ett halvt fri
mureri. Det är en absolut omöjlighet, att någon ståndsperson får uti 
dessa mysterier deltaga; infödda bondesöner, som studera, äro de 
enda som admitieras, dock med någon förbehållsamhet.

För dåtidens ståndspersoner, liksom för oss idag, definierades gärna 
en situation, där en pojke och flicka delade säng, som erotiskt laddad. 
I bondemiljön var man sedan barnsben van vid en ”privatlivets offent
lighet”, där personer av olika kön ofta delade både rum och säng. I 
loftboden eller fähuset, där flickorna hade sin sovplats, var det spar
samt med möbleringen och lågt i tak, i loftboden dessutom kallt. Man 
låg hellre och samtalade än satt uppe och upplevde inte detta som 
något speciellt märkligt. Att ostört kunna få ligga och samtala med 
någon av det motsatta könet var i sig något eftertraktansvärt.

I bondekulturen fanns ett ganska starkt anti-taktilt drag. Att i andras 
åsyn visa ömhetsbetygelser mot en person av det motsatta könet 
ansågs ofta både genant och löje väckande -  det var något som på sin 
höjd kunde förekomma mellan mor och barn. Det paradoxala kunde 
alltså inträffa att man varken hälsade eller såg åt flickan man delat 
säng med, om man stötte samman på bygatan eller utanför kyrkan.

Nattfrieriet gav alltså möjlighet till intimitet mellan könen, som 
inte gavs spelrum om dagen. I skydd av mörkret kunde man tillåta sig 
att visa sina känslor, utan att behöva vara rädd för att ”förlora ansik
tet”. Nattfrieriet utgjorde en möjlighet att i fasta och institutionalise
rade former etablera kontakt med det motsatta könet, även för blyga 
ungdomar med kontaktsvårigheter. Själva nattfrieriet mellan pojken



och flickan var reglerat av en rad bestämmelser -  en ’’bäddetikett”, 
vars detaljer varierade från bygd till bygd. Ofta innehöll den bestäm
melser om vilka klädesplagg som fick tas av under natten. Själva 
övervakningen av reglerna kring besöket svarade ungdomslaget för, 
och den som ertappades med att överträda dem kunde straffas genom 
utfrysning och förbud mot vidare deltagande i kringgången. Ett sådant 
straff kunde kännas ganska starkt. Flickor som visat sig för tillmötes
gående sades ha ”legat bort sig” och kunde därigenom få en stämpel 
på sig för all framtid.

Man kan alltså anta att själva begynnelseperioden med flera olika 
friare normalt präglades av sexuell avhållsamhet, medan en kontakt, 
som fördjupades till en fast friarförbindelse med sikte på äktenskap, 
ofta kom att innebära en föräktenskaplig sexuell förbindelse.

Som tidigare nämnts var inte den nattliga kringgången en allmän 
företeelse i 1800-talets svenska bondesamhälle. Den kollektiva friar- 
gången var koncentrerad till Norrland och delar av Mellansverige. 
Gränsen gick norr om Vänem genom de nordliga delarna av Väst
manland och Uppland. Söder därom förekommer enstaka exempel på 
en pojkarnas friargång till byns flickor, medan däremot individuella 
nattbesök är vanliga i hela Götaland ner till de skånska landskapen 
och ett stycke in i Nordhalland.

Hur skall denna utbredning förklaras? Det kollektiva nattfrieriets 
utbredning i Sverige sammanfaller i stort med fäboddriften. I de nord
svenska byarna existerade helt andra betingelser för att upprätthålla 
friargången. Den extensiva boskapsskötseln och det halvnomadise- 
rande fäbodlivet skapade arbets- och boendeformer, som underlättade 
samvaro. Gårdens ogifta kvinnor var en självständig arbetsgrupp, som 
svarade för kreaturens skötsel. Långa tider vistades de i fäbodarna, 
och hemma på gården var vanligen deras sovplats i anslutning till 
kreaturen eller i en bod utanför boningshuset. Flickornas självständiga 
liv, med ett relativt litet inslag av föräldrakontroll, har varit en av 
förutsättningarna för nattfrieriets framväxt.

Trolovning och nattfrieri
Jämför vi Syd- och Nordsverige, finner vi inte bara skillnader i hur 
umgänget mellan könen utformades, utan också i själva frieriets för
lopp.

Utmärkande för de nordsvenska nattfrieribygdema var det glidande 
och diffusa förlopp frieriet tog. Efter experimenterandet med olika 
partners etablerades efterhand en fastare friareförbindelse med en 
bestämd pojke eller flicka. I och med detta hade dock varken flickan 
eller pojken aviserat sina äktenskapsplaner. Först måste frieriet ”göras



visst”. Övergången till en fast fästfolkrelation befästes ofta inte 
genom någon formell handling, utan efter en tid betraktades förbin
delsen som fast av byfolket. Ibland kunde de båda unga signalera 
denna övergång genom en rituell gåvoväxling, men ännu vanligare 
var att pojken gav sig till känna i flickans gård. Istället för att smyga 
hem tidigt om morgonen, stannade han kvar, åt tillsammans med 
familjen och blev kanske bjuden på kaffekask av fadern. I en uppteck
ning från Ångermanland heter det:

Att äta med varandra ansågs som ett uttryck av förtrolighet, ej 
minst då det gällde frieri. Då en ung man, som ”hälsade på” i en 
gård, emottog inbjudningen att stanna och äta med gårdsfolket, 
ansågs det som ett tecken å deras sida, att han var ”väl sedd” och 
önskad som medlem av familjen, och å hans sida att han bestämt 
sig för föremålet för hans besök såsom blivande maka.

Trots den diffusa övergången upplevdes ett ”visst frieri” lika bin
dande som ett officiellt äktenskapslöfte. Från 1900-talets början har vi 
exempel på segslitna rättegångar, där nattfrieribam krävt att fä ärva 
fäder som övergivit modem före äktenskapet. Genom att bevisa att 
den förlupne mannen en gång åt frukost med flickans föräldrar, har 
man kunnat fastslå att det varit fråga om en trolovning och att barnet 
därför varit arvsberättigat. Här kom den folkliga rättsuppfattningen i 
strid med den officiella, som inte alltid kunde godta en sådan form av 
trolovning.

Bönemän och föräldraförhandlingar
I Sydsverige har frieriet vanligen varit betydligt mera formaliserat. Vi 
kan ställa nattfrieribygdemas friarformer mot Nicolovius skildring av 
äktenskapets förspel i ett skånskt bondehem vid 1800-talets början:

Då dottern i ett förmögnare bondhus vunnit den färdighet i de 
yrken, som tillhöra en husmoder, såsom baka, brygga, slakta, 
bränna, väva m.m., att även hon ansåg sig kunna förestå ett hushåll, 
började föräldrarna, om ej påminta därom av dottem själv, att tänka 
på, var de skulle kunna förmånligast bortgifta henne... Sedan en 
fader beräknat, hum stor hemgift han skulle kunna lämna sin dotter 
och i samråd med mor fått den bestämd, så väl till den kontanta 
summan som till effekterna, börjades överläggningen om, till vil
ken av drängarna i deras iboende eller de angränsande socknarna de 
skulle vända sig med sina anbud. Likheten i förmögenhet, och icke 
likheten i tänkesätt eller personligt tycke, stiftade bland bönderna 
den tiden äktenskapsförbindelser. Minst av allt bestämde skönhet 
och behag deras val...



Hemgiften har Jacob Kulle kallat denna genrebild från skånsk bonde
miljö. I storbondefamiljer var det föräktenskapliga spelet ofta komplice
rat med långvariga förhandlingar om val av äktenskapspartner och hem
giftens storlek.

Bland besuttna bönder i Sydsverige var frieriet ofta starkt formaliserai 
och föräldrakontrollen markant. Ofta hölls de båda blivande makarna 
utanför de inledande förhandlingarna, som kunde skötas av en böne
man som pejlade inställningen hos flickan och hennes föräldrar.

Till bönemannasysslan anlitades ofta tal trängda personer i hembyg
den: män med god övertalningsförmåga och ingående kunskaper om 
folket i bygden. Han kunde t.ex. höra till de ambulerande sockenhant- 
verkama som gick in och ut i gårdarna.

Var flickan ”hårdgift” kunde bönemannen få göra flera besök, 
innan det var klart för nästa fas: diskussionen om hemgiftens storlek. 
Flickans föräldrar bjöds hem till den presumtive brudgummen för att 
”skåda” gården och inleda de ofta segdragna förhandlingarna om vil
ken hemgift bruden skulle ha med sig i boet: ”De kunde va så noga, 
att om det skilde på en skäppa havre, lät de bli med giftermålet”, heter 
det i en uppteckning från Sydsverige. Först när de ekonomiska trans
aktionerna var fastställda arrangerade man en trolovningsceremoni 
med gåvoväxling i vittnens närvaro.



Föräldrakontroll och strategiska äktenskap 
Föräldrarnas agerande måste sättas i relation till de sociala och ekono
miska skillnader som existerade mellan Nord- och Sydsverige. I 
många nordsvenska bygder var inslaget av ekonomisk och social 
skiktning länge blygsamt. I de södra delarna av Sverige var situatio
nen ofta en helt annan, och speciellt då i gods- och slättbygderna. Här 
präglades, som vi sett, många av 1800-talets byar främst av växande 
klasskillnader, med en skala från storbönder ner till torp are, backstu- 
sittare och daglönare utan jord. För att en sådan social struktur skulle 
kunna vidmakthållas krävdes det att barn till besuttna bönder inte 
”gifte ned sig”. Det mödosamt hopsamlade kapital i form av jordägor, 
boskap och andra tillgångar, som utgjorde basen för bondefamiljens 
position i den lokala hierarkin, fick inte splittras genom ofördelaktiga 
giften. Det gällde alltså att finna en äktenskapspartner, som motsva
rade dotterns hemgift eller sonens framtida gårdsinnehav.

Vi kan dra paralleller till den varierande arvspraxisen. Medan 
Dalarna var ett typiskt nattfri arlandskap var det äktenskapliga förspe
let på Gotland starkt föräldradirigerat. På Gotland möter vi även 
exempel på den giftermålspolitik som kallas syskonbyten, där en son 
och en dotter från en gård parades med ett syskonpar på en annan. 
Genom denna utväxling av giftermålspartners slog man två flugor i en 
smäll och fick försörjningsproblemen lösta för två av sina barn.

Man vet ganska lite, om hur vanliga dessa syskonbyten varit bland 
svenska bönder. En punktundersökning från 1700-talets Västmanland 
har visat att det där varit relativt vanligt bland besuttna bönder.

De strategiska äktenskapen kunde sällan ta hänsyn till åldersskill
nader. Änkor och änkemän på egna gårdar var naturligtvis eftertrak
tade giftermålsobjekt. De behövde inte vänta länge på att bli omgifta 
-  och ofta då med unga bondsöner och bonddöttrar.

Man bör också minnas att äktenskapsräjongen var starkt begränsad. 
De undersökningar som gjorts av gifiermålsfält visar, att den kontakt
zon inom vilken man valde sin maka eller make var snäv. De flesta 
giftermålen höll sig innanför den egna socknens gränser.

Graden av föräldrakontroll har växlat med de lokala förhållandena 
och även med barnens position i hemmet. En hemmason fick ofta 
räkna med mindre handlingsfrihet i valet av hustru än de övriga bar
nen.

Det ligger dock en risk i att överdriva draget av kohandel på bön
dernas äktenskapsmarknad. Äktenskapet var i hög grad en ekonomisk 
institution, och ett resonomangsparti kunde te sig lika självklart för 
ungdomarna som för deras föräldrar. För en storbondedotter var det 
viktigt att bli gift med en jämlike. Att äktenskapet vilade på en till



räckligt solid ekonomisk grund framstod som viktigare än ett tillfreds
ställande av personliga tycken. Känslorna fick i bästa fall växa fram 
efterhand.

Nicolovius bild av frieriets förlopp i en skånsk storbondegård ger 
naturligtvis inte en representativ bild för hela Sydsverige. Variatio
nerna mellan till exempel slättens storbondebygder och skogsbygder
nas småbrukarmiljöer har varit stora. Man bör heller inte överdriva 
ungdomens fria ställning i det nordsvenska bondesamhället. Föräld
rarkontroll existerade även där, om än inte i lika utpräglade former 
som bland de besuttna bönderna söderut. Föräldrarna försökte ofta 
hålla sig underrättade om barnens fri arkontakter. De kunde göra som 
den bondmora, vilken med jämna mellanrum bjöd in granngårdens 
piga på kaffe och lirkade fram upplysningar om till vilka flickor 
sonen gick om natten och vem han dansade mest med på lördagskväl
larna. Det kunde också förekomma att en far med käpp i handen 
tvingade sin son att ”ropa på” hos en önskvärd svärdotter.

Rent allmänt kan man säga att föräldrarnas roll i nattfrieribygdema 
vara mera passiv. Initiativet låg hos ungdomarna, och föräldrarnas 
inflytande inskränkte sig oftast till att motarbeta icke önskvärda fri ar
kontakter.

Föräktenskapliga förbindelser i bondesamhället 
Som tidigare nämnts finns det skäl att anta att en fastare nattfrieriför
bindelse ofta ledde till föräktenskapligt samlag.
Även i Sydsverige möter vi ett folkligt accepterande av föräkten
skapliga förbindelser. Där uppfattas trolovningen sedan gammalt som 
den äktenskapsstiftande handlingen -  ett faktum som kyrkans intro
duktion av vigseln under medeltiden inte lyckats rucka på. Sexuellt 
umgänge mellan fästfolk har troligen varit det normala i de flesta byg
der. På sin Västgötaresa kommenterade Linné:

Frieri har ock sin mode... Sedan de äro förlovade, har det varit i 
bruk att han besöker henne om högtidsaftnama; ty nä Gud bevars, 
det kan hon icke neka honom, sedan han är trolovad; ty ja kors det 
hava fäderna brukat före henne.

Det är alltså viktigt att göra en distinktion mellan utom- och föräkten
skapliga förbindelser. I nattfrieribygdema var det en självklarhet att 
äktenskap skulle följa, när flickan blivit gravid. Starka sanktioner 
kunde sättas in mot den man som försökte undandra sig ansvaret. En 
rad omständigheter kunde också bidra till att ett barn "föddes för 
tidigt”. Ett bondbröllop var en kostsam och omständlig företeelse, och



det var ganska vanligt att man fick skjuta på bröllopsdagen till någon 
av arbetsårets lugnare perioder. I de norrländska obygderna kunde det 
dessutom vara ett stort företag att ta sig till kyrkan för en legitimering 
av förbindelsen.

När det gäller lösare utomäktenskapliga förbindelser var bonde
samhällets tolerans betydligt mindre. I många bygder kunde ogifta 
mödrar behandlas hårt, inte bara av kyrkan utan också av bymenighe
ten, som Jonas Frykman visat i sin studie av ”Horan i bondesamhäl
let". I många bygder måste en flicka som blivit mor genast sluta upp 
med att gå i de ogifta kvinnornas dräkt och anlägga en dräkt som lik
nade de gifta kvinnornas. På så sätt försäkrade man sig om, att en 
ogift mor ständigt tvingades att kommunicera sin speciella status.

Från Delsbo berättar Samuel Ödmann om en flicka som blivit för
förd, men gift sig senare:

...dock på ett ganska märkligt sätt... Jag predikade den dagen då 
denna fattiga flicka framställdes offentligt spektakel, och eftersom 
predikstolen var ställd över altaret, hade jag henne mitt för mina 
ögon. Hon var klädd i svart. Eftersom hon förverkat rätt att bära 
kyska brudars skrud hade hon på sitt huvud först en vitt dok, samt 
därovanpå en så kallad korsmössa... Under denna skamdräkt tjöt 
hon oupphörligt, så att jag med möda kunde höras, och denna 
ömkliga syn hade dessutom hart när rubbat alla mina koncepter. Nu 
skall denna sed vara avskaffad.

För dem som inte ville stå med skammen att ha fött en oäkting var 
alternativen inte många. Även om vi saknar sifferuppgifter finns det 
skäl att anta, att många havande flickor som inte kunde rädda sig in i 
ett äktenskap, försökte göra abort med hjälp av primitiva huskurer 
eller en klok gumma. Andra kunde föda barnet i lönn och avliva det. I 
folktraditionen blev dessa mördande spädbarn till mylingar eller utbö
lingar, som hämnades på sina mödrar genom att gå igen. Andra 
flickor åter löste problemet genom att fly byns starka sociala kontroll 
och föda b amet i skydd av stadens anonymitet.

Kartbilden speglar i grova drag sambanden mellan utomäktenskapliga 
födslar och lokala ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden. 
Högst är talen i nattfrieriets och skogsbmkets kärnområde, Jämtland. 
Härjedalen och Hälsingland. Storgodsbygdema i Mälardalen, präglade 
av ett omfattande jordproletariat, följer tätt efter. Notera de låga siffrorna 
i frikyrkliga bygder som Jönköpings och Västerbottens län. (Efter Statis
tiska meddelanden, serie A 1:4, 1914.)



ļSrEflSUŅO

H ä r n ö s a n d

Ka r l s t a d :

IYKÓPJNG.

■4 VÄNERSBORG III!  I /  //% //

\^Υ \^Μ \Ψ Μ μ
m Vi'i1 j l r " “ ",™GÖTEBORGI

¡ » Щ  
К  !! S  SHalmstÀS

ILSKRONA

Antal utom  äk tenskapet 
levande födda. Ъагп p å  
1000 ej ģ ifta . kvinnor i 

åldern. 20~45 år.

över 60 

55— 60 

50 -  55 

b 5 -  50 

b0-b5  

35-W  

30-35  

25-30 

20-25

Riket* 40.30%»
Max. Gävleborgs liin;67.55%« 
Min. Ä lvsborgs län : 20.59Ιό»

UTOM AKTEN SKAPE T  
LEVANDE FÖDDA BARN

SVERIGE
länsvis 

irnedellal för åren.
1901-1910.



Kvinnor och män
I behandlingen av ogifta mödrar framträder den patriarkala strukturen 
i det förindustriella Sverige mycket tydligt. Både från bybor och myn
dighetshåll är det främst kvinnan som utsätts för sanktioner, på 
samma sätt som man i nattfrieribygder främst talade om att det var 
flickor ”som låg bort sig”.

Utmärkande för det äldre bondesamhället var husfaderns starka 
position, eller vad man brukar kalla husbondeväldet. Redan de medel
tida lagarna underströk hans ställning gentemot hustrun, barnen och 
tjänstefolket, och även om hans legala rättigheter kringskars något 
förblev de stora ända fram till 1800-talets liberala reformer. Han hade 
rätt att aga inte bara tjänstefolk och barn utan även hustrun. Först med 
1920 års giftermålsbalk tillerkändes hustrun hälftenansvar i familjen. 
Viktigare än de legala rättigheterna var dock de ekonomiska realite
terna. Husfaderns patriarkala inflytande stod naturligtvis i proportion 
till hustruns och de uppväxande barnens beroende av honom.

Auktoritetsfördelningen mellan man och kvinna speglades i boen
demiljön och vardagsritualema. I bondens stuga var högsätet uppe vid 
bordsändan den förnämsta platsen. I de medeltida lagarna kan vi på 
ett mycket konkret sätt avläsa högsätets speciella karaktär. Ett hem- 
fridsbrott eller dråp straffades betydligt hårdare om bonden angripits i 
sitt högsäte. (I Hälsingelagen mer än tiodubblades bötessumman för 
ett angrepp vid högsätet än ute i förstugan.) Högsätet var något av 
husbondeväldets symbol, och dit upp bjöds vanligen endast andra 
husbönder, medan kvinnornas och barnens traditionella plats vid 
bjudningar ofta var i stugans nedre del, vid spisen.

Den gammallutherska kvinnosyn man mötte under katekesläs
ningen till konfirmation, lysning och husförhör betonade att ”Gud 
haver satt mannen här i världen till kvinnans huvud". Den lutherska 
katekesens hustavla inskärpte mannens, husbondens, överordnade 
ställning, medan undergivenhet var en av kvinnans främsta dygder. 
Kvinnoidealet utgjordes av den ärbara gifta och barnafödande kvin
nan. Åtskillnaden mellan könen kommunicerades bland annat genom 
gränsdragningen mellan mans- och kvinnosida i kyrkbänkarna. Det är 
dock farligt att överbetona kvinnans underordnade ställning i bonde
samhället. Lagar och förordningar, kyrkliga ideologier och umgänges- 
ritualer kan skymma den ekonomiska och sociala verkligheten. I 
många bondebygder hade kvinnan en mera självständig position än 
t.ex. den borgerliga kvinnan i 1800-talets Sverige.

Könsuppdelningen speglar hushållets auktoritetsfördelning (vem 
bestämmer vad) och arbetsorganisationen (vem gör vad). Legalt sett 
låg auktoriteten samlad hos husbonden, men kvinnan ansvarade för en



stor del av hushållets ekonomi. Om högsätet i äldre tid var symbolen 
för mannens värdighet var den medeltida giftermålsformelns nyckel
knippa den gifta kvinnans maktsymbol. Hustrun ansvarade inte bara 
för en stor del av hushållets verksamhet, utan ledde även tjänstefolket.

Vill vi förstå maktrelationerna mellan könen måste vi ta utgångs
punkt i det tidigare påpekade faktum att familjen i det förindustriella 
Sverige i så hög grad var en arbetsgemenskap -  ett företag -  vilket 
gör själva arbetsdelningen till en viktig utgångspunkt för att förstå hur 
definitionerna av manlighet och kvinnlighet formades i olika miljöer. 
Könet var den centrala principen efter vilken inlärning till vuxenvärl
den ägde rum. Att växa upp till man eller kvinna innebar att man sko
lades in i en rad olika färdigheter: i konsten att sätta upp en väv, slipa 
en yxa, elda en bakugn till rätt temperatur, stoppa en blödning, hjälpa 
en kalvande ko eller hantera en slaga.

Bondesamhällets teknologi handlar mindre om mekaniska hjälp
medel än om mödosamt upptränade färdigheter, det handlag som sit
ter i händerna eller den kunskap som man lyssnat och härmat sig till. 
För oss som lever i ett samhälle baserat på en oerhört uppdriven 
arbetsfördelning kan det vara svårt att förstå hur mycket man måste 
kunna för att klara vardagen i detta äldre samhälle och vilken social 
energi som gick åt att träna upp varje ny generation.

Gränserna mellan manligt och kvinnligt har varierat i olika epoker, 
bygder och klasser, vilket gör det svårt att göra enkla jämförelser mel
lan ”då och nu”. Jämförelser med vår egen tid innebär även översätt
ningsproblem, till exempel i den viktiga kopplingen mellan arbetsdel
ning, kunskap och makt. Kvinno- och manstyrka kunde i bondesam
hället kläs i andra kulturella former och maktkampen utspelas på 
andra arenor än idag.

D et synliga och det osynliga arbetet

När vi komma till Abyn, där Västerbotten börjar, funnos inga män 
hemma, varför fem unga flickor, av vilka inga var över 17 år, fingo 
åta sig den otrevliga uppgiften att skjutsa oss till Byske, nästa 
skjutshåll. Fastän slädföret var besvärligt, på grund av den djupa 
snön och nattens mörker, förde de oss dit säkert och snabbt. De 
voro alla klädda i vita skinnpälsar och sågo i hög grad tilldragande 
ut. Kölden var, i synnerhet om morgonen, mycket stark...

Gästgivaregården var liten och smutsig. När jag följande morgon 
lämnade den, hade jag en intressant liten körsven, en liten vacker 
bondflicka som hette Margarite, en rörande bild av oskuld och 
enkelhet. Med hälsans fina rodnad, förhöjd av den kyliga morgo
nen, satte hon sig i kuskbocken.



Så skriver en brittisk major från en resa i Norrland under 1820-talet. 
Hans reaktion har många paralleller bland andra utländska resenärer i 
1800-talets Sverige. Man förvånades över det märkliga könsrollsmön
stret på landsbygden. Här mötte man kvinnor ute på vägarna, dalkul
lor som rodderskor, bonddöttrar som ”splitvedsjäntor” (stuveriarbe- 
tare) i norrländska sågverkshamnar. I jämförelse med många sydeuro
peiska miljöer tedde sig kvinnans ställning friare och självständigare.

Det var inte alla gånger som den manliga reaktionen inför sådana 
gränsöverskridanden var lika galant och farbroderligt road. För bor
gerliga män på resa bland folket kunde dessa kvinnor te sig hotande 
manhaftiga med sina grova lemmar, sitt fräcka språk och okvinnliga 
uppträdande.

Även inhemska resenärer kunde få sina föreställningar om vad som 
var passande, eller naturliga mans- eller kvinnoarbeten omruskade. 
För en sydsvensk var det överraskande att möta kvinnor som skötte så 
utpräglade mansarbeten som sådd och slagtröskning i en del norrländ
ska bygder. För en uppsvensk var det mycket exotiskt att möta 
strumpstickande pojkar och karlar i de sydhalländska textilbygdema. 
Medan kvinnor var otänkbara i havsfisket i vissa kustsamhällen, satt 
de vid årorna i det fysiskt pressande strömmingsfisket på andra stäl
len.

Men det är främst vissa exempel vi möter i resenärernas förvånade 
kommentarer. Det är sådana som innebär markanta gränsöver
skridanden i betraktarens öga. Svårare är det att få kunskap om det 
mer vardagliga och rutinbetonade arbetet. Speciellt gäller detta, som 
den norska etnologen Brit Berggreen påpekat, för kvinnoarbetet som 
till vissa delar blivit osynligt för de manliga forskarna och traditions- 
upptecknama. Den vanliga uppspaltningen i mans arbeten och 
kvinno-sw/or avslöjar något av denna blindhet. Medan männen i 
beskrivningarna av 1800-talets bondeliv tågar ut och fäller träd, plöjer 
åkrar, jagar älg eller reser till marknad så sysslar kvinnorna gärna 
med någon slags restkategori som i traditionsuppteckningama ofta 
klumpas samman under beteckningen ”hushållsgöromål”.

Tämligen entydigt pekar skildringarna från 1800-talets bon
devardag på att kvinnans arbetsdag var den längsta och hennes 
ansvarsområde var det mest sammansatta. Först upp om morgonen för 
att få eld i spisen och mat på bordet, sist i säng efter att röjt upp efter 
dagens sysslor. Männens upplevelse av att ha gjort sitt när de kom 
hem från fälten eller skogen gjorde att de kände rätten till vila, medan 
kvinnorna även när de stal sig till en stunds ledigt gärna grep efter 
stickningen. Så här formulerar en provinsialläkare från Västerbotten 
sina minnen från 20- och 30-talen:



Ett stort oskick enligt min uppfattning var, att man skilde så skarpt 
på karl- och kvinnogöra, naturligtvis fingo kvinnorna dra det tyng
sta lasset. Kom man en afton in i en stuga kunde man se husfadern 
och alla pojkarna sitta där och stirra sysslolösa. Att laga mat var 
givetvis kvinnofolksgöra men tyvärr även det tunga ladugårdsarbe- 
tet och ej sällan ved- och vattenbärning och snöskottning. Lägger 
man där till att på grund av frånvaro av barnbegränsning husmo
dem ej sällan hade ett bam i vaggan och gick i väntan på nästa, så 
kan jag gott stå för påståendet, att jag aldrig sett människor slita så 
som Västerbottens landsbygds husmödrar för 25-30 år sedan.

Detta att så mycket av kvinnornas rutinarbete sällan nämns i de histo
riska källorna leder även till att kvinnoarbetets ekonomiska betydelse 
underskattas. Det finns en ”dold” kvinnoekonomi som sällan mäts 
eller vägs och som ofta faller ur totalkalkylen. Ett bra exempel på 
detta är den oerhört tidskrävande textilproduktionen, som i större eller 
mindre skala försiggick i alla bondehem.

"En bondfamilj är en fabrik i smått, de minsta men redan talande 
bamen plocka ullen, de redan små läsande karda henne, de fullväxta 
väva då modern därifrån är hindrad. Så kan bonden sälja 100 till 200 
alnar vadmal om året”, heter det i en småländsk beskrivning från 
1800-talet, som passar in på många andra svenska textilbygder. Men i 
de många fall där textilierna inte omsattes i reda pengar utan främst 
gick till eget bruk eller till döttrarnas hemgift, glömmer man lätt hur 
stor del av hushållets kvinnotid som även i sådana fall investerades i 
hanteringen med lin och ylle.

Det dagliga kvinnoarbetet var i hög grad inriktat på ekonomise- 
rande, på ett ständigt arbete med att få hushållets knappa resurser att 
räcka till, att lappa och spara, bättra på och underhålla.

Satte man sig ned och började räkna efter vilka arbetsinsatser som 
inte bara syns i skattelängder och ekonomisk statistik utan som fak
tiskt utfördes i bondesamhället skulle mycket av detta dolda eller 
undanskymda arbete uppenbaras och framtvinga en rejäl omvärdering 
av de nödvändiga förutsättningarna för ekonomisk överlevnad och 
framgång bland svenska bönder. Den dolda ekonomin handlar även 
om barnarbetets betydelse i bondehushållningen. Förutsättningen för 
mycket av arbetsdelningen och samarbetet mellan man och hustru var 
att det fanns barnarbetskraft som kunde sättas från på allt från att 
passa småbarn och husdjur till att springa ärenden och vara hantlang
are och medhjälpare vid de vuxnas sida.



Fasta och flytande gränser
I sitt arbete om de nordiska folkens historia från 1555 har Olaus Mag
nus ett entusiastiskt kapitel ”Om de stora och goda ostarna”. Han 
skildrar hur kvinnorna samlas och konstaterar:

Men ingen man anses värdig att närvara vid detta kvinnornas 
arbete, och skulle än någon vackert bedja att få slippa in, är det 
fåfängt. Ty dessa kraftfulla kvinnor hava sina hemsysslor bestämt 
skilda från männens, vilka aldrig blanda sig i sådant arbete, som till 
dömes spånad, vävning, bak och brygd, matlagning, barnens ans 
och klädsel sängarnas bäddning, skötsel av lamm, kalvar och andra 
smärre husdjur. På männen åter vila tyngre arbeten, såsom åkerbru
ket, tröskningen, hästarnas tämjande (vilket dock ombesörjes även 
av kvinnor), vapnens vässande, gärdslens uppsättande, tillsyn och 
vård av plogar och tegar...

Olaus Magnus hade säkert rätt i sin karakteristik av 1500-talets kvin
nokraft, men hans påstående om den skarpa gränsdragningen mellan 
manligt och kvinnligt kan diskuteras. En liknande tvärsäkerhet möter 
vi även i många senare skildringar. Det blir gärna ett sterotypt möns
ter med samma enkla pregnans som Folkskolans läsebok: far ror, mor 
syr. Sådana karakteristiker handlar mer om ideal än praxis, om vad 
kvinnor och män bör göra snarare än vad de gör.

Glappet mellan ideal och praxis existerar även i den traditionella 
folktron, som vimlar av föreskrifter om vad som är tabu för män eller 
kvinnor och vilka övernaturliga sanktioner som drabbar den som ger 
sig in på det andra könets område. Män måste inte bara hålla sig borta 
från ystegillen utan ifrån brödbak och fähus, kvinnor får inte sitta på 
hästryggen och de bringar olycka i jakt och fiske o.s.v. Sådana nor
mativa utsagor säger mer om hur man tänkte än hur man handlade i 
bondesamhället. De uttrycker i kosmologins form könens polaritet 
och är symboliska definitioner av manlighet och kvinnlighet snarare 
än handfasta regler för vardagens göromål.

Om vi ser till praktiken finner vi en glidande skala från sysslor som 
inte alls är könsdefinierade till, det fåtal arbetsuppgifter som haft en 
sådan stark könsladdning att man inte ens i krissituationer kunde 
tänka sig att korsa gränsen mellan manligt och kvinnligt. Hur olika 
sysslor är implacerade längs denna skala varierar så i tid, rum och 
olika sociala skikt. Det kan därför vara skäl i att granska några miljöer 
där dessa gränser varierar eller där de förskjuts över tid.

Ser vi på den skånska bondehushållningen, kan vi konstatera att 
kvinnorna i hög grad arbetade med rena gårdssysslor, matlagning och 
andra hushållsarbeten, textilproduktion och skötsel av husdjur.

I de nordsvenska skogsbygderna var bilden delvis en annan. Här



hade både årsrytmen och produktionsmonstret en annorlunda upp
byggnad. Vintertid låg männen ofta borta i långa perioder från hem
met, sysselsatta med jakt, fångst, körslor och långväga marknadsre
sor. Under 1800-talet tillkom skogsarbetet som en utpräglad vinter
syssla. För många skogsbönder var försommaren en intensiv fiske- 
och jaktperiod, vilket gjorde att åkerbruket till stor del överlämnades 
åt de hemmavarande kvinnorna. I norra Norrland var sådden ett kvin
noarbete, medan det i Sydsverige var en typiskt manlig syssla.

Resenärer i 1800-talets nybyggarmiljöer i Lappmarken förundrade 
sig över männens klena intresse för åkerbruket. Lappmarksprästen 
Lars-Levi Laestadius skriver:

Somliga hysa ett verkligt misstroende för åkerbruket. De anse det 
knappt mödan värt att nedlägga något arbete därpå: Ja, de anse till 
och med under en karls värdighet att befatta sig med sådana småsa
ker, vårföre många av dem lämna åkerbmket att skötas av kvinnor 
och barn, under det att de själva ströva kring skogar och fält.

I detta rörliga och sammansatta norrländska arbetsliv kom alltså grän
serna mellan manligt och kvinnligt att omdefinieras, och många norr
ländska kvinnor kom att tillbringa betydligt mer tid ute på åker och 
äng än fallet var i Sydsverige, vilket även kunde få konsekvenser för 
småbamsskötseln.

I en studie av spädbamsvård i Västerbotten har etnologen John 
Granlund visat hur kvinnornas rörliga arbete försvårade en längre 
amningsperiod. För att få större rörelsefrihet lät kvinnan föda upp sitt 
barn på komjölk med hjälp av ett dihorn som fästes vid vaggan. På så 
sätt kunde spädbarn stanna hemma på gården och passas av ett äldre 
syskon eller en undantagskvinna. Efterhand kom denna omläggning 
av bamuppfödningen att få en kulturell laddning. Medan det förut var 
opraktiskt att amma barn lika länge som man t.ex. gjorde i Sydsverige 
blev det nu även opassande. En bondflicka skulle inte amma.

En liknande arbetsdelning finner vi i kustbygder där männen låg på 
fiske eller sjöfart. Kustens lantbruk blev i hög grad kvinnornas lant
bruk. I många miljöer tog fiskarhustrurna även hand om beredningen 
och försäljningen av fångsten och kom därför att bära huvudansvaret 
för både ekonomi och budget. Till skillnad från männen lärde de sig 
ofta den tuffhet, gåpåarmentalitet och sociala smidighet som krävdes 
av försäljaren, antingen de som i skärgården seglade fångsten till stan 
eller som i Skåne halvsprang med fisken i skottkärra in till torget eller 
som i Halland bar den på ryggen i flätade korgar. Städernas borger- 
skap upplevde dessa kvinnor som manhaftiga, slängda i käften och 
nästan farligt självständiga.



Men när fisket mekaniserades under 1900-talet och fiskför
sörjningen övertogs av organisationer så reducerades kvinnornas 
ansvarsområde radikalt. Dagens fiskarhustrur har inte mycket kontakt 
med fisket.

En annan typ av gränsöverskridande finner vi i miljöer där gårdens 
inkomster i hög grad är uppbyggda kring kvinnliga aktivitets- och 
kompetensområden. Det mest slående exemplet på detta är de bygder 
där man producerade textilier för avsalu. Här fick männen rycka in 
och ta över kvinnosysslor som annars skulle ansetts högst hotande för 
manligheten. Från Boråstrakten där hemvävningen var den viktigaste 
inkomstkällan heter det från 1800-talets början:

Mannens hela lycka beror merendels på en i spånad och vävnad 
snäll (snabb och skicklig) hustru, och vid äktenskapets ingående 
ses mycket därpå. För denna dyrbara klenod sparar han ingen 
möda. Alla utesysslor, t.o.m. ladugårdsskötseln, uträttas av man
nen, och andra könet besvärar sig endast med mjölkningen. Av kär
lek för det yrke, som ger honom allt, sätter han sig själv vid 
spinnrocken, den har från ungdomen lärt hantera. Anblicken av ett 
större hushåll i Marks härad en vinterafton, där kvinnor, gubbar, 
männer och barn om varandra sitta spinnande, är därför egen och 
överraskande. Männeme hinna också så långt i konsten, att de tävla 
med de snällaste spinnerskor.

Liknande exempel på män som sköter strumpstickoma eller vävstolen 
med samma fermitet som kvinnorna finner vi andra textilbygder. I 
sådana miljöer påbörjades också inlärningen tidigt under småpojk- 
åren.

För att ge kvinnan tid att ordna pengar åt hushållet kunde alltså 
mannen ta över fähusarbetet. Gränsdragningen mellan stall och ladu
gård var annars skarp. Till de kvinnosysslor som hade starkast köns- 
laddning i 1700- och 1800-talens bondesamhälle hörde brödbak- 
ningen och kreatursskötseln. Stallet var mannens och fähuset kvin
nans arbetsområde.

Fähusets karaktär av kvinnlig arbetsplats accentuerades i Nordsve- 
rige genom bruket att gårdens ogifta kvinnor sov tillsammans med 
kreaturen. I Tornedalen var denna markering av fähuset som en 
kvinnlig intressesfär mycket tydlig ännu på 1930-talet:

Se ladugården är kvinnornas enskilda område, det är inte sagt —  
att tycka om att få manfolk dit oförberett. Pörtet står alltid öppet för 
alla, natt och dag; där är man aldrig i fred. Kommer en grannvärd- 
inna och vill tala privat går man till ladugården; det är av ålder den 
plats där kvinnorna avhandla sina hemligheter. Barn agas i ladugår
den -  om aga förekommer; där får man vara ifred för blöthjärtade 
karlar...



Så skriver Fredrik Borelius och tillägger: ”Det är på samma sätt med 
stallet för männens del, det är tabu för kvinnfolken”. Mjölkningsarbe- 
tet kunde nästan få något av en tabuladdning; det var inte bara opas
sande för en man att mjölka, det ansågs skamligt. Denna fasta köns
rollsgräns drogs upp redan under barndomen. Det var ytterst sällan 
pojkar ens lärde sig att mjölka och som vuxna stod de handfallna i en 
situation, då det saknades kvinnlig arbetskraft. Låg kvinnorna på en 
gård sjuka fick man söka hjälp av en grannkvinna.

Med omläggningen mot en mer intensiv mjölkproduktion började 
detta mönster långsamt förändras. På herrgårdarna kunde det under 
1800-talet förekomma en kogubbe, men det är symtomatiskt att denne 
manlige hjälpreda i ladugården stod längst ned på godsets rangskala, 
medan kusken stod högst. Det är först under senare delen av århund
radet, när mejeridriften byggs upp, som karlarna ger sig in i fähuset. 
Det är männen i vitt, mejeriteknikema, som lärts upp i utlandet som 
bryter det manliga motståndet med att arbeta med mjölken. Det verk
liga genombrottet för männens deltagande i mjölkhushållningen kom 
typiskt nog med mjölkmaskinema, som i allt större utsträckning kom 
att skötas av männen.

Tunnbrödsbakning i fähuset på en härjedalsgård. I den norrländska bon
dehushållningen hade kvinnan inte bara ansvaret för en stor del av livs
medelsproduktionen utan förvaltade även gårdens kanske viktigaste 
kapital: kreaturen.



Mot Olaus Magnus och andras bilder av en fast arbetsdelning kan 
vi alltså ställa exemplen med vävande män och seglande kvinnor från 
1700- och 1800-talens bondesamhälle. Innebär detta att gränserna var 
mer rigida under 1500-talet och att de successivt luckrats upp? Nej, 
exemplen visar snarare vikten av att skilja mellan ideal och praxis och 
faran av att lägga ett enkelspårigt utvecklingsperspektiv. Gränsdrag
ningen mellan manligt och kvinnligt formas av skiftande sociala och 
ekonomiska förutsättningar i olika miljöer. Exemplen visar både kul
turens seghet och böjlighet. Somliga gränsdragningar rubbas endast 
långsamt, men arbetsdelningen blir aldrig statisk.

Vill man tala om utvecklingslinjer är det snarare så att vi i 1800- 
talets bondesamhälle kan märka en ökad rigiditet i gränsdragningen, 
nota bene inom vissa områden. Denna tendens kan endast förstås mot 
bakgrunden av samhällsstrukturens förändring: det blir allt större 
skillnad på kvinnor och kvinnor, män och män, barn och barn ute i 
byarna.

I 1900-talets jordbrukarmiljöer luckras gränserna åter upp. I det 
moderna jordbruket får man och hustru oftast svara för hela arbetsin
satsen och rycka in där det behövs.

Barnuppfostran
Det var i barndomen man lärde sig skilja på manligt och kvinnligt. 
Denna inlärning skedde ofta på handfast sätt i samband med upplär- 
ningen i självhushållets arbetstekniker. Men det är viktigt att minnas, 
att bondesamhället inte präglades av samma centrering på barndom 
och barnuppfostran som dagens samhälle.

I bondehushållet hade man helt enkelt inte tid att ägna sig åt barnen 
i större utsträckning. De var i hög grad hänvisade att klara sig själva. 
Bamadödligheten var stor, vilket bland annat berodde på den bris
tande barnavården.

Det som framför allt präglade barnens uppväxttid och barnupp
fostran i bondesamhället var den praktiska inlärningen och det tidiga 
deltagandet i de vuxnas arbets värld. De omfattande kunskaperna i 
självhushållets komplicerade arbetsliv fick barnen mer genom imita
tion och observation, än genom direkt uppläming. Man följde föräld
rar och tjänstefolk i det dagliga arbetet, lärde sig hantera en lie eller få 
hand med kreatur. Här existerade en tidig uppdelning efter kön. Flick
orna följde modem och pigoma, medan pojkarna hölls med männen 
på gården.

Den mängd av praktiska färdigheter som bondbarnen fick genom 
direkt deltagande i arbetet, eller i form av arbetslekar, utgjorde ett 
nödvändigt kunskapskapital -  kanske till och med viktigare än många



andra kapitaltillgångar i självhushållningens bondesamhälle. Barn
uppfostran blev alltså i hög grad en yrkesträning.

De tidiga barndomsåren utmärktes ofta av en ganska stor frihet. 
Barnen lämnades i stor utsträckning åt sig själva eller passades av 
större syskon. Från jämtländsk bondemiljö har denna koltålder fram 
till sju-åtta årsåldern karakteriserats på följande sätt:

Under denna tid förde barnen ett fritt liv. Då det började kunna 
krypa och gå omkring band farmor eller mormor en liten pingla i 
bätet eller förklädesbandet, så att man skulle höra vart bamet tog 
vägen -  på samma sätt som man gjorde med djuren på bete... Första 
tiden hade barnets mor haft hand om dess vård, haft vaggan eller 
kassen bredvid sin bädd och sett om det. Men snart sköttes barnen 
mest av sin farmor eller mormor... Gommor, som mormor eller far
mor heter i stora delar av Jämtland, blev barnets egentliga uppfos
trare. Framförallt påverkade hon deras livsuppfattning, moral, lev
nadsvanor och etikettsbegrepp, och hon lärde dem också många 
praktiska färdigheter... Det var mycket få saker, som voro för
bjudna för ett koltbam. Det levde i stor frihet och fick aldrig mot sin 
vilja sättas i arbete, och det fick icke straffas med kroppsaga. ”Att 
slå broklös bak”, ansågs grymt, förnedrande och otänkbart. Bamen 
manades och bannades, när de voro alltför vilda, men straffades ej. I 
värsta fall stängdes de in i stall och fähus eller något skjul där de 
kunde få rasa ut. De gamla hade ofta mycket stort tålamod och god 
hand med ungarna, som utomhus hade tillräckligt stort verksam
hetsfält och inomhus kunde vara rätt stillsamma och lätthanterliga...

Men den trygghet, som i idylliserade form skildras från jämtländska 
bondefamiljer, behöver inte vara typisk. I andra bondebygder kunde 
inställningen vara en helt annan, och bland de obesuttna kunde 
otryggheten under uppväxtåren vara markant. Från sekelskiftets Väs
terbotten berättar Lisa Johansson:

När bamet blev i sjuårsåldern lejde föräldrarna oftast bort det i get- 
ning hos någon bonde. Det ansågs, att bamen kunde skatta sig lyck
liga, om de tidigt fick komma ut i arbete och lära sig veta hut. Det 
var också med en viss förväntan, som man gick ut i getarskogen, 
men ofta kom man snart underfund om att det inte var något gud- 
skelovsställe man kommit till. Var man inte påpasslig nog i arbetet, 
kunde det leda till hårdhänt tuktan...

Bamen längtade mycket, att de skulle nå den ålder, då de ej 
behövde få stryk i tid och otid. Men det fanns också stora barn, som 
måste slita spö. Men under alla förhållanden så underströk föräld
rarna, hur nyttigt det var med prygel och det hände till och med att 
man krävde, att pryglade barn skulle tacka för agan.

I en studie av barnuppfostran i norrländsk nybyggarmiljö har etnolo-



I bondehushållet var det främst de äldre som hade tid över för barnen. 
Relationen mellan den första och den tredje generationen på gården 
kunde ofta bli både varmare och mera konfliktfri än kontakterna mellan 
förälder och barn. Foto från Halland vid 1800-talets slut.

gen Marianne Liljequist behandlat den motsägelsefulla bild som 
givits av barndomen i bondesamhället, inte minst i en diskussion av 
hur mental och fysisk tuktan kunde kombineras med ömhet och 
omtanke eller hur underkastelse och initiativkraft kunde spelas ut mot 
varandra. Hon har pekat på hur den kravlösa och ömsinta behand
lingen under de första spädbamsåren ofta stod i kontrast till den hårda 
fostran som följde sedan.

Barnets betydelse som produktionsfaktor i gårdshushållningen har 
naturligtvis också växlat med familjens ekonomiska situation och till-
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Barn samlar "stranngödsel" (tång) vid Hallandskusten. Barnarbetskraften 
utnyttjades främst till de många gårdsysslor som inte krävde större fysisk 
styrka eller tekniskt kunnande. (Foto 1910)

gången på tjänstefolk. I de flesta bondfamiljer utgjorde dock barnens 
arbetsinsats en viktig tillgång. Det var framförallt en rad sysslor vilka 
inte krävde så stora tekniska kunskaper och fysisk styrka, som blev 
typiska barnarbeten. Bamen kunde klara småsysslor som bärplock
ning och vedhämtning. De kunde passa småsyskon, gå med bud och 
valla kreatur. I många småbrukarhem och bland de obesuttna, där 
husets arbetskraftstillgång fick kompensera bristen på andra till
gångar, kom barnen ändå tidigt med i vuxenarbetet. I Ångermanlands 
textilbygder sattes både pojkar och flickor till spinnrocken så fort de 
kunde nå ned till trampoma. Bland obesuttna lät man barnen ta plats 
som vallhjon eller lillpiga och lilldräng på bondgårdar så tidigt som 
möjligt.



Barnens viktiga roll i gårdsarbetet visar sig i de problem skolmyn
digheterna på sina håll hade under senare delen av 1800-talet att få 
föräldrarna att släppa barnen till skolan regelbundet.

Det var alltså i den långvariga arbetsupplämingen som könsrolls
mönstren framförallt präglades, men den kom naturligtvis inte bara att 
handfast definiera mannens och kvinnans arbetsområden och intresse
sfärer. Inlärningen kommunicerade också vilka förväntningar som 
ställdes på kvinnans, respektive mannens agerande, när det till exem
pel gällde känsloreaktioner och uttrycksformer -  den gav ett mönster 
för kvinnlighet och manlighet.

Kön, klass och ålder
1800-talets växande klassklyftor påverkade även arbetsfördelningen 
mellan och inom könen. Arbetet börjar i allt högre grad differentieras 
efter sociala gränser. Bonden och hans hustru drar sig tillbaka från 
arbetskollektivet och lämnar de tyngre och smutsigare sysslorna till 
tjänstefolk och dagsverkare. Det blir under husmodems värdighet att 
räfsa hö eller mocka i ladugården tillsammans med pigoma. Samtidigt 
medför de ökade investeringarna i en påkostad och representativ hem
miljö att mer tid måste ägnas åt "inre hemvård". Hemmansdöttrar har 
tid att t.ex. lära sig brodera, en ny kvinnlighet mejslas ut.

1 andra sociala miljöer går utvecklingen snarare åt motsatt håll. 
Inom det växande landsbygdsproletariatet blir mångsyssleriet än mer 
utpräglat. Män och kvinnor tvingas kombinera tillfällighetsarbeten 
och extraförtjänster på ett sätt som knappast gör en mer rigid könsför
delning av arbetet möjlig eller önskvärd. Torparkvinnan som går på 
dagsverken och hennes döttrar som tar pigtjänst, är vana vid alla slags 
arbeten.

I 1800-talets samhälle blir pigorna en snabbt växande yrkes
kategori. Vid århundradets mitt låg den genomsnittliga giftermåls- 
åldem för kvinnor vid 28 år, men av kvinnor i åldern 20-44 år var 
endast hälften gifta. Detta innebär att de flesta kvinnor hade en lång 
period av självständigt yrkesarbete utan man och barn efter konfirma
tionen. Under dessa år fick de vänja sig vid hårt grovarbete.

På den tiden jag tjänte som piga i Löfsta (1865-1870) fick fruntim
ren göra det grövsta arbetet, utom plöjningen förstås. Under skör
den fick jag t.ex. gå efter drängen och skära rågen, och den sämsta 
lien fick jag förstås och efter mej kom husbonden i hack och häl. 
Att gräva diken och harva och både köra och hugga kokved, och 
sen resa miloma, det tyckte jag inte gjorde mej nånting, men när 
jag och den andra pigan hade att släcka tre milor ensamma i 30 gra
ders kyla ibland, det tyckte jag var det värsta av allt.



En allt större del av kvinnoarbetet i 1800-talets samhälle utfördes 
alltså av kvinnor som inte var bundna till havandeskap eller småbarn.

Gemensamt för många av de (manliga) skildrarna av 1800-talets 
arbetsdelning är att de liksom Olaus Magnus ofta ger tvärsäkra defini
tioner av manligt och kvinnligt. I realiteten gäller deras utsagor om 
”det gamla bondesamhället” bara en minoritet av 1800-talets bond
kvinnor: den gifta och barnafödande bondhustrun på välbeställda går
dar i utpräglade jordbruksbygder. De har i framställningar om arbets
delning ofta fått stå för normaliteten, medan andra kvinnor utgör avvi
kelserna.

Till detta kommer att många av de myndighetspersoner och folk- 
livsskildrare som beskrivit detta kulturmönster gör det med överhe
tens mansögon. I 1800-talets borgerliga kultur skärps nämligen pola
riteten mellan manligt och kvinnligt. Allt fler aktiviteter och egenska
per könsladdas, gränserna blir fastare. Den ordning och reda som nu 
skall härska i den borgerliga familjen bör rätteligen även gälla allmo
gen. Den idealtypiska bilden av arbetsdelningen bland allmogen är 
ideologiskt färgad av de egna önskemålen om tydliga gränser. Den 
inskärper vikten av att definiera en normalitet och naturlighet som bas 
för kvinnligt och manligt. Därför säger en hel del av dessa folklivs- 
skildringar mer om betraktarens världsbild än om bondevardagens 
realiteter.

Till de sociala variationerna kommer de åldersmässiga. Arbetsdel
ningens mönster skiftade mellan barn, ungdom, medelålder och ålder
dom. Mest slående är tendensen till en mer flexibel syn på arbetsdel
ningen under barndom och ålderdom. En fullvuxen karl kunde inte 
drömma om att gå med räfsa i skördearbetet, men de kvinnliga räfser- 
skoma kunde ha hjälp av småpojkar och gamla gubbar. Under barn
domen var det tillåtet att överskrida vissa gränser, ja det fanns till och 
med tendenser att ge barnen åtminstone vissa ytliga färdigheter i det 
motsatta könets sysslor. Att könsgränserna senare åter försvagades 
under ålderdomen är ett mönster vi kan iaktta i många kulturer: beho
vet av att leva upp till ett manlighets- eller kvinnlighetsideal blir ofta 
mindre på äldre dar.

Kunskap och makt
Bilden av arbetsdelningen i ”det gamla bondesamhället” kan alltså 
nyanseras med hjälp av exempel från 1700- och 1800-talen. Men 
bakom variationerna i tid, rum, klass och livscykelposition kan vi 
även urskilja mer allmänna processer, som har att göra med relatio
nerna mellan arbetsdelning, auktoritet och makt.

För det första framträder kvinnoarbetet som mindre betydelsefullt,



inte bara i myndigheternas bokföring utan även i allmogemännens 
ögon. Det finns även en tendens att kvinnorna själva kommer att 
underordna sig denna verklighetsdefinition. Mycket av det dagliga 
kvinnoarbetet märks inte på samma sätt, det utgör en underström i 
vardagen.

För det andra är det slående att kvinnans arbetsfält är vida större än 
mannens. Det är hon som står för de flesta gränsöverskridandena. 
”Kvinnorna kan gripa sig an med snart sagt vad som helst”, svarade 
en dalkarl på frågan om arbetsdelningen i hans barndom kring sekel
skiftet. Inte nog med att kvinnorna kunde ta över mansarbetena, de 
förlorade inte sin kvinnlighet på kuppen -  endast i borgerliga betrak
tares ögon.

För det tredje kan sådana gränsöverskridanden leda till att traditio
nella mansarbeten förkvinnligas. Efterhand förlorar de i prestige och 
definieras av män, som opassande för män.

Den omvända processen är mindre vanlig. Främst därför att män 
var mindre flexibla, mindre benägna att överta kvinnosysslorna. De 
fall där kvinnliga arbetsuppgifter förmanligas gäller det sysslor med 
ökad ekonomisk betydelse eller ny prestige. De vitrockade mejerister- 
nas intåg i mjölkhushållningen utgör ett exempel på hur ett traditio
nellt kvinnligt kompetensområde vetenskapliggörs och omorganiseras 
med hjälp av en mansdominerad teknologi.

Det ligger knappast något överraskande i dessa processer, de är 
delar av ett mönster som vi kan vänta oss i ett patriarkalt samhälle. Vi 
kan inte förklara prestigebedömningen av olika sysslor utifrån enbart 
arbetsdelningen -  den är i sig genomsyrad av en ideologi som ger 
män företräde framför kvinnor i en rad sammanhang. Denna syn på 
könen återfinner vi inte bara i hustavlans religiösa världsbild utan 
även i myndigheternas lagstiftning.

Samtidigt bör vi akta oss för att teckna en alltför för enkel bild av 
denna dominans, som ofta framträder tydligare i den officiella ideolo
gin än i vardagskulturen. I det äldre samhället underminerades män
nens maktutövande av kvinnornas ekonomiska auktoritet och tekniska 
kompetens. Män var i hög grad beroende, inte bara av kvinnors 
arbete, utan även av deras kunskap. Arbetsbyte var inte bara en fråga 
om läglighet. Mycket av den komplicerade teknologin i självhushåll
ningens samhälle förutsatte en tidig uppträning, det var inte bara att 
sätta sig ned vid vävstolen eller ta yxan och ge sig ut i skogen.

Männens snävare arbetsområde kan även ha att göra med att mas
kuliniteten var mer sårbar än feminiteten i bondesamhället -  liksom 
idag. Risken för att tappa ansiktet, göra sig till åtlöje, är större för 
män än kvinnor. Vill vi nå en djupare förståelse av de mekanismer 
som präglade arbetsdelningen och könsidentitet i bondesamhället,



måste vi även granska vad denna manlighet stod för och varför den -  i 
männens, men även i kvinnornas ögon -  kunde te sig så sårbar.

Löjet blev ett viktigt instrument i den sociala kontroll som upprätt
höll gränserna mellan manligt och kvinnligt i arbetsdelningen. I upp- 
teckningsmaterialet påpekas ofta hur avvikare från det traditionella 
mans- eller kvinnomönstret sågs som särlingar eller löjeväckande per
soner. En kvinna som sysslade för mycket med hästar kunde ges 
öknamnet ”Häst-Maja” eller ”Häst-Kerstin” och en pojke som i för 
hög grad hjälpte sin mor i köket kunde kallas ”Spislo”, för att nu 
nämna några konkreta exempel. Sanktionerna kunde ges en drastisk 
och komisk form, som då kvinnorna i en dalasocken försäkrade att 
”råttorna skulle äta upp pitten på den man som deltog i bakningen”.

Här möter vi ett mönster som går igen i de flesta andra bygder. 
Nästan alltid finner vi att sanktionerna är starkare mot män, som över
skrider gränsen, än vice versa. Medan män i kvinnosysslor oftast för
löjligas i traditionsmaterialet, kan kvinnor som tar över manssysslor 
omnämnas i uppskattande ordalag. Det står helt klart att kvinnan var 
den flexiblare parten i bondesamhällets arbetsorganisation och att 
männen upplevde sin roll som mer sakrosankt. En kvinna kunde köra 
hästar och arbeta på åkern utan att förlora sin ”kvinnlighet”, medan 
män som mjölkade eller bakade uppförde sig högst omanligt.

Detta förhållande är naturligtvis en spegling av själva sam
hällsstrukturen. Bondesamhället var ett manssamhälle så till vida att 
mansrollen var mer prestigeladdad än kvinnorollen, men i vilken 
utsträckning det strukturella kvinnoförtryck som vi kan möta i hustav
lans bondesamhälle utmanades av vardagens varierande former för 
mans- och kvinnostyrka är en omstridd fråga. Klart står dock att för
utsättningarna för denna maktkamp varierat i tid, rum och social 
miljö.

INDUSTRIALISMENS NYA FAMILJEMÖNSTER

Landsbygdens arbetarmiljöer
Vi har sett hur de växande sociala klyftorna i 1800-talets bondesam
hälle skapade skillnader i familjemönster och arbetsdelning mellan 
besuttna och obesuttna.

Inom det växande obesuttna skiktet i 1700- och 1800-talens bonde
samhälle var familjens förutsättningar andra än hos bönderna. Män, 
kvinnor och barn fick söka sig utanför hemmet för att skaffa sig och 
familjen bärgning. Backstugan eller torpet blev sällan det ekonomiska 
och sociala centrum, som gården utgjorde bland bondefamiljer.

Bland de jordlösa spelade ekonomiska och sociala hänsyn en liten



roll vid giftermål. En statardotter kunde inte ”gifta ned sig”. Föräld
rarnas auktoritet var ofta svag och saknade de besuttna böndernas 
ekonomiska bas. Barn till torpare och statare hade ingen eller obetyd
lig ekonomisk hjälp att vänta från sina föräldrar. De skulle ut och 
tjäna fortast möjligt och inte tynga familjens försörjningsbörda och de 
kom tidigt att stå på egna ben, medan bondsöner ofta tvingades gå 
hemma och ”vänta ut" fadersarvet.

Det var bland de obesuttna som vi finner de högsta procenttalen 
utomäktenskapliga födslar. Särskilt höga var siffrorna i storgods
distrikt med många lantarbetare och i regioner där nya industrier 
attraherade vandringsarbetare och löskarlar -  inte minst i skogslänen. 
Här fanns inte längre förutsättningar för bondbyns sociala kontroll 
och här skapades en friare syn på föräktenskapliga förbindelser.

Medan man gick och tjänade hos någon bonde, höll man sig vanli
gen med en friare. Resulterade förbindelsen i ett barn var ingen större 
skada skedd. Att bilda eget hushåll var relativt enkelt i storgodsbyg
der, där det var lätt att få stat.

Både bland landsbygdens jordbruksarbetare och i de nya industri
miljöerna kring sågverk och fabriker blev äktenskapet inte längre en 
lika självklar institution som tidigare. Samboende utan vigsel tycks ha 
varit vanligt bland skogshuggare och industriarbetare. Ännu på 1930- 
talet fanns det typiska norrländska skogsarbetarutbygder, där hälften 
av alla barn föddes utom äktenskapet. En stor del av dessa bam växte 
dock upp i ”stockholmsäktenskap", som kunde vara minst lika stabila 
som de officiella äktenskapsformerna. Från mellankrigstidens Ljusdal 
konstateras, att största antalet mödrar till barn utom äktenskapet var 
hushållerskor till skogs- och diversearbetare: "Samlevnaden varar 
oftast hela livet och flera barn födas inom deras samlevnad.” Bamen 
fick vanligen fadems släktnamn.

Vid granskningen av de höga utomäktenskapliga födelsetalen är det 
alltså viktigt att minnas att en stor procent ofta var resultatet av fasta 
familjebildningar, om än utan officiell sanktion, och att en mycket 
stor del var föräktenskapliga barn, som senare legitimerades genom 
äktenskap. (En undersökning av barn födda utom äktenskapet år 1889 
visar att nära en fjärdedel senare legitimerades genom äktenskap.) 
1911 var för övrigt var tredje brud på landsbygden gravid vid vigseln.

Med industrialismen följde en ökad rörlighet bland landsbygdens 
befolkning. Mobila yrkesgrupper, som säsongsarbetande skogshug
gare och rallarlag, kom att utgöra ett nytt inslag i tidigare ganska iso
lerade bygder. De nya konkurrenterna sågs inte med blida ögon av 
ortens egna söner, och det kom ofta till öppen konflikt, som i de våld
samma slagsmålen mellan rallare och bypojkar runt om i landet. För 
flickorna innebar denna nya uppvaktning ett osäkerhetsmoment. Gjor



des man gravid av en utsocknes arbetskarl eller en simpel "bolackare” 
var den lokala sociala kontrollen satt ur spel. Ofta försvann friaren 
från bygden innan barnet fötts, och flickans föräldrar var heller inte 
alltid benägna att acceptera en jordlös och rotlös arbetskarl som måg. 
Skogsindustrin skapade också nya sociala klyftor på den norrländska 
landsbygden. Hemmansägare som blivit storbönder genom skogsför- 
säljning kunde förbjuda sina döttrar att vara med i nattfrieriet.

I landsbygdens arbetarmiljöer kom även den kyrkliga kontrollen att 
mista sin betydelse tidigare än hos bönderna. Det var arbetare som 
slutade att gå till kyrktaging och nattvardsgång, som etnologen 
Anders Gustavsson visat. Man ville undvika kyrkans patriarkala 
inblandning i privatlivet och det är t.ex. mot denna bakgrund som den 
nya samboendetraditionen och "stockholmsäktenskapen” måste ses.

Städernas arbetarmiljö
I jakten på arbete fördes många av landsbygdens obesuttna till stä
derna, där de yttre villkoren för familje- och hushållsbildning blev 
helt andra än i landsbygdsmiljön. I städernas nya arbetarmiljöer ska
pades en slags stadens samlar- och jägarhushållning där familjens alla 
medlemmar efter bästa förmåga fick försöka komplettera föräldrarnas 
lönearbete med olika småsysslor. Barnen letade spillved till bränsle 
kring industrikvarteren, sprang ärenden och delade ut tidningar, man 
skaffade sig odlingslott och höll sig kanske till och med med slakt
gris.

I det sena 1800-talets stadsmiljöer dominerade hushåll med kärnfa
miljer, men temporära utvidgade familjer kunde uppstå, eftersom 
inflyttningen till staden ofta skedde via redan etablerade släktingar, 
som kunde erbjuda bostad och assistans under en övergångsperiod. 
De stora statistiska undet sökningarna som gjordes av städernas indu
striarbete mot 1800-talets slut, pekar också på att släktingar ofta 
inkluderades i familjehushållet. Arbetade båda makarna kunde en 
äldre släkting, en svärmor, eller syster, vara till stor hjälp vid barn
passningen.

På sina håll vidmakthöll även den svåra bostadsbristen och de höga 
hyrorna större hushållsbildningar. I de flesta familjer hade man inne
boende. I närmare hälften av Stockholms lägenheter om ett rum och 
kök hade man inneboende ännu vid sekelskiftet 1900.

Ett speciellt problem utgjorde de många ogifta mödrarna. Vid 
1800-talets mitt var endast en fjärdedel av Stockholms vuxna kvinnor 
gifta, och nära hälften av alla barn föddes utom äktenskapet. Med den 
sociala misären i arbetarslummen följde låg äktenskapsfrekvens. 
Många valde dessutom att leva tillsammans i ett inofficiellt ”stock-



holmsäktenskap” utan kyrklig välsignelse. En bidragande faktor ut
gjorde de många ogifta landsortsflickor som tog sin tillflykt till sta
dens anonymitet för att föda sitt barn.

1 de nya fattigkulturer som växte fram i industrialismens urbana 
slummiljöer, hade männen ofta svårt att leva upp till rollen som famil
jens överhuvud, samtidigt som den kroniska trångboddheten och den 
dåliga bostadsstandarden gjorde hemmet till en föga tilltalande um- 
gängesmiljö. I perioder av osäkra och pressande arbetsförhållanden 
uthärdade många familjefäder inte försörjningsbördan, utan sökte sig i 
allt högre grad utanför familjekretsen. Några avvek kanske för längre 
eller kortare perioder. I en sådan situation tvingades hustrun i allt 
högre grad söka hjälp hos sina släktingar, och hon kom ofta att överta 
mannens roll som familj eförssörj are.

I många fall avvek mannen innan barnet var fött. I denna situation 
kunde kvinnan stanna kvar och föda sitt barn i föräldrahemmet. En 
undersökning av nära tretusen arbeterskor i Stockholm mot 1800- 
talets slut visar att en fjärdedel av de ogifta mödrama bodde hos 
anhöriga.

Accepterade inte föräldrarna sin gravida dotter var alternativen inte 
många. En vanlig utväg var att överlämna det nyfödda barnet till ett 
fosterhem eller till den speciella kår av ”änglamakerskor” som växte 
fram i städernas arbetarmiljöer. Änglamakerskorna tog för en billig 
penning hand om spädbarn. Denna inackordering i stordrifsform 
ledde ofta till att barnen avled efter en kort tid tid av vanvård och 
undernäring. I Stockholm kunde gravida flickor vända sig till Barn- 
bördshuset, där bamet togs emot på villkor att modem arbetade som 
amma tiden efter förlossningen. Behovet av ammor var stort, eftersom 
det i de borgerliga miljöerna ansågs opassande att själv amma sina 
barn.

Den skötsamma fam iljen
Långt in på 1900-talet hade ekonomin i många av städernas arbetarfa
miljer mycket små marginaler, en period av arbetslöshet eller sjuk
dom kunde tvinga familjen till den förödmjukande kontakten med fat
tigvården. Trångboddheten var fortfarande ett problem -  ännu under 
1930-talet bodde majoriteten av arbetarna i ett mm och kök. Hemmil
jön erbjöd alltså knappast någon attraktiv ram för umgängeslivet. Ett 
familjebaserat umgänge hörde heller inte till de traditioner som arbe
tarklassen fört med sig till staden från landsbygden. I staden liksom i 
byarna höll sig kvinnor och män gärna för sig själva, medan b amen 
bildade egna grannskapsgäng.

I städernas nya arbetarfamiljer fick modern ofta en central roll. Det



var hon som inte bara svarade för att familjen hölls ”hel och ren” utan 
även ofta tog ansvaret för ekonomin. Det var till henne mannen och 
barnen skulle lämna sina inkomster och själv drygade hon ut hushålls
kassan genom ett omfattande dubbelarbete -  oftast i form av tillfällig- 
hetsjobb som kunde kombineras med hemmets skötsel. Hon gick ut 
och städade, tog hem sömnad, tvätt och strykning, arbetade periodiskt 
på fabrik och kunde även ta hem arbete på beting.

I städernas arbetarfamiljer skapades ett nytt skötsamhetsideal. Före
ställningarna om respektabilitet, om vad det innebar att vara en rejäl, 
hederlig och skötsam arbetarfamilj, var del i en försvarskamp på två 
fronter: dels mot den borgerliga kulturens formynderi och övervak
ning och dels en gränsmarkering nedåt: mot dem som helt tappat kon
trollen över sitt liv och därigenom fick leva på samhällets eller välgö
renhetens nåder. Denna rädsla för att förlora fotfästet låg hela tiden på 
lur -  man levde ofta farligt nära gränsen -  arbetslöshet, sjukdom, en 
karl som började dricka eller ungar som kom på kant med myndighe
terna kunde slå familjens värld i spillror. Det blev i hög grad kvinnans 
ansvar att försvara familjens respektabilitet: att hålla ungama hela och 
rena, att ansvara för hushållsbudgeten, att hålla kontakt med skolan.

Här skapades alltså klara gränser mellan olika familjer. Mellan 
familjer där mannen endast drack brännvin om lördagen och de där 
han satt på krogen ständigt och jämt, mellan familjer där man klädde 
upp sig om söndagen och där man höll sig med ett välstädat finrum.

För männen i 1930- och 40-talens arbetarfamiljer blev ambitionen 
även att ha en hustru som helt kunde ägna sig åt husmorsrollen. Idea
let blev mannen som familjeförsörjare.

Barn i industrisamhället
Barnens uppväxtförhållande kom naturligtvis att påverkas av de ofta 
instabila familjeförhållandena i de nya industrimiljöerna. I de fall där 
båda föräldrarna arbetade kom barnen i hög grad att vara hänvisade 
till sig själva och kvarterets andra bam. Äldre bam fick passa de 
yngre.

Liksom i bondesamhället kom barnen dock tidigt att sättas i arbete 
för att bidra till försörjningen. Industrins behov av den billiga barnar
betskraften var stort och under senare hälften av 1800-talet var barn
arbetet vanligt i sågverk, fabriker och glasbruk. Skillnaden mellan de 
agrara och industriella miljöerna låg alltså inte i förekomsten av barn
arbetare, utan i formerna för det. Som ekonomhistorikern Torsten 
Gårdlund framhållit, var fattigdomen den faktor, som tvingade föräld
rar att så tidigt som möjligt sända sina bam på förvärvsarbete. Situa
tionen var inte stort annorlunda för den statamnge, som blev vallpojke



på en främmande gård, än för den småländske glasblåsaren, som vid 
sju års ålder började sin yrkeskarriär i hyttan strax före första världs
kriget:

När yrkesinspektören någon gång kom till Hovmantorp skickades 
bud från det glasbruk han först besökte, till de övriga bruken. När 
han kom till vårt bruk, hade vi (barn) fått tillsägelse att gömma oss 
i någon skrubb eller gå hem. Far, som arbetade i hyttan, var noga 
med att jag skulle hålla mig undan, så att jag inte skulle mista arbe
tet.

Barndomen blev kort i arbetarmiljön och skolgången ofta summarisk. 
Integreringen i de vuxnas yrkesvärld utanför hemmet började tidigt 
och här fanns lika lite som i bondekulturen förutsättningar för fram
växten av en mera utbroderad ”barnkultur”.

För arbetarbarnen kunde det tidiga lönearbetet både bli en form för 
boja och frigörelse. Man lärde sig tidigt att acceptera slitet, underord
ningen och knapphetens ekonomi. Knappt med pengar, knappt med 
fritid, knappt med valmöjligheter. Samtidigt stärktes självkänslan av 
insikten att man behövdes i hushållsekonomin, och att man faktiskt 
själv var i stånd att både tjäna och hantera pengar.

Även om man redan i den tidiga barndomen skolats in till arbetet 
kunde det första riktiga arbetet efter avslutad skolgång bli något av en 
chock. Som ung och nyanställd hamnade man ofta längst ner i hierar
kin och var inte alltid förberedd på den hackordning som fanns i arbe
tarkollektivet. Först skulle man hunsas och göras till åtlöje och lära 
sig att man var ingenting värd, sedan kunde man ta sin plats i hierar
kin.

DEN BORGERLIGA KULTURENS FAMILJEFORMER

Den syn på barndom och uppväxt som skapades i 1800-talets nya 
arbetarmiljöer var radikalt annorlunda än de mönster som skapades i 
den framväxande borgerliga kulturen, och det är dessa mönster -  sna
rare än bondesamhällets -  som har påverkat mycket av dagens syn på 
familj och barnuppfostran.

Men ”den borgerliga kulturen” omfattar långt ifrån någon homogen 
befolkningskategori. Eftersom det är inom 1800-talets tunna högbor
gerliga skikt som de nya familjeideologiema utkristalliseras, kommer 
den följande överskikten att främst behandla denna miljö. Men först 
ska vi kort belysa familj och släkt i den traditionella eliten -  hos 
adeln.



Inom den jordägande aristokrati, som skapades under medeltiden, 
växte det inte bara fram en ny livsstil under kontinental påverkan, 
utan även ett ändrat familjesystem. De flesta adelsfamiljer levde på de 
inkomster som jordegendomarna avkastade, och splittrades dessa 
genom arv, undanrycktes själva basen för en ståndsmässig livsföring. 
Lösningen på detta problem blev fideikommisset -  en form av primo
genitor som existerat bland adeln i hela Europa. Fideikommisset syf
tade framförallt till att förhindra en uppsplittring av familjegodset. 
Äldste sonen tillträdde hela egendomen med viss ekonomisk kompen
sation till de övriga syskonen.

Systemet med den förtföddes arvsrätt, inte bara till familjegodset 
utan även till greve- och friherretitlar, skapade en manlig huvudlinje, 
från vilken olika sidolinjer växte ut efter hand. Relationerna mellan 
släktens huvudman och hans yngre syskon kom att bli speciella. Efter 
faderns död blev han släktens överhuvud, och det var inte ovanligt att 
han i sitt hushåll hade ett eller flera ogifta syskon boende. För de 
yngre syskonen var ”goda partier” den främsta möjligheten att bevara 
den sociala positionen. Adelsmiljön kom att präglas av en stark inrikt
ning på strategiska äktenskap.

Föräldrarnas äktenskapsmäklande syftade inte bara till att ge bar
nen en solid inkomst och ett ståndsmässigt gifte. Äktenskapet var 
också ett viktigt instrument för att skapa politiska och sociala allian
ser mellan olika släkter.

Trots att adeln endast räknades i promille av befolkningen, gick det 
ännu under 1800-talet en klar gräns mellan hög- och lågadel, en gräns 
som främst upprätthölls genom målmedveten giftermålspolitik.

I stora adelsfamiljer kunde problemen med att skaffa samtliga barn 
en ståndsmässig försörjning bli avsevärda. I medeltidens adelsmiljö, 
men även under 1500- och 1600-talen, var särskilt döttrarna något av 
ett försörjningsproblem, eftersom en ståndsmässig hemgift fordrade 
stora kapitalutlägg. Under medeltiden var rekryteringen till många 
nunnekloster främst baserad på ogifta döttrar ur adelsfamiljer. Att gå i 
kloster var dock inte bara en sista utväg -  att välja klosterlivet innebar 
även en möjlighet till ett alternativt liv som självständig kvinna.

Problemen med att ordna ett ståndsmässigt gifte medförde också att 
äktenskapsfrekvensen inom adeln blev lägre än bland andra befolk
ningsgrupper. Ännu mot 1800-talets slut var andelen ogifta män störst 
inom den jordägande aristokratin.

Utmärkande för adelns familjesystem var en stark släktcentrering. 
Det är inom adelsmiljön som användandet av släktnamn först före
kommer. I ett så begränsat socialt skikt som den svenska adeln var



släktrelationerna många och invecklade. Kontakten med släktingar 
upprätthölls bland annat genom ett utvecklat besökssystem. Ännu 
under 1600- och 1700-talen förde adeln ett mycket rörligt liv. Det var 
heller inte ovanligt, att barn uppfostrades hos släktingar utanför själva 
kärnfamiljen. Det starka släktmedvetandet hade också ekonomiska 
fördelar. Gällde det att skaffa yngre söner lämpliga befattningar i sta
tens tjänst aktiverades även avlägsna släktingar.

Detta att titlar överfördes i manslinjen skapade en stark centrering 
på släktens fortbestånd. Det gällde att till varje pris producera manliga 
arvingar, som kunde föra släkten vidare. Detta kunde vara problema
tiskt eftersom bamadödligheten inte bara var en allmogeföreteelse. 
Fram till sekelskiftet 1900 hade mer än två tusen adliga släkter 
utslocknat i Sverige.

Den borgerliga fam iljen
Det familjemönster som växte fram i 1700- och 1800-talens borger
liga miljöer skilde sig på flera sätt markant från de adliga livsfor
merna. Adeln var i mångt och mycket en sluten grupp med en släkt- 
skapsorganisation baserad på andra traditioner och ekonomiska reali
teter än de nya borgerliga grupperna. Först under 1800-talets senare 
del sker en sammansmältning av den jordägande adeln och de hög
borgerliga företagarskikten. Det är i de borgerliga miljöerna fokuse
ringen på den lilla familjegruppen växer fram, eller vad man brukar 
kalla familismen. Den borgerliga familjen var en produkt av ett nytt 
samhällssystem där hushållet inte längre hölls samman av den starka 
arbetsgemenskap som existerade i bondesamhället.
Nu skapades andra band och inte minst en ideologi som betonade 

kärleken mellan äkta makar, mellan föräldrar och barn samt en stark 
betoning av hemmet som ett socialt och emotionellt centrum.
Något förenklat kan man säga att tvåsamheten, föräldraskapet och 
hemmet blir de tre viktigaste byggstenarna i det nya familjemönstret.

I  det nya borgerliga familjemönstret ingick ett uppfostringssystem, 
där barnen från första början fick inskärpt familjesammanhållningens 
och föräldraauktoritetens betydelse. Släktsammanhållning och famil- 
jestolhet betonades starkt, vilket bland annat visade sig i övertagandet 
av den adliga traditionen med familjenamn, i motsats till böndernas 
son-namn under 1700-talet.

Hemmafrun  — ett nytt kvinnoideal
I äldre högreståndsmiljöer tog kvinnan aktivt del i produktionen. 
1600-talets borgarkvinna skötte familj och hushåll, när mannen låg på



Utmärkande för äktenskap i 1800-talets högborgerliga miljöer var man
nens höga giftermålsålder. Han skulle helst, som den äkta mannen i 
denna bröllopsbild från sekelskiftet, ha sin utbildning bakom sig och ha 
avancerat ett stycke i karriären.

handelsfärder. Hon svarade, liksom bondhustrun, för en stor sektor av 
hushållets produktion. Både i adliga och borgerliga miljöer har vi från 
dessa äldre perioder exempel på den gifta kvinnans självständiga 
position. Blev hon änka kunde hon ofta fortsätta mycket av mannens 
ekonomiska verksamhet. Under 1700-talet kom fokus för kvinnans 
arbetsinsats att förskjutas i den borgerliga miljön. Stigande levnads
standard och nya konsumtionsmönster skapade en annan arbetsfördel
ning. Boendemiljön blev allt mera arbetskrävande med överlastade 
bostads- och måltidsmiljöer. Hustrun kom i allt högre grad att ägna 
sig åt "inre hemvård”, och upphörde med att akti vit delta i arbetet i 
bagarstugor, brygghus och fähus.

Börje Hanssen, som undersökt de borgerliga familjeidealets fram
växt har karakteriserat denna markanta omställning:



Det svenska 1800-talets högborgerliga husfru behövde inte längre 
brygga, byka och baka, eftersom mannens inkomster gjorde det 
möjligt att hålla tjänstehjon för sådana sysslor. I stället fick de unga 
mamsellerna tidigt lära sig tala franska, dansa polonäs och kadrilj 
eller spela forte-piano. Ej sällan hade man rentav en särskild hus
mamsell, som det ålåg att övervaka linneförrådet och silvret samt 
utdela order till pigorna. När de sistnämnda gifte sig med arbetskar
lar och likställda måste de å sin sida som regel arbeta utom hem
met. Detta gav dem klent socialt anseende, men en ny myndighet 
och ekonomisk jämställdhet med mannen, som den tidens borger
liga hemmafruar saknade.

I jämförelse med bondesamhällets kvinnor fick den borgerliga hem
mafrun ett allt mindre ekonomiskt ansvar. Hennes uppgift blev främst 
att sekundera mannen i det allt ritualrikare representations- och um
gängeslivet. Det högborgerliga kvinnoidealet utgjordes av en hustru, 
som inte behövde befatta sig med praktiskt hushållsarbete. Denna nya 
arbetsdelning blev prestigebetonad och i ett riktigt förnämt hem skulle 
man markera sitt välstånd genom att hålla husets damer borta från allt 
praktiskt arbete. I de lågborgerliga miljöerna saknade man dock eko
nomiska möjligheter att leva upp till ett sådant ideal, och där fick 
hustrun fortfarande göra en aktiv insats i hushållsarbetet.

Man bör dock inte överbetona den borgerliga kvinnans passiva roll. 
Även om hon inte längre delade arbetsgemenskapen med mannen, 
kom hon som mor och hustru oftare att spela en mera central roll än 
vad som syntes utåt. Medan fadern i den borgerliga familjen onekli
gen utgjorde familjens ansikte gentemot omvärlden, kom modem ofta 
att bli den sammanhållande länken i familjen och medlaren mellan far 
och barn. Den samtida memoarlitteraturen ger oss talrika exempel på 
denna dolda position.

För gifta kvinnor skapades även genom föreningslivet, och inte 
minst välgörenhetsverksamheten, en plattform för ett liv ute i offent
ligheten. Karikatyrerna av ”ampra syforeningstanter” eller ”beskäftiga 
välgörenhetsmadammer” säger oss en del om manssamhällets ambi
valens inför de sätt på vilka kvinnor försökte skapa sig egna arenor i 
samhället.

D et föräktenskapliga spelet i den borgerliga miljön 
Barnuppfostran kom att få en central plats i den borgerliga familjen. 
Den djungel av etikettregler och ritualer som skilde herrskapsfolk från 
omvärlden måste nötas in från unga år. Uppfostran av den uppväx
ande generationen blev ett tidsödande företag, som noga övervakades 
av föräldrarna men ofta utfördes av anställda experter: barnpigor,



guvernanter, informatorer och danslärare -  allt efter råd och lägenhet.
Skildringen från en värmländsk herrgård mot 1700-talets slut ger 

en bild av den möda som lades ned på bamens utbildning:

I dansen gavs åt ungdomen undervisning av på landsbygden kring
resande dansmästare, vilka ofta voro utlänningar. Sedan undervis
ningen i de fem positionerna var inhämtad, lärde skolärerna att göra 
flera slags reverenser, nämligen vid första inträde i en samling för 
alla i gemen, då man skulle buga sig eller niga a la ronde, som han 
benämnde det. Därnäst kom hälsningen på var och en särskilt, allt 
efter deras rang i samhället. Efter reverensernas tillräckliga inpräg
lande företogs bordsittning. Därvid undervisades ungdomen att 
sitta rak och med skick överlämna tallrikar, glas, skedar, knivar, 
gafflar och dylikt, och nu först var man tillräckligt förberedd att 
undervisas i dansen.

Den litterära bildningen uppdrogs i förmögnare hus åt informato
rer, vanligen anskaffades från universiteten. Guvernanter, som då 
benämndes symamseller, anskaffades merendels från Stockholm 
och Göteborg. Dessas åliggande var egentligen att undervisa de 
unga flickorna i allehanda söm, knyppling, virkning, knyppling 
samt anständigt skick och bruklig klädsel.

En stor del av den energi, som lades ned på bamens uppfostran syf
tade till att förbättra deras ställning på äktenskapsmarknaden. I den 
borgerliga kulturen kom de föräktenskapliga åren främst att präglas 
av föräldrarnas aktiva giftermålspolitik, vilket knappast är förvå
nande.

Ju högre upp vi kommer på den sociala rangskalan, desto större 
anledning har vi att vänta ett ökat inslag av föräldradirigerade frierier. 
Detta gällde säskilt ett så utpräglat klassamhälle som 1800-talets Sve
rige. En hög social position kunde bara vidmakthållas genom giften i 
”rätt” social sektor. Ett fördelaktigt gifte gav inte bara sonen eller dot
tern en passande social och ekonomisk ställning; det påverkade också 
den övriga familjens placering i den sociala hierarkin. Vägen till soci
alt avancemang låg till stor del i en aktiv giftermålspolitik.

I strävan efter att etablera goda giften skyddas inga mödor. Föräld
rarna satsade inte bara mycket av sin tid utan även en stor del av 
familjens ekonomiska tillgångar i syfte att förbättra bamens möjlighe
ter till ett stort parti. Innan barnen var gamla nog att delta i de vuxnas 
sällskapsliv arrangerades bambaler med omsorgsfullt utvalda gäster 
och med festritualer lånade från vuxenvärlden. Allt efter som barnen 
närmade sig giftasåldem intensifierades föräldrarnas verksamhet. 
Man arrangerade fester, odlade kontakter med ”lämpliga familjer”, 
introducerade sina döttrar i huvudstadens societet, lade ner stora sum
mor på bamens klädsel och finslipade deras uppfostran.



Ungdomarnas möjligheter att träffas informellt var starkt kring
skurna:

De gick i skilda skolor, ingen sport förenade dem, utom skridsko
åkning, som också högt värderades. Visst kunde man mötas på 
gatan och göra sällskap en bit, men skedde det ofta, observerades 
det olustigt. Inom familjerna träffade man mest släktingar, ty släkt
sammanhållningen var stark, men inte alltid brydde ungdomen sig 
särskilt om de kära kusinerna eller sysslingama. Vintersäsongens 
enstaka kälk-eller slädpartier och så balerna, större och mindre, där 
var de stora tillfällena.

Om somrarna var badorterna inte så lite äktenskapsmarknader 
och det saknades inte målmedvetna mödrar, som gott tog reda på 
vem eller vilka som kunde väntas hit eller dit. Under tre eller fyra 
veckor varje höst och vår satt i alla borgerliga hem hemsömmer
skan i full aktivitet, uppiggad av tät kaffedrickning och ändrade, 
moderniserade, nyskapade för närmast inträdande sällskapsperiod.

Liksom hos adeln var synen på äktenskapet starkt pragmatisk i den 
borgerliga världen. Det var en allians främst på social och ekonomisk 
bas. Förälskelse och äktenskap var två skilda sfärer, som endast i 
bästa fall förenades. Förälskelsen var en disruptiv kraft som kunde 
förstöra omsorgsfullt lagda äktenskapsplaner. Det är delvis mot denna 
bakgrund vi får se den starka föräldraövervakningen av ungdomsåren.

Med de romantiska strömningarna mot 1700-talets slut kom en för
ändrad syn på kärlek och äktenskap, och då påbörjades en utveckling 
som lett fram till dagens situation, där förälskelse upplevs som en för
utsättning för äktenskap. Detta betyder naturligtvis inte att förälskelse 
aldrig kombinerats med äktenskap tidigare. Det nya är det absoluta 
kravet på förälskelse som grund för valet av äktenskapspartner. Under 
1800-talet ser vi hur denna uppfattning växer sig allt starkare i den 
borgerliga miljön, för att undan för undan spridas till de övriga be
folkningsgrupperna. Det är alltså viktigt att minnas, att denna emotio
nella syn på äktenskapet är en sen företeelse. Fokuseringen på föräl
skelsen är också något speciellt för västerländsk kultur. Vi möter den 
i få utomeuropeiska samhällen.

Det nya kravet på ömsesidig förälskelse stred också mot den bor
gerliga synen på kvinnan och hennes passiva roll i förspelet till äkten
skapet. Den samtida romanlitteraturen är fylld av exempel på konflik
ter, där hjältinnorna kämpar för sin kärlek mot en oförstående 
omvärld.

Den stora åldersskillnaden är också något typiskt för 1800-talets 
borgerliga värld, där mannen ofta kunde vara tio år äldre än hustrun. 
Inom ämbetsmannavärlden förutsattes det att mannen skulle skaffa 
sig en gedigen utbildning, innan han började tänka på äktenskap,



medan kvinnorna var giftas vuxna redan i de övre tonåren. Denna 
åldersskillnad kom i än högre grad att försvaga kvinnans position, 
både i äktenskapet och under de föräktenskapliga åren. Hennes friare 
var ofta en mogen man med världsvana och ett säkert sätt, medan hon 
själv levt i en skyddad familjetillvaro. En bidragande orsak till män
nens höga äktenskapsålder var de stora kostnader som en borgerlig 
hushållsbildning medförde. Kraven på bostadsstandard, tjänstefolk 
och ståndsmässig livsföring gjorde att åtminstone tjänstemän fick 
vänta tills de nått en tillfredställande inkomstnivå. De långa förlov
ningarna var typiska för den borgerliga miljön. Inom kategorier som 
läkare, universitets- och läroverkslärare var äktenskapsåldem hög vid 
1800-talets slut och många tvingades av ekonomiska skäl att stanna i 
ungkarlsståndet.

Den typ av föräktenskapliga förbindelser mellan fästfolk, som tole
rerades i bondesamhället, var otänkbar i den högborgerliga miljön. 
Kravet på avhållsamhet skapade i kombination med männens höga 
giftermål sålder en av förutsättningarna för den tidstypiska dubbelmo
ralen. Sexuellt experimenterande i vissa former kunde tillåtas män
nen, men inte kvinnorna. Mannen hade en viss möjlighet att operera i 
två moralvärldar: en överklassflicka var inte ett lovligt sexuellt 
objekt, medan han däremot kunde utnyttja den friare syn på utomäk- 
tenskapliga förbindelser som fanns inom lägre samhällsskikt, eller gå 
till prostituerade.

FAMILJ OCH SLÄKT I 1900-TALETS SAMHÄLLE

I dagens svenska familjemönster är arvet från 1800-talets borgerliga 
kultur större än från den traditionella bondekulturen, men de familje
mönster som växt fram under 1900-talet har även sina helt egna förut
sättningar.

Den moderna familjens historia beskrivs ofta i termer av hur upp
gift efter uppgift lyfts ut ur familjen och in i välfärdssamhällets insti
tutioner: hur dagis, skola, ålderdomshem, sjukvård och arbetsliv tömt 
familjen på sina ursprungliga funktioner. En sådan historieskrivning 
fastnar lätt i en farlig jämförelse mellan ett ”förr” som blir en idealise
rad bild av familjen i ”det gamla bondesamhället” och ett ”nu” som 
står för upplösning och traditionslöshet.

På många sätt har familjen kommit att stå starkare i 1900-talets väl
färdssamhälle än den någonsin gjort tidigare. För det första skapade 
tillgången av preventivmedel en helt annan möjlighet till planering av 
den egna familjens storlek och sammansättning. En första följd av 
detta var en snabbt krympande familjestorlek. Under mellankrigstiden



Få årsfester har fått en så stark karaktär avfamiljehögtid som julen -  en 
helg då familjen sluter sig inne i hemmet. Här ser vi rallaren ”Stor- 
Edlund” i kretsen av de sina. (Foto från 1920-talet.)

sjönk nativiteten i Sverige snabbt och blev bland de lägsta i världen. 
Man talade om det nya ettbamssystemet och om krisen i befolknings
frågan. Bakom de krympande barnaskarorna låg ekonomiska realite
ter, som arbetslöshet och trångboddhet. En rad ekonomiska och refor
mer sattes in under 30- och 40-talen för att underlätta familjebildning 
och barnafödande, från bostadsbidrag och barnbidrag till husmorsse
mester. Både i samhällsdebatt och socialpolitik kom man att fokusera 
mycket på den nya husmodem, det var hon som skulle förvandla 
hemmet till en modern och rationell livsmiljö och helst borde hon 
stanna hemma för att med full kraft satsa på familj och bam. En upp
sjö av råd och tips om allt från det effektivaste sättet att diska till 
nymodiga idéer om barnuppfostran strömmade in i hemmet.

Under 1940-talet steg både giftermålsfrekvensen och nativiteten 
samtidigt som kvinnorna i allt större utsträckning lämnade arbets
marknaden -  i ett historiskt perspektiv är 40- och 50-talen hemma
fruns epok i Sverige. I arbetarmiljöer skulle det nu, liksom tidigare 
inom borgerskapet, vara möjligt att försörja familjen på en lön -  och 
det var inte några tvivel om vem som skulle vara familjeförsörjaren.

I takt med att även arbetarfamiljer fick bättre bostadsstandard, ökad 
fritid och större konsumtionsutrymme skapades en markant fokuse
ring på hem- och familjeliv. Hemmet blev en arena där familjemed
lemmarna på ett helt annat sätt än tidigare satsade tid och pengar, 
entusiasm och skaparlust.



Hemmets iscensättning blev det gifta parets projekt, även mannen 
dras in i detta hembygge på ett helt annat sätt än tidigare. Det ökade 
välståndet gjorde även nya former för familjegemenskap möjliga: från 
familjebil till familjesemester.

Under 1960-talet kom detta kämfamiljeliv under kritisk debatt. Det 
talades om familjens isolering och privatisering från samhället i stort 
och om hemmafrulivets nackdelar. Industrins högkonjunktur skapade 
tillsammans med den offentliga sektorns snabba tillväxt under 60- och 
70-talen ett sug efter arbetskraft som framförallt innebar att hemma
frun försvann. En ny generation kvinnor sökte sig ut på arbetsmarkna
den och Sverige hamnade i tätplatsen när det gällde antalet förvärvs
arbetande kvinnor. Under 1960-talet skapade de nya preventivmedlen 
för kvinnor en annan förutsättning för kvinnofrigörelsen. En föränd
rad sexual- och samlivsmoral formade även ett nytt samboendemöns- 
ter utan äktenskap -  ett slags försöksäktenskap som väckte stor för-

1940-talet var hemmafruns stora decennium i Sverige -  en tid när det 
propagerades livligt för att man, som denna mönsterfamilj, borde se till 
att arrangera en hemmakväll för hela familjen "minst en gång i veckan". 
(Bild Paul Molander.)



undran utanför de nordiska länderna. Det talades om familjens under
gång mot bakgrunden av snabbt ökad skilsmässofrekvens och ensam
stående mödrar. (Vid mitten av 80-talet föddes hälften av alla barn av 
ogifta föräldrar mot 10 procent i början av 1960-talet.)

Det som utomlands sågs som ännu ett exempel på ”den svenska 
synden” baserades alltså snarare på framväxten av en ny sambo-insti
tution, dock inte helt utan kontakt med det äldre mönster vi mött tidi
gare -  de norrländska skogsbygderna hade ännu på 1980-talet en mar
kant större procent sambo-hushåll än det övriga Sverige.

Liksom under 1930-talet sjönk nativiteten under 1970-talet och 
man började bekymrat tala om en ”ny kris i befolkningsfrågan”, men 
mot slutet av 1980-talet vände födelsekurvan snabbt och Sverige 
hamnade i den översta gruppen i den europeiska nativitetsstatistiken. 
Återigen kan vi se hur svårt det är att se enkla och entydiga utveck
lingar i familjemönster.

Under efterkrigstiden kan vi på många sätt tala om en stark ”för
svenskning” av familjemönstren. Det är under 50-, 60- och 70-talen 
som nya former för hemcentrering, samboende, könsroller och barn
uppfostran skapas på ett sätt som gör att Sverige (liksom de övriga 
nordiska länderna) i hög grad kommer att avvika från de familjemön
ster vi finner i det övriga Europa och USA.

Men denna ”försvenskning” av familjers sätt att leva och umgås, 
bilda och upplösa relationer är inte utan variationer. Liksom i 1800- 
talets samhälle finner vi skillnader, inte bara mellan regioner och 
generationer, utan även mellan klasser.

Familjens föränderlighet
Snabba förändringar som dessa visar hur farligt det är att se förän
drade familjemönster längs en enkel utvecklingslinje som talar om 
familjens undergång eller familjens ökade dominans. Jämför vi famil- 
jemönstret i 1840-talets och 1970-talets Stockholm finner vi i statisti
ken en hög frekvens av ensamstående mödrar, utomäktenskapliga 
födslar och en stark kvinnlig förvärvsarbetarfrekvens -  i bägge fallen 
kunde man se dessa siffror som ett tecken på "den traditionella famil
jens upplösning”, men som den tidigare framställningen visat har det 
aldrig existerat ett ”traditionellt familjemönster": 1600-talets bondefa
miljer hade ofta en annan uppfattning av familjerelationernas innehåll 
och hushållens sammansättning än de mönster vi finner i 1800-talets 
bondbyar.

Ja, på vissa sätt kan vi säga att 1600-talets bondefamiljer till sin 
struktur mer liknar 1990-talets än 1800-talets. Familjerna var små och 
omgiftena talrika. Liksom idag hade ett uppväxande barn ett ofta



komplicerat nätverk av styv- och halvsyskon. Orsaken bakom detta 
mönster var som vi sett inte barnbegränsning och skilsmässor utan 
den höga dödligheten bland barn och föräldrar. I detta längre perspek
tiv kan vi konstatera att ett mönster med stora barnkullar och långva
riga äktenskap egentligen är en parentes i svensk historia -  de före
kom framför allt i det 1800-tal där spädbarns- och vuxendödlighet 
kraftigt minskat, utan att säkra former för barnbegränsning utvecklats 
och i en tid då möjligheten till skilsmässa var ytterst begränsad.

Under 1900-talet blir hushållet oftast identiskt med kärnfamiljen 
och under senare delen av århundradet ökar antalet enförälders- och 
ensamhushåll. Denna förminskning innebär även en förtätning av 
relationer. Detta gäller, som Börje Flanssen påpekat, i särskilt hög 
grad relationerna mellan barn och föräldrar. I bondesamhället integre
rades barnen snabbt i vuxenåldem:

En särskild värld för barn med av de vuxna idealiserade relationer 
existerade ej. Barnen fick -  när de lämnat koltåldern -  samma slags 
kläder som de vuxna i mån av tillgång. Köpta eller hemgjorda lek
saker var sällsynta hos allmogen. Barnsagor och berättelser för barn 
tycks inte ha förekommit...

Det fanns sålunda inte utrymme för någon sådan utveckling av 
personligheten, som den vi känner till, genom identifikation med 
många ägodelar eller med litterära symboler i form av prinsar och 
prinsessor, inkarnationer av styrka och skönhet, eller lockande 
ideal i fjärran för vad man ”skulle bli”. Man skulle självklart stanna 
i den miljö där man var född...

Barnets möjligheter att bygga upp ett vidlyftigt jag var sålunda 
begränsade... En viss person betraktade det inte som sin speciella 
ägodel. Barnen fick följaktligen sannolikt icke någon motsvarande 
uppfattning om sitt eget jags dyrbarhet eller betydelse. De egna 
ägodelarna var lätt räknade och måste delas med syskonen... I stäl
let var de påtagliga mänskliga kontakterna desto fler. Det innebar 
en utspridning av identifikationer men också säkerhetsventiler vid 
möjliga känslokonflikter med modem eller fadem eller med kon
kurrerande syskon...

Även om det naturligtvis är svårt att rekonstmera relationerna mellan 
föräldrar och barn i det äldre bondesamhället, är det uppenbart att 
barndomen fick en långt centralare plats i 1900-talets familjemönster. 
En utpräglad barnkultur med egna traditioner och kulturella former 
existerade lika lite i bondesamhället, som i den tidiga industrialismens 
arbetarmiljöer. Det är snarare i 1800-talets borgerliga miljöer, som en 
ny syn på bam och bamdom växer fram.

Familjen står starkare än någonsin, men har släktbanden utanför 
den lilla kärnfamiljen spelat ut sin roll i dagens samhälle? I en rad



situationer väntar vi oss fortfarande att de medmänniskor, vilka vi 
klassificerar som släktingar, skall känna sig förpliktade till stöd och 
hjälp i större utsträckning än andra. Samtidigt råder det osäkerhet om, 
vem som skall räknas till släkten och exakt vilka skyldigheter och rät
tigheter som medföljer status som släkting. Inställningen till släktban
den tycks variera kraftigt.

Medan många kan uppleva sin släktkrets som en onödig ballast i 
det sociala livet, kan släkten för andra vara en trygghetsfaktor -  ett 
stabilt inslag i nätverket av föränderliga och ytliga vänskapskontakter.

I ett litet och välintegrerat samhälle, som den traditionella bondbyn, 
var nätverket av vän- och grannkontakter tätt. Släktskap kunde ofta 
spela en underordnad roll i vardagen. För en nyinflyttad storstadsbo 
kan däremot även perifera släktingar bli en viktig social tillgång. 
Eftersom släktrelationer är tillskrivna och inte förvärvade, upplever 
många dem som mindre krävande.

I ett historiskt perspektiv kan man, som familjehistorikem David 
Gaunt, hävda att det sena 1900-talets människa har fler släktingar vid 
liv och förmodligen mera regelbundna kontakter med sina släktingar 
än någonsin förr. Den ökade medellivslängden gör att släkten omfat
tar fler generationer och även om människor idag i mindre utsträck
ning har släkten runt om knuten så upprätthålls kontakterna via tele
fon, resor och familjefester. Semestern får för många karaktären av en 
släktodyssé. För dem som lämnat landsbygden kan fädernegården, 
omvandlad till sommarstugekoloni bli fokus för släktsammanhåll
ningen. I denna form för släktbaserad sommarbosättning möts geogra
fiskt splittrade släkter år efter år, och här byggs kontaktnätet upp mel
lan uppväxande kusiner och sysslingar.

Intressant nog kan vi i utvecklingen från 1800- till 1900-tal se en 
social omsvänging i betydelsen av släkt. Som jag tidigare påpekat ten
derade släktskapets roll vara störst i samhällets toppskikt: bland 1800- 
talets storbönder, borgerskap och inte minst adel. Under 1900-talet 
kan vi se hur släktrelationer får en allt större betydelse inom arbetar
klassen -  både i städer och på landsbygd. Släktsammanhållningen och 
släkthjälpen mellan generationer och mellan syskon kan ofta vara 
större här än i medelklassens umgängesmönster, där vänskapsrelatio- 
ner har en mer framträdande roll. Mönstret går inte att förenkla, men 
poängen är återigen att släktskap är en kulturell institution och som 
sådan kan den ständigt laddas om.

För etnologen blir de släkttraditioner och familjeritualer, som utbil
dats i dagens samhälle, en naturlig infallsvinkel vid studiet av familj 
och släkt. Traditionella års- och livshögtider har i allt högre grad fått 
karaktären av släktsammankomster. Vi har skäl att anta att institutio
ner som bröllop, julfirande och födelsedagsfester spelar en viktig roll



för vidmakthållandet av släktrelationer. Det är ofta i dem, som släkt 
och familjesammanhållningen kommuniceras. Här manifesteras också 
osäkerheten om hur man skall avgränsa den "närmaste familjekret
sen", något som speglas i frågor till tidningarnas etikettspalter, om 
vilka släktingar, som bör bjudas till bröllopet eller femtioårskalaset. 
Kulturella institutioner som dessa kan ritualisera kontakterna med 
släktkretsen.

Samma omladdning möter vi i synen på hemmet. När vi ibland 
nostalgiskt talar om familjens arbetsgemenskap i "det gamla bonde
samhället” glömmer vi bort att något som verkligen svetsar samman 
man och hustru i dagens samhälle är det idoga samarbetsprojekt som 
heter hembygget, ett projekt som aldrig blir färdigt.

Om vi alltså inte kan skissera varken en enkelspårig historia eller 
framtid för familjens och släktens betydelse i det svenska samhället, 
innebär detta att vi alltid måste vara försiktiga med påståenden om 
"hur det var förr". I diskussionerna om samhälle och politik blir 
familjen ofta ett slagträ: var det bättre eller sämre att vara barn eller 
pensionär förr, var familjelivet starkare eller svagare? Utgångspunk
ten är här att vi inte utan vidare kan väga eller mäta familjens bety
delse och utformning under olika epoker: snarare än att fråga i termer 
av mer eller mindre bör vi konstatera hur annorlunda den kulturella 
institution vi kallar familjen kan fungera i olika epoker och sociala 
miljöer.
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8. ARBETSLIV

av Orvar Löfgren

BONDESAMHÄLLETS SAMARBETSFORMER

Även om det enskilda hushållet utgjorde en viktig produktionsenhet i 
det förindustriella Sverige skulle det aldrig ha kunnat överleva utan 
det finmaskiga nät av bytes-, låne- och arbetshjälpsrelationer som 
band gårdarna i en bygd samman.

I det förindustriella bondesamhället fanns därför en rik flora av 
folkliga lagbildningar, uppbyggda kring samägande och samarbete. I 
de föregående samhällsöversiktema har vi mött en del av dessa orga
nisationsformer: bergsmännens hyttlag, böndernas fäbodlag och fis
karnas båtlag, för att nämna några exempel. I det följande ges en mera 
systematisk översikt av det förindustriella samhällets arbetsorganisa
tion med tonvikt på bondemiljön. Medan mer formaliserade institutio
ner som böndernas bystämma och fiskarnas hamnlag behandlats 
utförligt i tidigare avsnitt, kommer tonvikten här att läggas på alla de 
informella former för samarbete och arbetsbyte, som sällan lämnat 
spår i offentliga arkiv och räkenskaper.

För att konkretisera bredden och variationsrikedomen i bondesam
hällets sociala organisation skall vi inledningsvis jämföra samarbets- 
formema i två svenska bondemiljöer vid 1800-talets början -  en 
dalaby och en skånsk slättby.

Lagbildningar i två svenska bondemiljöer
I sen tid har de folkliga lagbildningama varit mest utvecklade i övre 
Dalarna bondebygder. Ända in på 1900-talet utgjorde raden av fasta 
lag ett grundläggande inslag i det sociala nätverket mellan gårdar och 
byar. Byn Gruddbo på Solieron i Siljan kan här stå som typexempel.

I Gruddbo kunde både nyodlingar och slåttermarker ägas och bru
kas kollektivt. Inom huvudnäringen, fäbodskötseln, existerade en rad 
samarbetsformer. Varje gård var vanligen medlem i flera fäbodlag, 
som gemensamt drev olika typer av fäbodanläggningar. Inom ett fä-



bodlag kunde det också existera flera vall-lag, inom vilka gårdarna 
turades om att ansvara för kreaturens skogsarbete eller gemensamt 
anställa vallhjon. Större anläggningar samt mycket av den mera 
arbets- och kapitalkrävande redskapsutrustningen finansierades också 
genom lagbildningar. Gårdarna gick samman om att uppföra skvalt- 
kvamar, vattensågar, smedjor, vadmalsstampar och torkstugor för 
spannmål etc. I fisket arbetade man tillsammans i notlag, som både 
svarade för redskapsanskaffning och arbetsinsats. Till de viktiga 
vattentransportema bildades en rad båtlag. Medan de enskilda går
darna vanligen ägde en mindre båt, gick man samman i större lag för 
att hålla kyrkbåt och storbåt till kreaturstransporter.

Varje gård var alltså medlem i ett stort antal olika lagbildningar, 
som endast delvis överlappade med varandra. Lagstorleken växlade 
med funktionen. Medan en del samarbetsgrupper var begränsade till 
grannelag, som kunde omfatta 2—4 gårdar, hade andra en större 
utsträckning och kunde ofta nå utanför den egna byns gränser. Slutli
gen existerade samarbetsformer mellan socknens byar, bygdelag. Not
laget som normalt utgjordes av två gårdar, var alltså ett typiskt gran
nelag, medan fäbodlaget kunde omfatta ett dussintal gårdar.

Jämför vi Gruddbo med en skånsk slättby på Österlen blir skillna
derna stora. I den oskiftade slättbyn var ett långt drivet samarbete 
inom åkerbruk och boskapsskötsel nödvändigt. I Skåne hade också 
byalaget en central ställning i arbetsorganisationen. Därutöver fanns, 
som i Gruddbo, en rad skiftande lagbildningar, sammansatta av grang
årdar mellan större enheter. Plöjningsarbetet med den tunga hjulplo
gen krävde många dragare och gav upphov till ett slags plöjning, där 
ett antal bönder gick samman om arbetet. Boskapsskötselns vångalag 
omfattade flera byar. Många gemensamma arbetsinsatser organisera
des genom arbetsgillen, t.ex. vid husbygge och större jordbruksarbe
ten.

Inslaget av kollektivt ägande var dock inte så markant som bland 
dalaböndema. Anläggningar som smedja och kvarn ägdes vanligen av 
enskilda specialister -  i detta fall bysmeden och möllaren. Däremot 
kunde flera bönder tillsammans äga en maltkölna, där komet torkades 
till ölbryggning, eller en bråkstuga, där linet bearbetades.

Skillnaderna i arbetsorganisation mellan de två byama kan bland 
annat föras tillbaka på de skiftande ekologiska och ekonomiska vill
koren. Mot dalabondens extensiva hushållning och stora tillgångar på 
utmark av olika slag, står den skånske slättbondens mera specialise
rade och intensiva exploateringsmönster av naturresurser som åker, 
äng och falad. Här kännetecknades också näringslivet av en längre 
driven specialisering och differentiering. Vidare var den sociala struk
turen en annan. Det fanns gott on hantverkare, tjänstefolk och daglö-



nare i byarna på Österlen, vilket minskade behovet av samarbete mel
lan gårdarna.

Lagbildningarnas uppbyggnad
Med utgångspunkt från de två exemplen kan vi granska lagbild- 
ningamas syften och organisationsprinciper. Vi kan tala om ekono
miska korporationer, som är fastare lagbildningar och består även om 
medlemmarna växlar samt tillfälliga lagbildningar med lösare sam- 
arbetsformer, där laget bildas inför en konkret arbetsuppgift och upp
löses efter arbets genomförande. I bondbyn skulle då fäbodlag och 
vångalag utgöra exempel på ekonomiska korporationer, medan ett 
skalljaktslag eller en grupp grannar som hjälper till vid ett husbygge 
representerar tillfälliga lagbildningar.

Nästa steg blir att granska lagbildningamas syfte. Samarbetar man 
för att arbetsuppgiften är manskapskrävande? Är det fråga om kollek
tivt ägande av en naturresurs? Eller går man samman för att finansiera 
och driva en anläggning? I många fall rör det sig om kombinationer 
av både samarbete och samägande.

Samägande av naturresurser och anläggningar 
Det kollektiva ägandet i bondesamhället tog sig skilda former. Ser vi 
först på förekomsten av gemensamt ägande och exploaterande av 
naturresurser har detta varit betydligt vanligare i norra än i södra 
Sverige under 1700- och 1800-talen. Som påpekats i skildringen av 
bondbyns ekonomiska liv, har åkerbruket snarare utmärkts av sam
drift än sammanägande. Ägogemenskapen har varit vanligast för 
ängsmark och fiskevatten samt för olika typer av utmarksresurser -  
skog, skogsbeten, naturängar etc. Det rör sig här om tillgångar, som 
varit svåra att fördela rättvist eller funnits i överflöd, och vilka först 
sent har skiftats ut på enskilda ägare -  framförallt i Nordsverige.

De lag, som bildats för att förvalta en gemensam naturtillgång, har 
främst haft två syften: dels att åstadkomma en rättvis fördelning och 
dels att förhindra en överexploatering.

Ännu vanligare har lagbildningar kring en gemensam anläggning 
varit. Dessa typer av lag har främst bildats i de fall, där det ställt sig 
för kapital- eller arbetskrävande för en individ eller enskild gård att 
skaffa en egen utrustning. Till denna kategori hör fiskarnas båtlag, 
bergsmännens hyttlag och böndernas kvamlag. Sådana lag har vanli
gen utformats som andelsföretag. Varje delägare har haft andelar i 
anläggningen eller redskapet, andelar som ofta gick i arv eller kunde 
avyttras till andra.



John Granlund har påpekat, att det existerat två huvudprinciper för 
utnyttjandet av samägda resurser. För det första kan vi tala om 
gemensamt ägande med kollektivt utnyttjande och påföljande fördel
ning av bytet. Exempel på detta utgör bohuslänningarnas storbacke- 
fiske, ostkustfiskarnas notlag eller böndernas samslåtter. För det 
andra kan kollektivet ägande kombineras med individuellt utnytt
jande. Det enklaste exemplet utgör rotningen av gemensamma fiske
vatten mellan gårdarna, som på Runnö, eller i de många föreskrifterna 
om hur gemensamma skogsmarker fick utnyttjas av de enskilda går
darna.

Till denna kategori av lag, baserade på samägande, kan vi också 
räkna de korporationer, som bildats för att anställa en gemensam fiink- 
tionär eller specialist. I många norrländska byar hade man inte bara 
en gemensam bysåg, utan kunde också anställa en sågställare att sköta 
den. Både i Ovansiljan och på Österlen har gårdar eller byalag gått 
samman om ett gemensamt vallhjon eller en herde. Till sist kanske vi 
bör nämna den form av samarbete, som byggts upp kring gemensamt 
inköp av avel sdjur.

Gemensam arbetsinsats
I flera av de ovanstående exemplen har behovet av samägande varit 
kombinerat med ett behov av en gemensam arbetsinsats. I Ostkustens 
notlag behövdes både en större arbetsstyrka och ett samarbete vid 
anskaffandet av den stora noten. Ofta kunde notlaget dessutom vara 
ägare av själva naturresursen -  strandvatten där man fiskade. I en 
sådan lagtyp kombinerades alltså alla tre produktionsfaktorerna 
arbete, fångstkapital och naturresurser. Samma kombination finner vi 
i bergsmännens gruvlag, där man både ägde gruvfyndigheten och 
arbetade kollektivt med brytningen.

Det har även existerat lag som uteslutande bildats för att åstad
komma en större, samlad arbetsinsats. Till denna kategori kan vi 
räkna de skånska plöjelagen, och flera olika typer a v fångstlag. Inom 
jakt och fiske har det förekommit en rad tekniker, som krävt stor man- 
skapsinsats. Exempel på detta är bohuslänningarnas sillfiske med 
vadar, kustböndernas sälklubbing och raden av lag som bildats vid 
skallgång och drevjakt.

Har det endast gällt att kombinera arbetsinsats utan någon form av 
samägande, har lagen ofta kunnat få en lösare form. Medan de flesta 
lag som baseras på kollektivt ägande är att betrakta som ekonomiska 
korporationer, har de tillfälliga lagbildningama varit vanligare inom 
de rena samarbetslagen.



Lagets struktur
Utmärkande för de folkliga lagbildningama var deras kooperativa och 
icke-hierarkiska uppbyggnad. Ofta saknades en mera markerad kom
mandostruktur. I de fall där man hade en sammankallande ledare för 
laget gick denna syssla på tur liksom ansvaret för lagets eventuella 
räkenskaper. Behovet av en arbetsledare saknades ofta, eftersom del
tagarna var vana vid kollektivt arbete.

Den jämlika lagstrukturen visade sig också i fördelningen av utby
tet inom lag som baserades på kollektivt utnyttjande av en naturtill
gång eller en anläggning. Här ställdes stora krav på en rättvis fördel
ning, antingen det gällde att fördela ett notvarp strömming, stycka en 
älg efter en drevjakt eller dela upp det nyslagna höet på en gemensam 
slåtteräng.

Den enklare fördelningsprincipen innebar helt enkelt att man 
delade upp fångsten eller utbytet i högar och lottade ut dem. Hade 
någon rätt till större part kunde han få två högar o.s.v.

Vid en samslåtter kunde höet noggrant fördelas i stackar och mär
kas med stickor, varefter man bad en av slåtterfolket ”att se åt sko
gen” och tala om hur stackarna skulle fördelas. Man kunde också dra 
lott om de olika parterna. I mer komplicerade lagbildningar utveckla
des ett andelssystem, som t.ex. i bohusfiskarnas storbackefiske, där 
fångsten noga radades upp i jämnstora parter på hamnbryggan efter 
hemkomsten och fördelades mellan lagets olika intressenter enligt ett 
komplicerat andelssystem: delägarna i båten, medlemmama i arbets
laget, lärlingspojken, lotterna åt fiskaränkor o.s.v. Ju mera komplice
rad lagens sammansättning var, desto mera invecklad blev fördel
ningen, men principen var densamma.

Arbete och arbetshjälp
Vid sidan av dessa mer eller mindre fasta lagbildningar fanns också 
en rad andra samarbetsformer. I den förindustriella naturhushåll
ningen spelade arbetsbytet en viktig roll. Begreppet arbetsbyte inrym
mer dock allt från lösa transaktioner, som när två bönder assisterat 
varandra vid ett konkret tillfälle, till mera institionaliserade former för 
utväxling av arbetskraft. Dessa arbetsbyten fick ofta karaktären av en 
fördröjt byte: man väntade sig inte en omedelbar motprestation. Vi 
kan om vi vill tala om bondbyn, fiskeläget eller brukssamhället som 
ett system av innestående fordringar. Genom att hjälpa andra visste 
man att man kunde påräkna assistans, när det behövdes. Kravet på 
reciprocitet, på balans i bytestransaktionerna, fanns alltid även om 
man inte bytte vara mot vara, eller tjänst mot tjänst.

Dessa fasta bytesrelationer fick ofta formen av grannhjälp mellan



två gårdar eller en granngrupp. Denna hjälp kunde fungera som en 
form av ömsesidig försäkring. Vid behov kunde man låna både red
skap och arbetskraft från granngården. En annan typ av bytes
relationer uppstod i ekonomiskt differentierade bygder, där hushåll 
med olika inriktning kunde komplettera varandra. Exempel på sådana 
relationer finner vi i symbiosen mellan fiskare och bönder i många 
kustbygder.

Denna form av grannhjälp lever fortfarande kvar, och främst då 
kanske i små, välintegrerade lokalsamhällen, där cirkulationen av 
varor och tjänster mellan grannar kan vara intensiv och skapa en grå
zon av informell ekonomi av stor betydelse för den enskilde.

Arbetsgillen
I den inledande jämförelsen mellan Ovansiljan och Österlen berörde 
vi helt kort arbetsgillenas viktiga roll i de skånska byarna. Arbetsgille 
är en dialektal term från de gammaldanska landskapen. Medan man i 
Skåne kan tala om ett slåttergille kan benämningen längre norrut vara 
slåtteröl, slåtterkalas etc. Ibland används termen endast för att 
beteckna den efterföljande festen, men här kommer termen arbetsgille 
att användas i en vidare bemärkelse. Ett arbetsgille definieras som en 
institutionaliserad form för arbetsbyte, där den gemensamma arbets
insatsen avslutas med en fest. Arbetet och festen bör i detta fall ses 
som en helhet. Själva festmomentet kunde vara mer eller mindre 
framträdande: från en enkel sup och kanske en smörgås efter avslutat 
arbete till överdådiga kalas med mat och dryck i överflöd, spelmans- 
musik och dans. Man kunde också bjuda på extra förplägnad under 
själva arbetets gång.

I de fall själva festen utgjorde betalningsmedlet höll man noga reda 
på vad som var som passande förtäring. En snål gillesvärd kunde få 
problem med arbetskraften nästa gång han ville arrangera ett arbets
gille. ”Från ett riktigt klinegille skulle helst gästerna leda varandra 
hem, eller ännu hellre krypa”, heter det från Skåne.

Arbetsgillens organisation har varierat från mera lösliga samarbets- 
former, där deltagarna kunde växla från gille till gille, till fastare gil
leskorporationer bestående av grannfolk eller byalagets medlemmar.

Vid riktigt stora gillen krävdes det en omfattande organisation för 
att klara av själva festmomentet. Var man van vid ett matlag på 6-8 
personer på gården, behövdes det en stor insats för att ordna kalas 
30—40 personer. Ofta löste man detta genom att värdfolket fick hjälp 
från andra gårdar. Dels kunde man ha med sig förning som bidrag till 
festmaten, och dels kunde det arrangeras ”ett gille i gillet” genom att 
några bondkvinnor ryckte in och hjälpte till med matlagningen,



Riklig förtäring under själva arbetet ingick i många arbetsgillen. Här är 
ett ungdomligt skördelag samlat i en arbetspaus på Rösjöholm i Skåne år 
1908. I fonden står husbondefolket med kaffekanna och brännvinsglas. 
Observera uppdelning i pig- och drängsida.

medan det stora arbetslaget var ute i markerna.
Arbetsgillena var alltså ett vanligt sätt att lösa ett tillfälligt behov 

av arbetskraft i det förindustriella samhället. De innebar också en 
möjlighet att rationalisera omfattande arbetsmoment eller göra mono
tona sysslor mer underhållande genom en gemensam arbetsinsats. I 
och för sig behövde det inte innebära, att man utnyttjade den tillgäng
liga arbetskraften effektivare, men den psykologiska effekten av att 
arbeta kollektivt med en efterlängtad fest i sikte bör inte underskattas. 
Som i så många andra fall ställer det sig svårt att dra en gräns mellan 
rent ekonomiska och sociala funktioner. Flera arbetsgillen hade sna
rare fest- än arbetskaraktär.

I vilka situationer arrangerades arbetsgillen? Ser vi först på jord-



brukets produktionscykel, existerade det i denna en rad tunga och 
arbetskrävande sysslor, som kunde ge upphov till arbetsgillen.

Vid nyodlingsarbete kunde man förvandla det trista slitet med sten- 
brytning till en gemensam syssla. Från Skåne heter det:

Skulle en större odling företagas, och där fanns mycket sten att 
bortföra, ställde man till med ett ”stengille” ... Man kunde då på en 
bestämd dag samla en ansenlig arbetsstyrka och få mycket arbete 
uträttat, som annars husets folk sällan skulle hinna med på år och 
dag. Utom det vanliga byalaget bjöd man även släktingar, boende i 
andra socknar, som vid dessa tillfällen brukade medföra bakverk 
och annan tillrustning i matväg. Vanligen kommo de med husets 
alla tillgängliga dragare och folk. Då en sådan bjudning blev kun
gjord fick Far på stället laga så, att han var väl försedd både med 
”vått och torrt” i tillräckliga mängder, ty någon annan betalning för 
dagsarbetet vankades icke... Sedan arbetet för dagen var avslutat 
for var och en av byalaget till sitt hem för att om en stund återvända 
till gillesgården, pyntad och högtidsklädd i väntan på den rika för- 
plägnaden. Då aftonvarden var förtärd och var och en kände sig 
mätt och belåten, var det att roa sig på bästa sätt. De mera till åren 
flylkade sig kring bordet, där brännvinsflaskan hade sin plats, och 
drack sina gökar, resonerade om dagens händelser, om de nyod
lingar var och en varit med om och varest det hade vankast den rik
ligaste förplägnaden o.s.v. De mera danslystna av ungdomen höllo 
till på logen, där dansen, efter musik av byns spelman, tråddes hela 
natten, medan kortleken på andra håll var i bruk. Alla hade roligt!

Utkömingen av gödsel till de splittrade och ofta avsides belägna jord- 
tegama i den oskiftade byn var en annan tung och arbetskrävande 
syssla. Genom ett gödselgille kunde bönderna i tur och ordning hjlpa 
varandra med utköming och gödselköming.

Slåtter och skörd är andra arbeten som givit upphov till arbetsgil
len. Medan skörden vanligen sköttes individuellt av arbetsstyrkorna 
på de enskilda gårdarna, var det kollektiva inslaget större i slåtterarbe- 
tet, särskilt då det rörde sig om samägda slåttermarker.

Vid husbygge fanns flera arbetskrävande moment, som kunde ge 
upphov till arbetsgillen. Ville man ha hjälp med att forsla hem bygg- 
timmer från skogen arrangerade man ett körgille. När takstolarna 
skulle resas ordnades med resgille. I korsvirkesbygder var lerkli- 
ningen av husväggarna ett krävande arbete, som dessutom måste gå 
snabbt. Här blev klinegillen en vanlig samarbetsform.

Arbetsårets växlande utformning i olika bygder har naturligtvis 
skapat skiftande samarbetsformer. I fiskelägen gav inte det blyg
samma inslaget av jordbruk upphov till arbetsgillen, men väl sjösätt
ningen av båtar fram på vårsidan. Vid dessa tillfällen kunde man



arrangera ”skutöl” eller erbjuda brännvin till dem som ställde upp. I 
skogsbygder kunde man gå samman om arbetet med att stapla ved till 
en tjärdal.

En rad arbetsgillen byggdes upp kring den enskilda gårdens arbete 
med förädling av råvaror. En del av dessa gillen innebar inte bara 
arbetshjälp utan även råvaruhjälp. När mjölken var som fetast fram 
på höstkanten, kunde man arrangera ystegillen. Eftersom de flesta 
gårdar inte hade tillräcklig mjölkproduktion för osttillveming i större 
skala, ordnade man med sammanskott. I tur och ordning samlades 
bondkvinnorna hos varandra med mjölk från de olika gårdarna. 
Sådana ostgillen arrangerades också vid erläggandet av tionde prästen 
eller som naturlön åt byns hantverkare etc.

Textilproduktionen var ett annat gårdsarbete med ett behov av 
större arbetskraftsinsats. I linhanteringen lönade det sig bättre att gå 
samman om arbetsmoment som brötning och skäktning. Man kunde 
då rationalisera arbetet genom att lägga upp det på ”löpande band”, 
där deltagarna utförde specialiserade delmoment.

I kardegillena var den sociala funktionen framträdande. Arbetet 
blev roligare och lättare, när man var flera som arbetade. Flera arbets
gillen av inomhuskaraktär gav tillfälle till historieberättande och 
byskvaller.

Skäktegillet var vanligen ett rent kvinnogille, liksom yste- och kar- 
degillet, och denna form av kvinnlig gemenskap kunde upplevas 
mycket starkt, som författaren Elin Wägner påpekat:

Den som inte varit med om ett skäktegille, vet inte vilken egen
domlighet stark själslig påpekan kvinnorna utsattes för, medan de 
ingår i ett arbetslag omkring en viktig uppgift som är dem absolut 
förbehållen. Inte för ro skull kallas det första skäktgillet (i septem
ber) i byn för riksdagens öppnande. Det är en riksdag som öppnas, 
när kvinnorna tågar in på logen med skäktestolar och skäkteträn. 
Karlarna samlas utanför i bävan och nyfikenhet. De längtar att få 
beröm för att de buret linet väl, och beröm får de som de skött sig, 
men veta vad kvinnorna talar om inne på logen, det får de inte. 
Logen är lika förbjuden för dem som riksdagshuset för Hans majes
tät konungen. Debatten börjar så fort säckarna öppnats och det 
brutna linet delats ut. Medan linet befrias från skäktefallet, befrias 
kvinnorna från sina hämningar.

För värendskvinnoma var den sociala funktionen i skäktegillena så 
viktig, att man fortsatte med arbetsgillen långt efter det att handskäkt- 
ningen blivit olönsam. Även från andra håll har vi exempel på hur 
viktig den sociala gemenskapen var vi gillen som dessa. Mot Elin 
Wägners lite putsade beskrivning kan vi ställa Gustaf Ericssons skild
ring av linbråkningen i en Sörmlandsbygd:



Intet tillfälle i människolivet kunde vara så utmärkt för grovheter i 
samspråk och ordauttryck som de vid linbråkningen övliga. På 
ottan så voro bråklaget lämnade åt sig själva och då var man mot 
kvinna och kvinna mot man och samtliga sinsemellan i ett oupp
hörligt käbbel, dels med anmärkningar och grovheter mot varandra 
och dels fördömmande frånvarande mot vilka man hade ett hom i 
sidan. En anmärkningsvärd sak var att ingen fick bli förargad, utan 
var det att giva lika gott igen... Förövrigt undvek varje blygsam 
människa att gå förbi sådana ställen där bråkning förehades för att 
inte bli generad.

Efter det att linbråkningen avslutats är det så dags för kvällens kalas:

Ja nu kommer bråkgummoma! säger någon, och då blir det att sätta 
på tvättvatten. De komma ganska riktigt, trasiga, sotiga och dam
miga så det dråser av dem. De tillfrågas om de är hungriga och 
törstiga ty di åt ju inte’ någe i middä’s, så de va’ någe? Nej, ingen 
är hungrig men en liten serapssup kan så vara och så en vetebröds- 
skiva med smör är inte att lipa åt. De putsa sig och ombyta kläder 
och om de hava någon dräng som har något värde så blir han bju
den på en puss; i motsatt fall blir han bjuden sådan medan de hava 
sotet på sig...

Det är just växlingen av hårt arbete och intensivt festande som kunde 
förvandla många gillen till mycket uppsluppna tillställningar där man 
kunde tillåta sig mycket som inte alltid gick för sig i vardagen.

Det gällde dock att se till att festandet inte tog överhanden för tidigt 
på dagen. Från Nordluleå berättas om en bonde, som köpte hem ett 
ankare brännvin för att få hjälp med en virkestransport av sina gran
nar. Han var oförsiktig nog att låta kalaset gå före hjälpen, och hann 
endast få en fyra, fem stockar hemkörda till sitt bygge.

En klar nöjeskaraktär hade de arbetsgillen som främst dominerades 
av ungdom. Eftersom tillfällen till dans och fest var livligt eftertrak
tade kunde bonden på en gård låta sitt tjänstefolk eller sina bam 
arrangera ett arbetsgille för byns ungdomar.

För många blev dessa sammankomster årets efterlängtade höjd
punkter och gav glans åt slitsamma grovarbeten, som storbyk och 
rapströskning. Detta har gjort att arbetsgillen ofta kommit att intaga 
en oproportionerligt stor plats i traditionsuppteckningama på bekost
nad av andra, vardagligare sysslor. Det kan därför vara på sin plats att 
ge ett annorlunda perspektiv:

Som fjortonåring gick Selma Frode-Kristensson i början av 1900- 
talet för att göra sina första skördedagsverken tillsammans med mor
fadern vars jordbit på utmarken till en Österlenby tillhörde en av de 
större gårdarna. Hemma hade mormodern talat om kalasmaten som



Höstslakten var ett arbete som samlade mycket folk. Här är några kvin
nor sysselsatta med att ta hand om köttet. Foto från 1920-talets Halland. 
(Foto Varbergs museum.)



bestods under skördearbetet, men verkligheten för dagsverkama var 
en annan:

När det skymde, inte förr, slutade dagens arbete. Efter cirka tolv 
timmars arbete. Kvällsmåltiden bestod den dagen av uppvärmd 
potatis med skummjölk och bröd till. Hade man tur kunde man 
hitta en liten fläskbit från middagsmåltiden bland potatisen...

Skrivande folk har romantiserat skördearbetet. Det skulle vara så 
fyllt av poesi. Arbetsfolket trallade och sjöng till arbetet. Allt var 
idyll. Innan de fula maskinerna kom och förstörde poesin. Kanske 
var det poetiskt att se på. Vad vet jag. Det var i varje fall inte poe
tiskt att arbeta så hårt att man stupade. Och vi orkade varken lyssna 
efter fåglalåt eller själva sjunga...

De traditionella sam arbetsformem as upplösning
Selma Frode-Kristenssons ungdomsminne berättar om en tid när de
sociala klyftorna förändrat formerna för arbetshjälp och arbetsfest.

I ett homogent bondesamhälle med stark bygemenskap var arbets
byten och arbetsgillen lätta att upprätthålla. Reciprociteten, balansen i 
utbytet, kom mer eller mindre av sig självt genom den ständiga cirku
lationen och omfördelningen av arbetstjänster, fester och andra mot
prestationer.

Ett mått på den sociala solidariteten utgjorde raden av hjälpgillen, 
då byfolk eller grannar kunde assistera en sämre ställd kollega. En 
torpare eller hantverkare, som hade problem med att få vinterveden 
hemkörd, kunde få hjälp av bönderna, som t.o.m. kunde ta med sig 
egen gillesmat för att hålla kostnaderna nere. En sentida utlöpare av 
denna form för grannsolidaritet utgör de tillfällen, då traktens bönder 
rycker in och klarar av skördearbetet på en gård, där bonden insjuk
nat.

Ännu mot 1800-talets slut kunde arbetsgemenskapen vara stark i 
många bygder, medan den ökade sociala skiktningen verkade 
upplösande i andra trakter. I vissa bygder upphörde bönderna att gå 
på arbetsgillen. De sände sitt tjänstefolk till arbetet, och besuttna och 
obesuttna möttes sällan på samma gillen. Här blir traditionerna kring 
arbetsgillen ett mått på bylivets sociala desintegration. Jämför vi till 
exempel en skånsk slättby med en småländsk småbrukarbygd mot 
1800-talets slut, blir skillnaderna stora. Bland de skånska storbön
derna var det högst ovanligt med hjälpegillen mellan bönder och obe
suttna, medan denna form för social solidaritet fortfarande kunde leva 
stark i den småländska byn.

Arbetsgillena var naturahushållningens samarbetsinstitution. Med 
en ökad kontanthushållning började man köpa de tjänster man tidigare



bytt sig till. I storbondebygder kunde man hålla sig med ett allt större 
antal tjänstefolk, vilket minskade beroendet av grannhjälp. Mot 1800- 
talets slut skapade också jordbrukets mekanisering ett mindre behov 
av samarbete. Ystningen övertogs av andelsmejeriema, som blev den 
nya tidens samarbetsform, slåttermaskinen ersatte en stor del av slåt- 
terfolket. I stället för att arrangera kardegillen sände man ullen till 
maskinell kardning o.s.v.

Det minskade behovet av samarbete slog igenom även på andra 
områden. Utskiftningen av bondejorden och uppdelningen av kollek
tiv egendom, som skog och ängsmark, gjorde samarbetet överflödigt. 
Raden av kooperativa lagbildningar tunnades ut, eller övergick till 
formella ekonomiska föreningar som andelsmejerier, skogsägareföre
ningar och jordbrukskassor.

Sågar, vadmalsstampar och kvarnar övertogs av specialister eller 
blev till produktionsenheter inom industrin. Det minskade självhus
hållet och den ökade specialiseringen gjorde den enskilda gården till 
en självständig produktionsenhet, i högre grad än tidigare.

Den ökade kapitalinsatsen, som följde med jordbrukets mekanise
ring, kunde dock skapa nya arbetsformer. Man bildade tröskbolag för 
att gemensamt köpa in och driva ett ångtröskverk, till exempel. 
Dagens maskinstationer utgör ett sentida exempel på bondesamarbete 
och kollektivt ägande i nya former.

Sammanfattar vi utvecklingen under det senaste seklet, kan vi tala 
om två utvecklingslinjer, dels en övergång från kollektiv till individu
ell drift, och dels en övergång till stordrift efter de nya organisations
principer, som skapades i industrialismens samhälle.

SKRÅVÄSEN OCH SKRÅHANTVERKARE

Arbetslivet i de förindustriella städerna dominerades av skråväsendet, 
som vi tidigare mött i kapitlet om städer. I det följande är det snarare 
skrånas interna organisation och kulturmönster som står i fokus.

Skråhantverkamas organisationsformer hade ytterst litet gemen
samt med bondesamhällets samarbetsformer. Utmärkande för skråvä
sendet var en långt driven och starkt formaliserad organisationsvärld. 
Formerna hade i hög grad hämtats från tyskt skråväsende. Under 
medeltiden och även senare var det tyska inslaget bland städernas 
hantverkare stort.

Till skillnad från de flesta andra yrkeskategorier reglerades skrå
hantverkamas arbete av skrivna förordningar och stadgar. Inom varje 
hantverksskrå skilde man noga på de tre kategorierna: mästare, gesäl
ler och lärlingar. Varje gmpp hade sina noggrant definierade rättighe-



ter och skyldigheter.
Mästarna var organiserade i ämbeten eller skrån, som främst funge

rade som ekonomiska intresseorganisationer. Gesällerna slöt sig sam
man i gesällskap, vilkas funktioner efterhand kom att förskjutas. 
Ursprungligen var gesälltiden tänkt som en förberedelse för mästar- 
värdigheten, men under 1600- och 1700-talen blev det allt svårare för 
gesäller att förvärva mästarstatus och sätta upp egen verkstad. Mäs
tarna försökte bromsa tillströmningen till ämbetena i konkurrensdäm- 
pande syfte, och majoriteten av gesällerna gled över till att bli arbets
karlar, som normalt ingick i mästarens eget storhushåll.

Gesällskapen kom därför att få stor betydelse, dels som en ram 
kring gesällernas ungkarlstillvaro, och dels som stödorganisationer 
för de enskilda medlemmarna. En förutsättning för bildandet av ett 
gesällskap var naturligtvis att gesällernas antal var tillräckligt stort på 
orten. Det var därför främst de stora hantverken i de större städerna 
som bildade gesällskap.

Genom att hyra några rum hos en av mästarna eller på en krog i sta
den kunde dessa större gesäll sammanslutningar hålla sig med gesäll
härbergen, där man träffades till sammankomster och fester, och där 
vandrande gesäller kunde tas emot. I härberget förvarades gesällska
pets insignier och ceremoniella redskap. Där fanns lådan med skrå
ordningen, stadgar och protokollböcker, och välkomman, ett utsirat 
dryckeskärl, som användes vid de otaliga skålritualema.

Mycket av gesällernas ceremonier var lån från mästarnas ämbeten, 
men det är ganska betecknande att gesällerna broderade ut den sociala 
sidan av sin verksamhet. Ritualrikedomen i detta sammansvetsade 
ungkarlskollektiv blev större än hos de gifta mästarna. Vid samman
komster presiderade gesällskapets ledare, "altgesällen”, med bisittare, 
och förhandlingarna var fyllda av högtidliga fraser och rabbelceremo- 
niel, ofta med ett stort inslag av tyska termer.

Ritualglädjen visade sig särskilt vid gesällinvigningarna, då en lär
ling efter fullgjorda läroår skulle erhålla gesällvärdighet. Detta status
byte markerades med omfattande övergångsriter. Först skulle nykom
lingen livas genom förlöjligande inträdesprov, parodiska dopritualer 
eller förnedrande behandling. Hos snickargesällerna skulle han behyv
las genom hårdhänt hantering med träverktyg, kanthuggas, kapas till 
och hyvlas av för att bli en ”riktig” gesäll. Hos smederna fick gesällen 
bita ett märke i en särskild nyckel och hos bokbindama löpte han gat
lopp, för att nu ta några exempel från 1800-talets svenska gesäll värld. 
Därefter fick han för första gången dricka ur välkomman och lära sig 
raden av hantverksbruk eller ”Gewohnheiter”, som de också kallades. 
Dessa hantverksbruk innehöll bland annat de hemliga lösenord gesäl
len måste känna till för att kunna ge sig ut på vandring.



Ritualglädjen och gesälltraditionema kom att leva vidare i många hant- 
verksmiljöer även efter skråväsendets upphörande. Här poserar kakel- 
ugnsmakaregesällema i Göteborg vid en gesällinvigning kring sekel
skiftet. Den nyinvigde gesällen står med den utsirade välkomman i han
den. Bredvid honom syns altgesällen med gehörsstaven eller ordförande
klubban.

I en del skråordningar var en flerårig period av gesällvandringar 
påbjuden. Tanken var att gesällen skulle finslipa sin utbildning genom 
att arbeta hos olika mästare. Ofta sträckte sig dessa vandringar utanför 
landets gränser, till danska och tyska städer. Ja, det förekom till och 
med att svenska gesäller genomkorsade hela Europa och arbetade hos 
mästare i Balkanstatema. Gesällerna blev den kanske rörligaste 
arbetsgruppen i det förindustriella Sverige. Denna rörlighet underlät
tades i hög grad av skråväsendets och gesällskapens internationella 
karaktär.

För nyanlända gesäller kom gesällskapen att fungera som arbetsför
medlingar. Den vandrande gesällen gavs ett ceremoniellt mottagande 
enligt en fastlagd ritual med frågor och motfrågor. Efter denna 
”omskådning”, som syftade till att fastställa gesällens bakgrund och 
kunskaper, hjälptes han av sina kolleger till en anställning hos någon 
av stadens mästare och deltog i gesällskapets aktiviteter.

Lärlingarnas sociala organisation var av förklarliga skäl inte lika 
markant. Under lärotiden, som kunde vara i upp till fem år, arbetade 
lärlingen mest som passopp. Han fick hjälpa mästarens hustru,



springa ärenden åt gesällerna och utföra enklare sysslor på verksta
den. De smutsigaste och mest monotona sysslorna överlämnades van
ligen till lärlingen. Han fick dra blåsbägen hos smederna, putsa silvret 
hos silversmederna och knåda kitt hos glasmästarna etc.

Rangordningen mellan mästare, gesäller och lärlingar inom de 
olika skråna var alltså skarp, men man var även noga med att dra 
sociala gränser mellan de olika hantverken. I en skildring av skånska 
färgare vid 1800-talets mitt heter det:

Att hava vänner bland skräddare och skomakare kom inte i fråga. 
På dem såg en sannskyldig färgare ned med ringaktning och det 
hörde till ett omtyckt nöje att berätta och skratta åt de då gängse 
många historierna om skräddarna, alla avsedda att förlöjliga dessa 
hedervärda yrkesmän. Målaryrket, som liksom färgarens hade att 
sätta färg på föremålet, ansågs ändå stå på en mycket lägre nivå. 
Målarna kallades föraktligt plankstrykare. När en gång en målare, 
berättades det, sökte sällskap med en färgare, avvisades han med 
yttrandet att en trådmålare inte ville hava med en trämålare att 
göra...

Man förstår härav att färgaregesäller såväl som lärlingar voro 
kända för att vilja skryta med sin profession. Det skedde bland 
annat genom att visa de färgade händerna. För en sannskyldig fär
gare var det av största vikt att hålla denna färgning vacker och 
bestämt avgränsad. Handens hela innersida samt fingrarnas ytter
sida upp till knogarna skulle vara glänsande mörkblå... Lördagsaft- 
nama tvättade man sig extra noga om händerna, även med skarpt 
syrehaltigt vatten, varefter man till sist gick in i blåeriet och dop
pade fingrarna i kypen för att få den önskade mörkblå färgen...

Skråhantverkama var en elit bland de förindustriella arbetsgrupperna. 
Detta var uppenbart i städernas arbetsliv, där gesällerna skilde ut sig 
från den lösare kategorin av arbetskarlar eller diversearbetare. På 
järnbruk och glasbruk utgjorde de skråorganiserade mästarna en klart 
avgränsad grupp med privilegierad ställning.

1847 avskaffades skråväsendet som en del i liberaliserad marknads
politik, men mycket i skråväsendets organisationsformer och före
ställningsvärld kom att leva vidare under senare delen av 1800-talet.

I takt med att produktionsenheterna växte under 1800-talet, föränd
rades relationerna mellan mästare och gesäller till att bli en renodlad 
relation mellan företagare och lönarbetare. I det växande gesällkollek- 
tivitet krympte möjligheterna att nå egen mästarposition snabbt, och i 
takt med att gesällerna åldrades blev det även vanligare att de gifte sig 
och etablerade egna hushåll. Men den patri arkala relationen mellan 
mästare och gesäll kom ofta att maskera denna nya lönearbetarposi- 
tion, som bl.a. etnologen Birgitta Skarin Frykman visat i sin studie av



bagargesällerna i Göteborg. För bagarmästarna var det viktigt att hålla 
den gamla ”skråandan” med dess patriarkala kontroll av gesällerna 
vid liv:

Oberoende av ålder och civilstånd placerades gesällerna i rollen
som oansvariga barn, som skulle acceptera allt vad mästarfader
sade var det rätta.

Men för gesällerna kunde även fasthållandet av gesälltraditionerna 
vara ett vapen att vända mot arbetsgivarna: man slog vakt om sin 
yrkesstolthet, sin frihet och sin starka gemenskap.

I en studie av gjutama på en maskinverkstad i Svedala har etnolo
gen Mats Lindqvist visat hur dessa genom att hålla på sina skråtradi
tioner både höll distans till andra yrkesgrupper, som grovarbetama, 
och samtidigt försvarade sina positioner gentemot företaget. Ännu i 
början av 1900-talet kunde gjutama i samlad tropp marschera iväg på 
badutflykt en måndag och därigenom markera sin gamla "blåmån- 
dagstradition” -  rätten att ta en fridag utan att be någon om lov.

SÄSONGARBETARE OCH VANDRINGS ARBETARE

I bokens inledande avsnitt berördes de konsekvenser befolknings
ökningen fick för landsbygdens näringsliv. 1800-talets agrara sam
hälle kom i allt högre grad att präglas av säsongsarbetsvandringar. 
Dessa vandringar på jakt efter arbete utanför hembygden kan sägas 
utgöra ett led mellan det agrara bondesamhället och det industrialise
rade Sverige.

Säsongarbetsvandringar
Redan under medeltiden möter vi uppgifter om bönder och arbets
karlar, som lämnar hembygden under delar av året för att söka sig 
arbete på annan ort. De stora regionala variationerna i näringsliv och 
arbetsår är en av förutsättningarna för uppkomsten av säsongs
arbetsvandringar, en annan är den ojämna arbetsrytm som präglade 
bondeåret i många bygder. Under vissa perioder av året hade man 
överskott på arbetskraft i hushållet. Den främsta faktorn bakom 
arbetsvandringarna utgör dock det alltmer pressade försörjningsläget 
på landsbygden under 1700- och 1800-talen. I många bygder blev 
arbetsvandringarna en nödvändighet för att klara uppehället, inte bara 
bland de obesuttna utan också hos många småbönder. Vi kan även se 
hur lokala lågkonjunkturer och missväxtår resulterar i ökat antal 
säsongarbetsvandrare. Genom industrialismens ändrade näringsliv 4



ökade behovet av säsongarbetskraft starkt, och särskilt för de obe
suttna kunde säsongarbete ge bättre ekonomiska villkor än en dräng
tjänst i hembygden.

Ser vi först på säsongarbetsvandringarnas regionala fördelning i det 
förindustriella agrarsamhället, finner vi att vissa bondebygder var 
mottagare av säsongarbetskraft, medan andra hade befolkningsöver
skott som ej kunde försörjas lokalt. Det är från dessa, ofta marginella 
jordbruksbygder, som arbetsvandrama främst utgått. I de spannmåls- 
producerande slättbygderna kom det tunga och arbetskrävande trösk- 
ningsarbetet tidigt att skapa behov av säsongarbetare. Få gårdar kunde 
klara detta långa och fysiskt krävande vinterarbete med egen arbets
kraft. Till de skånska slättbygderna vandrade bondsöner och drängar 
från Halland, Blekinge och Småland, ofta två och två eller fyra och 
fyra i trösklag med slagorna på ryggen. Detta vinterarbete passade bra 
in i det egna jordbruksåret i hembygden. Man tröskade vanligen mot 
betalning in natura och erhöll ett visst kvantum av den tröskade 
säden. Till Mälarlandskapens jordbrukbygder kom tröskarna att 
rekryteras från andra landskap, främst Dalarna. Under 1800-talet kon
kurrerade de mekaniska tröskverken och senare ångtröskmaskinema 
ut de vandrande tröskarna, som fick söka sig till andra säsongsysslor.

Bland de förindustriella vandringsarbetama finner man vidare 
andra arbetskrävande sysslor inom jordbruket, som dikesgrävning och 
nyodling, samt byggnads- och anläggningsarbeten av olika slag. En 
speciell form av säsongsarbetsvandring, som berörts tidigare, gav de 
stora bohusländska sillfiskena upphov till. Medan linproduktionens 
expansion i landskap som Ångermanland och Hälsingland utvecklade 
en kvinnlig form för säsongarbetsvandring. Från Jämtland och Härje
dalen gick bondkvinnor och pigor vintergången ut mot kusten för att 
arbeta med linförädling.

Under 1800-talet förändrades bilden av säsongarbetsvandringama 
helt. En rad nya arbetsfält skapas genom jordbrukets omläggning men 
främst naturligtvis genom industrialiseringen av det svenska närings
livet. I det följande skall vi skissera denna utveckling genom att jäm
föra två mycket olika säsongarbetarlandskap, Dalarna och Småland, 
för att senare ge en mera generell översikt.

Dalfolkets herrarbete
Dalarna är det stora arbetsvandrarlandskapet i Sverige. Här har "herr- 
arbetet”, som det kallats bland dalbefolkningen, betydligt äldre tradi
tioner än i andra svenska landskap. Orsakerna till detta är omdiskute
rade. Tidigt har man genom närheten till Bergslagen haft god tillgång 

4 på arbetstillfällen. I Dalarna skapade även ett stort befolkningstryck



behov av extrainkomster för den klass av småbrukare, som växte 
fram. Dalfolkets rörlighet blev stor:

Dalfolket begagnar sin hemvist endast som viloställen, emedan de 
mest är på vandrande fot, dels vid fäbodarna, dels ute i landet på 
arbete. Detta folk är hemma överallt, utom hos sig självt. Hela riket 
är deras arbetsrum.

Dalkarlarna arbetsvandrade främst sommartid och sökte sig ned till 
Mälarlandskapen och Bergslagen, men även till bygder i Öster- och 
Västergötland. Under 1800-talets senare hälft vandrade man dessutom 
norrut till sågverken.

Främst sysslade man med tunga och manskapskrävande anlägg
ningsarbeten: nyodling, dikesgrävning, hus- och brobyggen. Eftehand 
skapade sig dalkarlarna ett rykte som kunniga specialister, och under 
1800-talet kom de att utgöra en slags säsongvandrarnas elit.

Under 1800-talet arbetsvandrade även dalkullorna. De sökte sig i 
stor utsträckning till det expanderade Stockholm och arbetade inom 
allehanda servicenäringar, men tog även industriarbete och tyngre 
utomhusarbeten. I Stockholm kunde man se dem som roddkullor på 
Stockholms ström och som mursmäckor på byggen.

Det dalska herrarbetet var särpräglat på flera vis. För det första var 
det vanligen fast organiserat. Man vandrade i lag och arbetade med 
egen förman. Till ledare för laget ville man ha en man, som var bra att 
”språka" och föra lagets talan. Till hans uppgifter kunde också höra 
arbetet med lagets räkenskaper. Förmannen skulle inte bara leda arbe
tet utan även förhandla fram ett gott ackord med arbetsgivaren. De 
flesta sysslor utfördes nämligen på beting. Denna fasta organisation 
gällde naturligtvis främst kollektiva arbeten av olika slag, nyodling, 
husbyggnad etc. Även om man tog individuell anställning som träd
gårdsarbetare eller vedhuggare vandrade man dock alltid i samlad 
tropp.

I sina folkdräkter och med sina märkliga dialekter utgjorde herrar
betarna ett exotiskt inslag i de bygder, där de drog fram. Man höll sig 
också vanligen för sig själv, lagade egen mat och bodde tillsammans. 
I Stockholm fanns under 1800-talet flera dalkarlshärbergen. Även fri
tiden tillbringade man inom den egna gruppen av landsmän. "I huvud
staden såg jag stundom i någon undangömd vrå en liten grupp dalfolk 
samlade i söndagskvällen. Vanligen var någon fiolspelman med. 
Glömmande veckans slit och släp gladdes man åt hemlandstoner", 
skriver en iakttagare från 1800-talet.

Det mesta herrarbetet var förlagt till sommarhalvåret och kunde 
ofta delas upp i två perioder, för att man skulle hinna hem till den vik
tiga fodertäkten på den egna gården. Det blygsamma åkerbruket fick



annars klaras av de hemmavarande. Bland vintersysslorna domine
rade främst vedhuggning åt stadshushåll.

Sydsvenska arbetsvandringar
Mot 1800-talets mitt fick herrarbetena kännas vid en ökad konkurrens 
om arbetstillfällena från andra bygder. I en del fall var dalfolket 
mindre benägna att överge sina traditionella arbetsområden för de nya 
fält, som skapades genom industrialiseringen. Ett landskap som Små
land visar t.ex. upp en ganska annorlunda vandringsprofil.

Under perioden 1760-1860 sjudubblades den obesuttna befolk
ningen i Småland, och de karga jordbruksbygderna på det småländska 
höglandet kunde långt ifrån försörja detta stora befolkningstillskott. 
Det är vid 1800-talets mitt som arbetsvandringarna börjar få större 
omfattning i landskapet. Tidigare hade man liksom hallänningarna 
vandrat till Skåne om vintern för att slagtröska. Nu skapades nya 
arbetsmöjligheter genom sjösänkningsföretag, mossodlingar, jämbyg- 
gen och hamnanläggningar. Den expanderande glasindustrin och det 
begynnande skogsbruket krävde mycket arbetskraft. Men de lokala 
arbetstillfällena förslog inte långt. En ström av smålänningar och 
ölänningar sökte sig upp till Stockholm, där man liksom dalkarlarna 
bl.a. arbetade i byggnadsbranschen under sommarhalvåret. Den om
fattande byggnadsverksamheten skapade även underlag för talrika 
små tegelbruk i Mälardalen, och dessa utgjorde en annan viktig 
arbetsplats för smålänningarna.

Strömmen av arbetssökande gick även förbi huvudstaden mot det 
norrländska skogsbruket, liksom till järnvägsbyggena runt om i lan
det. Smålänningar tycks ha utgjort ett ganska dominerande inslag i 
rallarkåren. Mot 1800-talets slut kom betodlingens uppsving i Skåne, 
i östgötska och västgötska slättbygder att skapa ett stort behov av 
säsongsarbetare. I detta arbete deltog främst kvinnlig arbetskraft.

Smålänningarna vandrade i stor utsträckning i grupp till arbetsplat
serna runt om i landet, men deras säsongarbetssysslor hade inte 
samma fasta organisation som hos de herr arbetande dalkarlarna. De 
småländska säsongarbetsvandringarna fick i stort sett samma utform
ning som vandringen från andra magra bygder i Sydsverige.

Både Blekinge och Halland var stora säsongarbetarlandskap, där 
industrialiseringen kom sent. Den lösa organisationen och den splitt
rade säsongarbetsvandringen från Småland -  där vandringsmålet i 
hög grad växlat med de ekonomiska konjunkturerna i Sverige och 
även i de sydliga grannländerna -  ligger närmare den "normala bil
den” av 1800-talets säsongarbetsbygder, än det särpräglade Dalarna.

Ett annat område med särpräglad vandringsprofil utgjorde Värm-
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Betodlingens snabba expansion i skånska och östgötska slättbygder ska
pade nya arbetsfält för småländska säsongsvandrare mot 1800-talets slut. 
Under höstens stora betkampanjer dominerade den kvinnliga arbetskraf
ten, som på denna bild från sekelskiftets Skåne.

land, dominerat av stark hemmansklyvning och småbönder. Värmlän
ningarna började ganska tidigt att gå på arbetsvandringar i Mellansve
rige, men även till det norska skogsbruket. När skogsindustrin vid 
1800-talets mitt expanderade i Norrlands och Mellansveriges skogs
bygder, kom värmlänningarna att utgöra kärntruppen i arbetarstam
men. Genom sina erfarenheter från det betydligt mera utvecklade nor
ska skogsbruket blev de särskilt eftertraktade. I det norrländska 
skogsbruket spelade värmlänningarna rollen av innovatorer och före
gångsmän.

Värmlänningarna var långtifrån ensamma i sin vandring mot norr. 
Skogsindustrins nästan explosionsartade expansion i Norrland, krävde 
enorma mängder arbetskraft, inte bara i skogens huggarlag utan även 
vid sågverkens längs kusten.



Arbetsvandringar utanför landets gränser 
Under 1800-talet och början av 1900-talet förekom det även säsong- 
arbetsvandringar till grannländerna. Vi har nämnt värmlänningarnas 
färder till de norska skogarna. Från Bohuslän, Dalsland och Värmland 
förekom en betydande arbetsvandring inte bara till det norska skogs
bruket utan även till Osloregionen, där man arbetade som hantverkare 
och anläggningsarbetare. En annan typ av säsongvandring till Norge 
förekom i det inre av Norrland, där man sedan länge sökt sig över 
fjällen till vinterfisket vid Lofoten.

Ännu större omfattning hade dock vandringarna till kontinenten. 
Här bör man skilja ut två vandringskategorier. Liksom gesällerna tidi
gare gått på långa vandringar i Nordeuropa för att förkovra sig i sin 
hantverksspecialitet, sökte sig ett stort antal av både städernas och 
landsbygdens hantverkare ut i Europa under 1800-talet. Delvis drevs 
man av en önskan att liksom gesällerna komma vidare i yrket genom 
nya kontakter och arbetsplatser, men ofta var den främsta drivkraften 
de klena arbetsmöjligheterna i hemlandet. Både i Tyskland och Dan
mark finner vi ett ganska stort antal svenska hantverkare och special
arbetare mot 1800-talets slut.

En annan och bredare ström utgjordes av de ungdomar, som sökte 
sig från småbondehem, skogstorp och backstugor till de stora danska 
och nordtyska jordbruken. De svenska säsongsarbetarna kom här att 
utgöra det lägsta skiktet i godsens arbetshierarki -  de stod ett klart 
steg under sina tyska och danska kollegor. Främst kom denna ström 
från de kargare bygderna i Nordskåne, Blekinge, Halland och Små
land. Arbetskraftsbehovet i kontinentens betydligt mera avancerande 
jordbruk var stort, och både tyska och danska värv are reste runt i Syd
sverige för att skaffa arbetare till sommarhalvåret. En annons i en 
nordtysk tidning speglar något av synen på denna svenska arbets
kraftsreserv:

Svenskt tjänstefolk utbjudes av undertecknad till ärade tyska herr
skaper, nämligen stora drängar till 37 1/2 rthr preussiskt courant för 
år, halvdrängar till 30 d:o, gossar till 15 å 20 d:o, stora pigor till 22 
1/2 d:o, halvpigor till 15 á 18 d:o. Passagerareavgiften är för var
dera av ovannämnda personer 11 1/2 rthr pr. ert. De kvinnor, som i 
havande tillstånd hitkomma från Sverige, återsändes på min bekost
nad och erhålles en annan piga i stället. Varje uppdrag utföres 
prompt och återanskaffas endast dugligt folk.

Morihof vid Lübeck H. VOSS
Boskapshandlare

Varje vår begav sig tusentals drängar och pigor med ångbåt till Tysk
land och Danmark för att säkra sig en bättre inkomst än vad som stod



att få i hemlandet. Vandringarna kulminerades mot århundradets slut, 
då bland annat de stora betodlingama på svenskt område gav fler 
arbetstillfällen i hemlandet. En ganska stor del av säsongarbets- 
vandrama kom att bli bofasta i grannländerna, främst i Danmark, där 
de ofta skyndade sig att fördanska sina namn eftersom det svenska 
ursprunget upplevdes som ett socialt handikapp. I Köpenhamn och i 
de danska storgodsbygdema utgjorde de svenska invandrarna ofta ett 
trasproletariat med lågt anseende.

Arbetsvandringarna och samhället
De säsongsbetonade befolkningsrörelsema kulminerade vid 1800- 
talets slut, men ännu under 1940-talet förekom det säsongsarbeten 
som drog till sig rörlig arbetskraft över hela landet, betkampanjema i 
Skåne, skogsarbetet och flottningen i Norrland t.ex. Sentida arvtagare 
till detta rörliga liv utgör de anläggningsarbetare, som idag arbetar på 
kraftverksbyggen och industrianläggningar borta från hemorten. 
Veckopendlandet blev genom industrinedläggelser och ändrade eko
nomiska villkor vanligt i många glesbygdsområden under 1960- och 
70-talen.

Vid ett försök till sammanfattning av säsongarbetsvandringarnas 
form och struktur i Sverige är det några omständigheter som bör 
framhållas. För det första är gränserna mellan årliga säsongarbets- 
Vandringar bort från hemorten och periodisk migration till annan ort 
flytande. Som tidigare framhållits kom ofta säsongvandringama att 
resultera i en permanent bosättning på arbetsorten. Vidare har vand
randet ofta varit lokaliserat till en bestämd period i livscykeln. Det var 
framförallt ungdomar som gav sig ut. I de fall det var fråga om gifta 
lantbrukare fick vandringen baseras på en arbetsfördelning i hushållet, 
så att de ekonomiska aktiviteterna hemma på gården i minsta möjliga 
utsträckning blev lidande. I en del fall har det också förekommit att 
den nygifta hustrun eller t.o.m. hela familjen följt med mannen på 
arbete.

Sammanfattar vi de viktigaste arbetsfälten kan vi då dels urskilja 
ett förindustriellt skede med främst agara arbetsuppgifter i större jord
bruksbygder. Med det industriella genombrottet kommer främst två 
områden att dominera: kommunikationsväsendets utbyggnad, kanal-, 
väg-, hamn- och järnvägsbyggen samt den snabbt uppblomstrande 
skogsindustrin. I ett senare skede kommer bl.a. byggnadsverksamhet i 
de snabbt växande städerna och arbete inom säsongbetonade indu
strier till. Jordbrukets omläggning till stordrift och spannmålsodling 
gav också en rad arbetstillfällen.

Under 1800-talets senare hälft slukade emigrationen västerut en



stor andel av de potentiella säsongvandrama. Det är de stora säsong- 
vandrarlänen som toppar utvandrarstatistiken: Värmland, Jönköping, 
Kronoberg, Älvsborg, Kalmar, Kristianstad och Halland. Undantaget 
från detta mönster är karakteristiskt nog det särpräglade Dalarna, där 
emigrationen ej fick större omfattning.

De främsta orsakerna till säsongvandringamas avmattning vid bör
jan av 1900-talet är naturligtvis de förbättrade utkomstmöjligheterna 
och övergången från säsongdrift till helårs anställning inom en rad 
näringsgrenar.

Myndigheternas inställning till säsongarbetsvandrama var ambiva
lent. Från jordbrukets företagare, de besuttna bönderna, gick en jämn 
ström av klagomål över det vandrande tjänstefolket, som blev sturska 
och fräcka i löneanspråken genom sina säsongvistelser på annan ort. 
För den begynnande industrialismens företagare utgjorde säsongs- 
arbetarna en billig lösning på arbetskraftsbehovet. Välorganiserade 
grupper som herrarbetama och värmlänningarna var eftertraktad 
arbetskraft. De var vana att sköta sig själva och ordnade utan hjälp 
kosthållet och kunde på sina håll timra eget logi. I och med arbets
kraftsbehovet var störst sommartid, skapades heller inga större 
inkvarteringsproblem -  man kunde sova i lador och skjul.

Synen på säsongarbetama växlar alltså mellan olika intresse
grupper. I klagomålen från säsongvandrarbygderna löper som en röd 
tråd, talet om den osedlighet, det superi och de pråliga manér som 
vandrarna förde med sig när de vände hem. I många landshövdinge- 
rapporter framhålles säsongarbetsvandringama som orsaken till hela 
det traditionella bondesamhällets förfall: nya klädmoder, lättja och 
fåfänga... allt som en följd av säsongarbetet.

Även om man bör ta de många klagoskrivelserna över vandrings- 
arbetarna med en stor nypa salt, har kontakterna med nya miljöer och 
livsformer naturligtvis satt sina spår vid hemkomsten.

1700-talresenären Hülphers klagar över att herrarbetet förstört de 
dalska dialekterna, men när det gäller Dalarna är det snarare förvå
nande hur få kulturella förändringar herrarbetet ledde till. Dalarna, 
landskapet med den mest rörliga befolkningen, var mot 1800-talets 
slut det område där den traditionella bondekulturen stod starkast och 
mest opåverkad. En av förklaringarna till detta paradoxala förhållande 
måste sökas i herrarbetets organisation. Vi har tidigare sett i vilken 
grad herrarbetama rörde sig som slutna enheter genom främmande 
bygder, och hur man inte bara arbetade tillsammans utan bodde och 
umgicks i grupp med de egna sockenboma och landsmännen. Denna 
slutenhet manifesterades också i de iögonfallande dräkterna.

I andra bygder blev förändringarna större. Den viktigaste följden av 
säsongarbetsvandringen var dock att man återvände till hembygden



med kontanter, som kunde investeras i den egna ekonomin. Utan herr
arbetet skulle knappast Dalamas befolkningstruktur med de många 
småbönderna ha kunnat vidmakthållas. En principiell skillnad mellan 
säsongarbetsvandring och utvandring är, att den förra oftast sker med 
syftet att vidmakthålla en traditionell livsform.

Vandringsarbetarnas organisation
Det är svårt att dra en klar gräns mellan säsongarbetare och de 
vandringsarbetare som helt försörjde sig på vandringsarbeten. Under 
det industriella genombrottet växte det fram en rad rörliga arbetar
grupper: i utomhusindustrier som skogsavverkning och stenhuggning 
och i raden av anläggningsarbeten, från sjösänkningsföretag till järn
vägsbyggen.

Rörligheten mellan dessa nya arbetsfält var mycket stor. Utmär
kande för de tusentals vandringsarbetare som reste genom Sverige på 
jakt efter arbete, var att de växlade mellan en rad olika sysslor allt 
efter läget på arbetsmarknaden. En man kunde arbeta som rallare på 
ett banbygge några år, för att så slå sig på byggnadsarbetare eller 
nyodling en sommar, bli skogsarbetare och flottare några säsonger, ta 
plats på stenhuggeri en tid och kanske senare återvända till rallaryr- 
ket. Flera av dessa arbeten var dessutom säsongbundna vilket gjorde 
kombinationer nödvändiga.

Som ett exempel på nomadtillvaron i dessa nya arbetsgrupper kan 
vi följa en smålandsrallares yrkeskarriär. Mannen föddes i en back
stuga i Jönköpings län 1878, och i komprimerad form ter sig hans 
ungkarlstid så här:

1889 arbete på verkstad parallellt med skolgången
1891 smedslärling på järnbruk i hemtrakten
1893 efter konfirmation anställning på pinnstolsfabrik i Vämamo
1895 rallare i Sundsvallstrakten
1896 fabriksarbetare i Stockholm, kanalgrävning i Skåne
1897 malmlastning i Malmberget
1898 stationshusbygge i Dalarna
1899 rallare vid Bodenbanan
1900 rallare vid Riksgränsbanan
1902 arbete på brädgård i Michigan, USA samt på järnvägsbygge i 

Montana
1903 åter till Sverige
1909 efter storstrejken till silvergruvor i Kanada och jämvägs-byggen i 

USA
1910 åter till Sverige



Flackandet från arbetsplats till arbetsplats var naturligtvis vanligast 
bland de unga, ogifta arbetarna, men även äldre familjefäder kunde 
föra ett utpräglat vandrarliv. Liksom statarnas otaliga flyttningar bott
nade i sökandet efter bättre arbets- och bostadsmöjligheter måste även 
vandringsarbetamas ses mot bakgrunden av de dåliga arbetsvillkoren. 
För en del arbetare gick rörligheten i blodet, och de fick svårt att 
lämna kringflackandet.

Vandringarbetama hämtade i hög grad sina organisationsformer 
från den bondemiljö ur vilken de vanligen rekryterats. Likheterna i 
arbetsorganisation blir uppenbara, om man jämför säsongvandrare 
och vandringsarbetare. Som vi sett fanns det en tendens, särskilt bland 
dalkarlar och värmlänningar, att både vandra och arbeta i fasta lag. 
De dalska hemarbetarnas organisation med valda förmän eller lagba
sar möter vi även i andra sammanhang, som i de sydsvenska bet- 
kampanjerna och i den bohusländska sillindustrin. I det följande skall 
vi se hur dessa typer av arbetslag övertogs av industrialismens nya 
arbetskategorier, här belysta med skogsarbetare och rallare.

Skogsarbetare
Både skogsavverkning och flottning bedrevs främst av små, själv
ständiga arbetslag. Skogsbolagen lämnade ut skogsskiften till avverk
ning på beting. En lagbas, vanligen en körare med egen häst, åtog sig 
att avverka skiftet för en viss summa. Mellan basen och bolaget upp
rättades så ett kontrakt, där köraren förband sig att ha timret avverkat 
och nedkört till flottleden före ett visst datum på våren. Basen skulle 
inte bara svara för rekrytering av ett arbetslag av huggare och bross- 
lare (lastare) utan även avlöna laget.

När timmerdrivningen skulle börja samlades laget för gemensam 
avfärd till avverkningsplatsen. Fanns inte inkvarteringsmöjligheter på 
platsen, timrade man sig en enkel skogskoja med öppen härd och trä
britsar. Skogskojan kom att bilda ramen för lagets liv under vinter
halvåret. Laget arbetade helt självständigt och fick endast några 
enstaka besök av ”bolagsherrama” under vintern. Eftersom lönen 
först utbetalades vid säsongens slut fick man ”kritsa” sig till proviant 
hos en handlare i trakten. Mathållningen var enkel: stekt amerikanskt 
fläsk, som åts med gröt eller kolbullar stekta i flott och nedsköljt med 
kaffe. Det var först långt in på 1900-talet, som kockar blev vanliga i 
skogsarbetarlägren.

Fritiden tillbringades mest hemma i kojan. Man gjorde i ordning 
sina verktyg inför nästa arbetsdag, spelade kort och berättade historier 
om ”starka skogskarlar”, svåra bolagsinspektörer, om slagsmål mellan 
säsongvandrare och bondebefolkningen, men även om svårförklarliga



händelser och möten med skogsväsen.
De sociala skillnaderna mellan lagets olika arbetarkategorier mar

kerades inte särskilt starkt. Lagbasen, som ofta var en besutten bonde, 
delade kojtillvaron med lagets övriga medlemmar. Många av hug
garna och brosslama hörde till kategorin av bolagsfolk. ”Bolackama” 
blev särskilt i Nordsverige något av ett skogsproletariat, som van
drade från bygd till bygd på jakt efter arbete. Undersökningar från 
början av 1900-talet visar att majoriteten av dem rekryterats från bon
desamhällets obesuttna grupper, och att över hälften av dem var 
ogifta.

Flottningsarbetet var uppbyggt efter samma organisationsprinciper 
som skogsavverkningen. Flottarbasar tog bestämda älvsträckor på 
entrepenad och rekryterade själva sina arbetslag. Flottningsarbetet var 
dock mera specialiserat än skogsavverkningen. En pojke kunde börja 
sin flottarkarriär som vakt vid någon av de dammluckor som regle
rade vattenståndet i flottleden, för att så småningom bli medlem av ett 
strömkarlslag, som skötte själva flottningen i älven, och till sist kan
ske sluta som rännbyggare -  en yrkeskategori som utgjorde eliten 
bland flottarna.

Rallare
Järnvägsbyggena skapade en ny, rörlig yrkeskår. En stor del av ral
larna var säsongarbetare eller så kallade ”sommarfåglar”, som åter
vände hem till familjen under vinterhalvåret. Sommarfåglama var rikt 
representerade i de stora rallarlandskapen Småland och Blekinge. För 
många helårsarbetare var rallaryrket en fas i livscykeln. När man gifte 
sig gick man över till annan sysselsättning. Genomströmningen i ral- 
larkåren var alltså stor.

Rallarnas arbetsorganisation påminner om skogsarbetarnas. En av 
skillnaderna är att arbetsgivaren oftast var staten, och att rallarna kom 
att länkas till en utvecklad tjänstemannaorganisation. Varje ban- 
sträcka indelades i stationer, där en baningenjör ledde allt arbete hjälp 
av schaktmästare. Under honom arbetade så de mer eller mindre 
specialiserade arbetslagen; bergsprängama, ”maskplockarna” eller 
schaktlaget, som korpade och körde ut grus och sten, tipparlaget, som 
arbetade med att forma rälsbanken, grusarlaget som spred grus längs 
banan och så till sist rälsläggarlaget.

Liksom i skogsarbetet var det lagbasen, som svarade för kontrakt
skrivning och rekrytering av folk. Eftersom han länge var ensam 
ansvarig för kontraktsvillkor och lagets avlöning hade han möjligheter 
att sko sig på lagets bekostnad. En skicklig bas kunde å andra sidan 
förhandla sig fram till ett gott ackord för laget. Hans ställning mellan



baningenjör och rallare gjorde honom till en ganska utsatt person. I 
rallarminnen framhävs ofta att man tyckte betydligt bättre om det 
högre befälet än om de egna baserna. Basen gav också sitt namn åt 
laget. Man talade om Olssons lag, om Niklassons rälsförläggarlag etc.

Lagets gruppackord drev fram ett krav på likvärdig arbetsprestation 
inom laget, och ledde till att man testade nykomlingars arbetskapaci
tet. Man försökte preja ut dem genom att driva upp arbetstakten första 
dagen. Från ett banbygge i Norrland mot 1800-talets slut berättar en 
rallare om upptagningen i ett nytt lag:

För att ”komma in” i laget bjöd vi enligt vedertagen sed på en 
omgång öl och brännvin. Priset på en halv öl var 10 öre, en stor sup 
kostade 12 öre. Husrums- och matfrågan ordnades i hast och påföl
jande morgon voro vi i arbete. Det gällde schaktning. Någon vana 
vid kärming hade jag och gav mig därför tid att utse en god kärra. 
Det blev en slags uppvisning, man var ju ”ny” och för sådana var 
en kullerbytta det vanliga. Jag klarade mig med glans och som jag 
därtill visade mig vara vänsterslagare, var min ingång säkrad. ”Ni 
kan ge er fan på att det där blir en prima rallare”, var basens utlå
tande.

De flesta banbyggare reste på vinst och förlust till ett banbygge och 
försökte säkra sig en plats i något av lagen. Arbetslagen, som växlade 
från en handfull till ett femtiotal rallare, uppträdde ofta som en sam
mansvetsad enhet. Man delade både bostad och fritid. Solidariteten 
ställdes på prov, när man t.ex. skulle tmmfa igenom bättre arbetsvill
kor genom kollektiv arbetsnedläggelse.

Bland sommarfåglar kunde man bilda lag redan på hemorten för att 
så resa till banarbetet i samlad tropp. Det kunde till och med före
komma att arbetsledningen. Statens Järnvägar, genom kungörelser i 
kyrkorna uppmanade blivande rallare till denna lokala lagbildning, 
där den gemensamma hembygdsbakgrunden säkerligen underlättade 
sammanhållningen.

Relativt få rallare hade sina familjer med sig, och de flesta rallarlä- 
ger var utpräglade manssamhällen. Drogs banan genom bebyggda 
trakter försökte man hysa in sig hos bondbefolkningen. Kom arbets
platsen att ligga i öde bygder uppfördes provisoriska barackläger.

I dessa kåkstäder blev livsföringen enkel. I bästa fall kunde man 
skaffa sig en kocka till matlagningen. Provianten tog man liksom 
skogsarbetarna på kredit. För att förhindra att de rörliga rallarna 
skulle ”slå en stjärna” och smita från maträkningen, drogs denna ofta 
av i kontraboken eller ”fläskbibeln” vid avlöningen. I de flesta rallar- 
läger fanns dessutom en ”futt”, en enklare matservering. För brännvi
net sörjde kringresande langare.



INDUSTRIALISMENS ARBETSMILJÖER

Skogsarbetarnas och rallarnas arbetsorganisation ter sig ganska typisk 
för de rörliga arbetsgrupper som växte fram under det industriella 
genombrottet. Fortfarande var det den massiva och kollektiva arbets
insatsen som spelade huvudrollen. Principen med små autonoma 
arbetslag under ledning av en lagbas återfanns inom en rad andra 
arbetsfält: bland städernas stuveriarbetare, hos stenhuggare och bygg
nadsarbetarna, inom sågverksindustrin och på järnbruken. Arbetslaget 
var den primära produktionsenheten under denna period. Lagstruktu
ren var flexibel och anpassad till rörligheten i dessa yrken, som till 
stor del hade karaktären av anläggningsarbeten eller råvaruproduktion 
med litet inslag av specialisering eller organisatorisk differentiering.

Själva anställningen var en ytterst summarisk affär. Till skillnad 
från brukens arbetare och böndamas tjänstefolk, som var helårsan- 
ställda, dominerade ackordslönema eller betinget, som ofta var 
gemensamt för hela laget, i de nya arbetsmiljöerna. En muntlig över
enskommelse med basen och ett rituellt handslag kunde räcka. I stads
industrin rådde samma enkla system:

I städernas fabriker torde anställningen vanligen ha skett genom 
muntliga överenskommelser, ungefär av formen: "Jag är filare, 
finns det något arbete? -  Får jag se dina betyg. Du kan börja imor
gon; lönen är 22 öre i timmen"’.

Anställningsvillkoren skapade naturligtvis en stor otrygghet -  en 
otrygghet som först den fackliga verksamheten kunde minska. Till 
dessa muntliga överenskommelser kom så de växlande traditioner, 
som skapats kring nykomlingens upptagande i arbetslaget. En speciell 
kategori utgjorde inträdesproven och styrkeuppvisningarna. Rallarnas 
utprejning hade t.ex. sin motsvarighet i sågverksarbetamas "kurk- 
ning”. En nykomling i ett stabbläggarlag skulle kurkbäras, d.v.s. man 
skulle testa om han kunde klara en hård arbetstakt och tunga plank
bördor.

I skildringen av rallarlagets upptagningsriter mötte vi också plikten 
att "bjuda in sig" i ett nytt lag. Hos byggnadsarbetarna kallades detta 
för inkilning. Från 1920-talets Stockholm heter det:

Var det smått om arbete, hände det ofta, att man hade 1-liter i bak
fickan och bjöd basen på. Det gick lättare att få jobb och komma in 
i lagen. Så var praxisen den, att kom det in flera, så skulle man för 
att vara kamrat i laget, bjuda alla kamraterna på brännvin, inkilning 
som det kallades. Gjorde han inte det, högg man en stor träkil och 
hängde i ett snöre i taket, där den personen satt och intog sin mål



tid. Där fick den sitta, tills vederbörande skaffade fram brännvin, 
sak samma om han var nykterist eller ej. Så fort brännvin kom 
fram, togs kilen ner, sen var han en god kamrat, sak samma vad 
han presenterade i sitt arbete.

Floran av initiationsriter kom att leva vidare i många av 1900-talets 
industriarbetarmiljöer. Bland varvsarbetare kunde en färsk lärling 
sändas för att leta rätt på kölsvinet. I verkstadsindustrin kunde han 
skickas till lagret för att kvittera ut en synvinkel eller ett ögonmått. 
Dessa ritualer kunde också, som bland skråhantverkama, ges en mera 
pennalistisk form. Flera arbetarförfattare har skildrat den hårdhänta 
sexuella mönstring de mötte vid sin debut i arbetslivet.

Vi kan jämföra den lösa och flexibla lagorganisationen under det 
industriella genombrottet med skråhantverkets formella uppbyggnad. 
Trots av skråväsendet upplöstes genom näringsfrihetsförordningarna 
kom flera av dess drag att leva vidare i de nya industriella miljöerna. 
De organisationsvana skråhantverkama blev något av en arbetarelit, 
som skapade nya intresseföreningar i skrånas ställe -  samman
slutningar som hantverkarföreningar och sjukkassor. Ännu under 
1900-talets början kallades många arbetare i småstäder för gesäller.

Efterhand som mekaniseringen och stordriften vann insteg inom 
den svenska industrin ändrades arbetsmiljön radikalt. Mekaniseringen 
skedde dock ganska långsamt. Ännu i 1870-talets verkstadsindustrier 
stod filama i rader längs arbetsborden och tillverkade de maskindetal
jer, som de grova maskinsvarvarna ej kunde klara. Hantverkselement 
dröjde sig kvar. Man byggde på gammal yrkesskicklighet snarare än 
ingenjörsmätningar och byggnadsritningar inom en rad branscher. 
Ännu så länge var den muntliga traditionen och den handfasta inlär
ningen viktigare än skrivna instruktioner.

När man diskuterar arbetarens ändrade villkor i industrialismens 
nya arbetsmiljöer bör man ha klart för sig att det inte primärt var de 
mekaniska innovationerna som gjorde arbetet mindre meningsfullt. 
Mekaniseringen av produktionen fick en rad olika följdverkningar. 
Bland annat innebar den att en rad fysiskt krävande arbetsmoment 
försvann, som tidigare klarats genom kollektiva insatser. Med dessa 
arbetsmoment försvann också en stor del av arbetets folkdiktning, 
nämligen arbetsvisorna. När man införde pålningsmaskiner försvann 
pålarvisorna, som skapats för att koordinera det tunga pålningsarbetet, 
och som tidigare skett med hjälp av pålarlag bland rallare och andra 
anläggningsarbetare. Detsamma gäller för andra typer av arbetsvisor, 
baxarvisor, hal arvisor etc.

En väsentligare följdverkning var de nya ekonomiska och sociala 
strukturer som följde i mekaniseringens spår. Investeringarna i



maskinpark innebar en ökad 
kapitalisering av den indust
riella verksamheten och ökade 
svalget mellan arbetare och 
företagare.

I många av de nya industri
erna uppstod kulturkrockar när 
olika arbetarkollektiv konfron
terades. Mats Lindqvists stu
die av en mekanisk verkstad i 
det lilla jämvägssamhället 
Svedala illustrerar dessa kon
flikter. Till fabriken, som 
byggdes 1882, strömmade inte 
bara yrkesskickliga och skrå
vana stadsarbetare som gju- 
tare, modellsnickare och plåt- 
slagare utan även statarsöner 
och husmän som aldrig satt sin 
fot på en fabrik tidigare. På 
arbetsplatser som dessa skapa
des en intem skiktning mellan 
de yrkesskickliga arbetarna 
och ”arbetskarlarna”, d.v.s hantlangare och grovarbetare, vilket kunde 
splittra arbetarkollektivet och skapa konflikter mellan olika fackför
bund. Ett mer homogent arbetarkollektiv får vi först under 1900-talets 
första decennier.

På många arbetsplatser i det tidiga 1900-talet skapades även en 
motsättning mellan generationer: mellan unga och gamla arbetare. 
Fortfarande förekom ett utpräglat lärlingssystem, där den unge pojken 
fick börja som hantlangare eller hjälparbetare åt en äldre yrkesarbe
tare. Relationen var inte oproblematisk. I sina studier av några storin
dustrier i Göteborg har etnologen Gösta Arvastson givit följande 
karakteristik:

Bemötandet på arbetsplatsen var ofta hårt och ogästvänligt. Många 
hjälpare i verkstäderna inne på varven blev så hårt trakasserade att 
de slutade. Ofta kom de aldrig upp i lön, vilket de äldre hantver
karna noga såg till. De äldre gubbarna hemlighöll sina kunskaper 
och ”tog måtten i smyg”, sägs det ofta. De vände ryggen mot lär
lingen, som inte fick se hur man kunde arbeta. Löneformen, beting 
kombinerat med lagarbete, stimulerade till en privatisering av kun
skapen.

Så kunde yrkeskunskap bli en svartsjukt bevakad resurs, och vara

Under 1900-talets första hälft ska
pades uppspaltningen mellan arbete 
och fritid. På denna valaffisch från 
1940-talet öppnades dörren från den 
dammiga verkstaden ut mot det 
verkliga livet och semesterlandska
pet, där solen lyser över blåa vatten.



själva basen för den äldre arbetarens forhandlingsposition gentemot 
företaget. Efterhand som produktionen mekaniserades och rationali
serades blev kontrollen och finfördelningen av arbetet betydligt 
större. Den detaljerade ackordssättningen av arbetsmoment och tids
studiemannen i vit rock symboliserade den nya tiden och det skapades 
nya motståndsstrategier för att förhindra att arbetstakten hela tiden 
drevs upp och ackordet sjönk. Gösta Arvastson har kontrasterat det 
relativa självständiga yrkesarbetet ute på varven med det starkt ratio
naliserade arbetet på industrier som SKF och Volvo, där ackordsyste
met omsatte alla handgrepp i kronor och ören:

Tiden på SKF lärde arbetaren att industrin var en väldig maskin, 
där varje detalj i organisationen var uppmätt och tidsstuderad. Man 
arbetade ofta ensam på trettiotalet och gick man ifrån maskinen en 
stund, så var genast en ingenjör framme och bråkade.

Magnus Wikdahl, som studerat tre generationer v arvsarbetare i 1900- 
talets Landskrona, har även han betonat generationsmotsättningama i 
arbetarkollektivet, men även maktförskjutningen mellan gamla och 
unga. När verkstadsskolorna infördes i många industrier på 1940- och 
50-talen skaffade sig företagsledningen en starkare kontroll över 
yrkeskunskapen, men samtidigt fick de unga arbetarna en mer modern 
utbildning än de gamla och behövde inte längre finna sig i den gamla 
underordningen. För de äldre arbetarna framstod de unga som uppkäf
tiga, men man kunde även i smyg beundra att de även uppträdde mer 
frimodigt gentemot verkmästare och arbetsledare -  de fann sig inte i 
den rigida kontrollkultur som utvecklats under 1920- och 30-talen. En 
varvsarbetare uttryckte det så här:

Förr hade vi en som vi kallade för ”Spanjoren” som var bas här och 
han gick alltid in här och ställde sig att glo på gubbarna. Sen gick 
han ut och skällde på dom. Han gick in där och skulle spionera på 
gubbarna. Det gjorde de också på den tiden. Passade det då inte så 
åkte de bara. Det är inte som idag. Idag kan de inte skicka iväg 
dom ju, men det kunde dom då. Då sa de bara ”Ajöss!” så var det 
bra med det.

Under efterkrigstiden förändrades klimatet på arbetsplatserna. Billy 
Ehn har i en studie av arbetet på en läkemedelsfabrik från slutet av 
1970-talet fångat den nya tonen i relationerna mellan arbetare och 
arbetsledning. Här lindade ofta förmännen in order uppifrån i skämt
samma formuleringar eller använde en övertalande ton. Kommando- 
givning på gammalt basmanér var inte längre acceptabel:



-  Dom har klagat på att ni inte bär mössorna som ni ska...
-  Vilka dom?
-  Ja, grabbarna varju här nere igår som du såg.
-  Grabbarna?
-  Ja, Boström och Jesper (cheferna för förädlingen och fosfatiden).
Och dom sa att mössan ska täcka allt hår, inte bara skulten. Ä, ta å
dra ner mössan, va!”

Genom industriarbetets historia går ett ständigt spel om makten över 
arbetet, där arbetare och företagsledning använt skiftande strategier 
för att hävda sina egna intressen. Här har även fackföreningarnas roll 
förändrats -  från en mer markant gränskontrollerande flora av special
forbund till sammanslagningar för att skapa mer slagkraftiga enheter, 
men även för att överbrygga de interna motsättningarna mellan olika 
branscher. Fackföreningsrörelsen fick en viktig roll i skapandet av en 
mer solidarisk arbetargemenskap på bekostnad av den gamla yrkes- 
differentieringen.

Litteratur
Bland äldre svenska etnologer är det främst John Granlund som mera 
systematiskt studerat bondesamhällets samarbetsformer. Exemplet från 
Gruddbo är hämtat från hans artiklar i festskriften till Sigurd Erixon 
Gruddbo på Solieron (Stockholm 1938), medan den skånska slättbyns 
organisation har belysts av Börje Hanssen i Österlen (Ystad 1952). 
Arbetsgillen diskuteras i Orvar Löfgrens översikt Arbetsgillen bland 
skånska bönder i Skånes hembygdsförbunds årsbok 1985.

En äldre men kunskapsrik översikt av förindustriell arbetsorganisation 
återfinns i Andreas Lindblom (red) Arbetaren i helg och söcken, del II, 
(Stockholm 1944).

Säsongarbetsvandringar har behandlats i Göran Rosanders omfattande 
studie Herrarbetet. Dalfolkets säsong visa arbetsvandringar i jämförande 
belysning. (Uppsala 1967) och Helge Nelsons Studier över svenskt 
näringsliv, säsonsarbete och befolkningsrörelser under 1800- och 1900- 
talen. (Lund 1963).

Det finns en omfattande etnologisk forskning kring det sena 1800- 
talets och 1900-talets industriarbetarmiljöer -  ofta i form av lokala 
arbetsplatsstudier. Exempel på sådana är Sven B Eks 14 augusti 1894. 
En bok om arbetarna i bokbinderi och emballageindustrin i Lund (Lund 
1974), Mats Lindqvists Klasskamrater. Om industriellt arbete och kultu
rell formation 1880-1920 (Lund 1987), Anders Björklunds Hamnens 
arbetare. En etnologisk undersökning av stuveriarbetet i Göteborg 
(Stockholm 1982). Birgitta S karin Frykman har i flera arbeten behandlat 
göteborsk arbetarkultur bl.a. i Från yrke sfamilj till klassgemenskap. Om 
bagare i Göteborg 1800-1919 (Göteborg 1987), se även den av henne



redigerade samlingsvolymen Lönearbete och livsmönster (Kungälv 
1989). Magnus Wikdahls studie Varvets tid. Arbetarliv och kulturell för
ändring i en skeppsbyggarstad (Stockholm 1992) behandlar perioden 
1910-1980. Samma tidsperiod diskuterar Gösta Arvastson i sin under
sökning av några stora Göteborgsindustrier Maskinmänniskan. Arbetets 
förvandlingar i 1900-talets storindustri (Göteborg 1987), medan Billy 
Ehns studie Arbetets flytande gränsen. En fabriksstudie (Stockholm 
1981) är ett exempel på en ren samtidsundersökning från 1970-talet.

Undersökningar av tjänstemannamiljöer är fåtaligare, en av dem är 
Birgitta Conradssons Kontorsfolket. En etnologisk studie av livet på 
kontor (Stockholm 1988), en annan är Britta Lundgrens avhandling 
Allmänhetens tjänare. Kvinnlighet och yrkeskultur i det svenska post
verket (Stockholm 1990).



9. UMGÄNGESFORMER

av Mats Hellspong och Orvar Löfgren

Av föregående kapitel har framgått hur svårt det är att dra klara grän
ser mellan arbets- och umgängesliv i det äldre bondesamhället -  
begreppet ”fritid” är en senare uppfinning. Här skall vi däremot 
renodla umgängesaspekten i den sociala organisationen. I de tidigare 
avsnitten är det främst vardagens samvaroformer som behandlats, 
medan tonvikten nu kommer att läggas på det mera formaliserade 
umgängesmönstret utanför arbets- och familjeliv, först i bondesam
hället, så bland borgerskap och arbetare i 1800-talets städer samt i 
folkrörelsernas nya miljöer. Till sist diskuteras 1900-talets förändrade 
umgängesmönster.

FEST OCH SAMVARO I BONDESAMHÄLLET

Vi har tidigare mött bondesamhällets sociala gemenskap under 1700- 
och 1800-talen i en rad sammanhang. Byalag, arbetsgillen och natt
fri argrupper har som vi sett haft viktiga umgängesfunktioner, men i 
bondesamhället existerade även mera specialiserade sällskapsinstitu- 
tioner. Här skall vi helt kort ta upp några av dem.

Ungdomslaget
Ungdomen var drivkraften i mycket av bondesamhällets festliv. Till 
skillnad från dagens ganska diffusa gränsdragning mellan barn, ung
dom och vuxna var ungdomsperioden i 1800-talets bondesamhälle 
klart avgränsad genom konfirmationen och giftermålet. Konfirmatio
nen vid 14 -16 års ålder markerade barndomens avslutning och debu
ten i de vuxnas arbetsliv. Först efter det att man ”gått fram” tog man 
dräng- eller pigplats, gick med i sillfisket eller började arbeta i sko
gen. Den skarpa gränsdragningen mellan barn och ungdom markera
des ofta genom olika beteckningar, som ”lillpojkar och storpojkar”, 
”lillpigor och storpigor". På sina ställen kunde man få tillbringa några



år som ”småstorpojke”, innan man förklarades gammal nog att delta i 
ungdomens nöjesliv. Från Simlångsdalen i Halland heter det:

Efter konfirmationen blev lillpojken lillkarl och fick gå med sist i 
slåttergänget; när han vid sjutton, aderton års ålder kunde lyfta 
’storstenen’ räknades han till storkarlarna, blev dräng, fick söka sig 
till flickor och se ut en fästmö åt sig. Han skulle kunna stå för sex 
supar, kunna lägga in en ordentlig mullbänk, hålla en tjur och rida 
en otämjd häst samt helst även bära en tunna råg från logen upp på 
vinden.

Den efterlängtade upptagningen i byns ungdomsgemenskap kunde 
ske under rituella former. De nyintagna fick spendera en kanna bränn
vin eller ordna ett ordentligt kalas för lagets övriga medlemmar.

Bondbyns ungdomar -  antingen de var organiserade i fastare lag 
eller en lösare gruppering -  fick själva skapa sina tillfällen att umgås 
med blygsamma resurser. För att ordna uppsittarkvällar och lördags- 
danser, skaffa lokal, spelman, brännvin, kaffe och andra tillbehör 
utvecklades en stor uppfinningsrikedom. Man gick på tiggargäng i 
byn, och utnyttjade i hög grad de möjligheter som årets och livets fes
ter erbjöd. Ungdomsgruppen utgjorde ett både drivande och domine
rande inslag i många av dessa fester, från maskeradupptågen till jul
kalasen.

Om sommaren kunde byns ungdom alltid träffas utomhus och kan
ske dansa i en landsvägskrök eller ett vägskäl, men vintertid var 
lokalfrågan svårare att lösa. Kunde man inte mötas i någon av byns 
gårdar, försökte man ofta hyra in sig för kvällen i en torparstuga. 
Mycket av samvaron koncentrerades till de efterlängtade lördags- och 
söndagskvällarna och till ledigheter vid årshögtiderna, men man 
kunde också träffas under vardagen och då ofta i former som kombi
nerade arbete och nöje.

Festlivets sociala organisation
Även om ungdomsgruppen alltså hade en framträdande plats i byns 
umgängesliv, var ålderssegregeringen inte särskilt markant. Barn, 
ungdom och vuxna träffades inte bara till vardags utan även vid fes
ter.

Det informella draget i bondesamhällets umgängesliv var natur
ligtvis stort. Man kom samman vid en rad tillfällen, ute på fälten, på 
bybacken, hemma i stugan om kvällarna, vid brunnen och på kyrk
backen efter gudstjänsten. Men det existerade även ett mera utmejslat 
festmönster. För det första fanns det en rad större högtider, som var



knutna till viktiga övergångar i individens livscykel, från dopkalas- 
till begravningsöl. För det andra gav årscykelns växlingar upphov till 
en rad festligheter. Till denna kategori hör midsommarfester, skörde- 
kalas och fastlagsfirande. Festrytmen påverkades av en rad faktorer. 
En större festperiod krävde god tillgång på mat och dryck samt tid till 
samvaro. Kyrkoårets helger utgjorde en annan styrande faktor. Det är 
därför knappast förvånande, att julen var bondesamhällets stora helg. 
Då var höstens arbeten ofta avslutade och visthusbodama välfyllda. 
Här skall vi inte gå in på traditionsmönstren vid de stora års- och livs- 
högtiderna kring vilkadel finns en rik etnologisk litteratur.

I bondesamhället existerade en rad lagbildningar och samarbets- 
former med sällskapliga syften, som bjudlag eller gilleslag. Sådana g- 
rupperingar kunde omfatta ett antal granngårdar eller sträcka sig utan
för hembyns gränser. Liksom i andra lagbildningar var det varken 
individen eller familjen som var medlem utan gården. På Gotland var 
socknarna ofta indelade i ”bidlag”, vanligen med tre gårdar i vaije. 
Dessa korporationer fördes vidare i generationefter generation. En så 
fast organisation var dock ganska ovanlig i andra bondebygder under 
1800-talet. I Småland utgjorde kalasroten en motsvarande organisa
tionstyp, som på sina ställen levde vidare under 1900-talet. Inom de 
olika typerna av bjudlag gick kalasen på omgång mellan gårdarna 
efter en fast turordning. Dessa omgångskalas bör skiljas ut från de 
sammanskottsfester eller knytkalas, som vi mött hos ungdomslaget. 
Det är här fråga om två olika organisationsprinciper. Sammanskotts- 
festerna har ofta haft en mera informell och improviserad form.

Det traditionella festlivet hade i hög grad en öppen karaktär. Går
dens tjänstefolk bjöds tillsammans med husbondefolket. Inslaget av 
rena familjefester eller släktsammankomster var ytterst litet. Detta att 
festseden ofta underströk bygemenskapen hindrar dock inte att presti
gefunktionen var viktig vid de stora bondkalasen. Gästfrihet var en 
central värdering i bondesamhället, och genom ett överdådigt kalas 
demonstrerade man gårdens förmåga. Bjudningen blev en social upp
visning. Bondesamhällets fester hade ett större inslag av formalise- 
rade ritualer och noggranna regler för bordsplacering och måltids- 
skick än vad man ofta föreställer sig. Placeringen var en viktig presti
gesak, även om det ofta hörde till formerna att man högst motvilligt 
steg fram till sin plats, och då först efter de sedvanliga trugningama. 
Den följande skildringen av ett skånskt bröllopskalas visar hur detta 
trugandet ibland kunde ta sig ganska våldsamma former:

När gästerna skulle bjudas till bords, voro de flesta av dem för
svunna och talemannen (värden) fick ett stort besvär att leta reda på
dem alla. I loge, stall och utom gården sprungo gästerna och gömde



sig och ibland fick talemannen draga dem från de mest otroliga 
ställen. Det var ingen lätt sak för honom, ty på de större bröllopen 
gingo gästernas antal ofta betydligt över 100-talet. När de så äntli
gen voro framdragna skulle de placeras efter rang, heder och vär
dighet. Hedersplatsen intogs av brudparet, därefter kom prästen och 
klockaren med fruar samt brudfolkets föräldrar och släktingar, av 
de senare skulle de närmaste släktingarna placeras först och sedan 
vänner och bekanta, varav de förnämsta skall vara överst, därför 
måste talemannen ha god reda på släktförhållanden och värdigheten 
hos de olika gästerna, ty man var mycket noga i detta fallet. Ja, det 
kunde t. o. m. hända, att om någon fått en plats, som han tyckte var 
under sin värdighet, så reste han sig utan vidare från bordet och 
gick från festen. Detta oaktat lät man truga sig mycket och man var 
mån om att krypa bakom varandra. ”Inte ska ja ’ gau först, å inte 
ska’ ja seda övest”, var ett allmänt talesätt när det bjöds. Det ansågs 
nämligen ej fint att gå till bords vid första bjudningen, utan minst 
tre à fyra gånger skulle de trugas innan det ansågs passande att gå 
till bords, därför dröjde det både länge och väl innan gästerna blevo 
bänkade.

Med bondekulturens omvandling under 1800-talet följde även nya 
umgängesformer. Influenserna från den borgerliga kulturens säll- 
skapsmönster gjorde sig märkbara på en rad områden. Vid bondkala- 
sen övergav man det gamla systemet med mans- och kvinnosida och 
började placera sig par om par. Prestigefunktionen förstärktes i det 
sociala livet och manifesterades i representationsutrymmen som fin
rummet, i flotta åkdon, eleganta klädmoder och nya måltidsvanor.

I många bygder skapade den ökade sociala skiktningen nya um- 
gängesmönster. ”Granne- eller byalag mister sin funktion av festlag 
och en social omgruppering inträder, där de ekonomiska faktorerna på 
ett helt annat sätt än tidigare bildar bas. Grannelaget ersätts av um
gängesvänner, valda ur det egna socialskiktet”, har Nils-Arvid Bring- 
éus framhållit. Som tidigare påpekats varierade dock graden av social 
stratifiering mellan olika bygder. Mot 1800-talets slut var umgänges- 
mönstret betydligt mera skiktat i skånska och östgötska storbonde
bygder än i småländska eller norrländska skogsbyar.

STÄDERNAS UMGÄNGESMILJÖER

Borgerligt sällskapsliv
I 1800-talets borgerliga miljöer var umgängeslivets förutsättningar 
helt andra än i det samtida bondesamhället.

Liksom i det övriga Europa skapas det en omfattande borgerlig 
offentlighet i 1800-talets svenska städer. Den expanderande borgar



klassen utvecklade nya sociala institutioner och ett rikt ritualiserai 
umgängesliv. Nya sammanslutningar, loger och föreningar växte fram 
i städerna och erbjöd många fritidsaltemativ: välgörenhetssoaréer, 
föreläsningsaftnar, konserter, baler, utfärder, möten och diskussioner. 
Till detta kom så en gryende kommersiell nöjesindustri: restauranger, 
kaféer, varietéer och teatrar.

I den borgerliga världen utvecklades även ett omfattande sällskaps
liv med hemmet som bas: visiter, eftermiddagskaffe, middagar och 
supéer. Man skapade ett bjudningsmönster där äkta par och hela 
familjer i tur och ordning stod för värdskapet. Detta institutionalise
rade umgängesliv var väl anpassat till den borgerliga klassens rörlig
het. Ämbetsmän, lärare, läkare, officerare och företagare i karriären 
flyttade ofta från stad till stad, men blev snabbt integrerade i det soci
ala livet på den nya orten. Synliga och osynliga sociala gränser sorte
rade folk efter rang, separerade högborgerlighet och småborgerligt 
umgängesliv, även om det inte alltid manifesterades lika tydligt som i 
staden Kristianstad där ett rep i balsalen skilde hög- och lågborgerliga 
deltagare i dansen vid 1800-talets mitt. Hela det finfördelade klassys- 
tem med skilda väntsalar och reseutrymmen som utvecklades i det 
nya järnvägs- och ångbåtsresandet berättar även om behovet av att 
sortera människor i den offentliga miljön.

Umgängeslivet fick även en bestämd årsrytm med vinterns balsä
song och firandet av nya borgerliga högtider: nationella och rojalis
tiska festdagar t.ex.

Även om borgerskapet byggde upp en egen offentlighet, med egna 
möteslokaler, institutioner och sammankomster, så konfronterades 
man ständigt med det andra folket. Stadens gator, torg och parker blev 
en klassmötesarena, där även två olika fritidskulturer och livsstilar 
stötte samman.

Städernas växande arbetsklass stod som ett hotande proletariat, en 
ny klass utanför ståndssamhällets ordnade kategorier av folk. Denna 
rädsla och främlingsskap inför folket var främst ett storstadsfenomen. 
I de växande städerna skapades en ny anonymitet parallellt med de 
växande klassklyftoma. Det sociala livet i staden segregerades.

Annorlunda var det i de äldre, förindustriella stadsmiljöerna. Låt 
oss ta Stockholm som exempel. Där existerade ännu vid början av 
1800-talet ett offentligt festliv, där klasserna möttes och blandades. 
Man firade midsommar, trefaldighetsnatt och andra årsfester med 
utflykter, dans och upptåg, man firade ljusinbringningsfest om hösten 
och samlades till offentliga högtidsdagar med sång och musik och 
processioner, man roade sig åt gesällernas upptåg på gator och torg. 
Det fanns en social öppenhet även vid överklassens familjefester. Lik- 
skådning och brudskådning var två traditionella folknöjen. Utanför



Groggande herrar på utvärdshus i Stockholmstrakten. I det borgerliga 
manssamhället var umgängeslivet i hög grad baserat på offentliga insti
tutioner. En stor del av männens samvaro förlädes utanför hemmet, till 
caféer, klubbar och restauranger. (Foto från sekelskiftet.)

Det kvinnliga umgänget var i högre grad begränsat till hemmiljön. Kaffe
repet växte fram som en utpräglad kvinnoinstitution i borgerlig miljö och 
spreds under 1800-talet till bonde- och arbetarmiljöer. Observera den 
överlastade hemmiljön i denna stockholmsinteriör från 1800-talets slut. 
De dammsamlande textilierna och överflödet av prydnadsting krävde en 
stor arbetsinsats och god tillgång på kvinnligt tjänstefolk.



bröllopsfesterna samlades folk för att ropa ut bruden och kanske få lite 
extra förplägnad. Kom inte bruden ut visade man högljutt sitt miss
nöje och ibland kunde man slå in fönster i bröllopshuset som protest.

Till dessa folknöjen mötte även borgerskapet upp, ibland som del
tagare, ibland som mer passiva åskådare. Det är denna traditionella 
folkliga kultur, som den borgerliga klassen alltmer tar avstånd från 
under 1800-talet. Den kommer istället att till viss del föras vidare av 
den nya arbetarklassen.

Låt oss ta ett konkret exempel på denna segregationsprocess. Tradi
tionellt samlades stockholmarna vid Ugglevikskällan i stadens utkant 
varje trefaldighetsnatt. Man drack källvatten, dukade upp mat och 
dryck i gräset, dansade och roade sig. Under 1800-talet kom allt färre 
borgare ut till källan. Unga kontorister och affärsbiträden kunde ge 
sig dit för att dansa med flickor ”ur folket” eller bara på avstånd stu
dera arbetarnas nöjesliv, men borgerliga familjer och borgerskapets 
döttrar höll sig borta. Successivt utvecklas trefaldighetsfesten till en 
ren arbetartradition. Borgerskapet såg det som ett simpelt folknöje, 
präglat av öl, brännvin, dragspelsmusik, skrål och slagsmål. De 
skärpta sociala motsättningarna gjorde även att nyfikna ungherrar från 
medelklassen kunde räkna med bråk om de försökte blanda sig med 
de dansande.

Under 1800-talet segregerades alltså storstadens fritidsliv. Borger
skapets umgänge blev alltmer slutet och privatiserat. Man skapade 
egna territorier och institutioner där man kunde stänga dörren om sig. 
Kulturgeografen Allan Pred har i sin studie av det sena 1800-talets 
Stockholm visat hur en äldre och mer folklig stadskultur ersattes av 
officiell och städad fasad -  en borgerlig ordning och reda skulle råda 
på gator och torg, krogar och andra umgängesmiljöer -  och hur arbe
tarbefolkningen passivt motarbetade denna utveckling, bl. a. med löjet 
som vapen.

Fritid i arbetarklassen
Men hur såg 1800-talets fritidsmiljöer ut ur arbetarklassens perspek
tiv? På samma sätt som borgerskapet kunde känna sig hotat av 
arbetarklassens närvaro på gator och torg, i parker och grönområden, 
kunde arbetarna känna sig som ovälkomna gäster i den borgerliga 
offentligheten. Man var utestängd från det offentliga livet och från de 
många borgerliga institutionerna. Därför hänvisades man till att bygga 
upp ett eget socialt liv med helt andra resurser och materiella villkor.

De trångbodda hemmen utgjorde heller inte, som vi sett, någon god 
utgångspunkt för umgängeslivet. Ännu fanns det publika lokaler som 
arbetarna kunde kalla sina egna. För männen erbjöd värdshus och



kaféer en mötesplats, men inom stora delar av arbetarklassen kom 
dessa institutioner att få ett dåligt rykte.

Fritidslivet i storstaden fick därför en stark säsongprägel. Under 
sommarhalvåret blomstrade det sociala livet upp. Man kom ut ur 
husen och tog grannskapet i besittning. Kvinnorna samlades på trap
porna, barnen lekte i gården, männen drog bort till en gräsbacke för 
att spela kort eller samtala. Om sommaren vidgades världen. Då drog 
man ut på söndagsutflykter i det gröna eller gav sig ut på upptäcksfär- 
der till andra delar av staden.

Ett annat drag i arbetarklassens umgängesmönster var dess defen
siva karaktär. I takt med att den borgerliga kulturen utvecklades till 
den dominerande och offentliga kände man sig alltmer övervakad och 
kontrollerad i offentliga sammanhang. Intervjuar man arbetare som 
växte upp i stadsmiljö i början av 1900-talet framträder denna tendens 
tydligt. Det var under tonåren som man framförallt började våga sig 
in i den borgerliga sfären, men man lärde sig snabbt hur klassgrän
serna drogs i det offentliga och kommersiella nöjeslivet. När man 
besökte restauranger, dansställen och nöjesplatser, som även borger
ligheten frekventerade, var man ofta i kulturellt underläge. Man kände 
sig töntig och klumpig vid sidan av de andra, som verkade så världs
vana och självsäkra. Man kände sig även poängbedömd och utsatt för 
ett milt löje ibland.

Ur denna övervakning växte ett behov av egna territorier, egna 
institutioner där man själv bestämde de kulturella umgängesreglerna. 
Arbetarklassens fritidsliv kommer därför att framförallt koncentreras 
till egna arenor -  för dem som för andra grupper i 1800-talets och det 
tidiga 1900-talets samhälle blev de nya folkrörelserna ett mycket vik
tigt alternativ.

FOLKRÖRELSERNA SOM MÖTESPLATS OCH 
KULTURMILJÖ

Folkrörelserna och deras lokaler
De breda folklagren kände knappast till något egentligt föreningsliv 
före mitten av 1800-talet. Att tillhöra ordnar och klubbar var förbehål
let aristokratin och städernas sociala överskikt. Sådana sällskap hade 
grundats i rätt stor omfattning under 1700-talet. Frihetstidens prede- 
mokratiska samhällsklimat gynnade särskilt uppkomsten av politiska 
klubbar. Vid övergången till 1800-talet blomstrade åtskilliga religiöst- 
mystiska sällskap, inte minst i huvudstaden. Inom de borgerliga sam
hällsklasserna präglades decennierna kring 1800-talets mitt av ett



Byungdomens fester hade ofta formen av informella sammanskottsdan- 
ser i en torpstuga eller på en loge. Man delade på kostnaderna för förtä
ring, spelmän och eventuell lokalhyra. (Tuschteckning av Albert Eng
ström 1889.)

Bal i Stockholmssocieteten vid 1800-talets mitt. Här träffades ungdomen 
på de vuxnas villkor. Flickorna på dansgolvet övervakas av lorgnett för
sedda "förkläden". (Gravyr av Fritz von D ardel.)



intensivt nyskapande av föreningar, man talar ibland om att tiden 
utmärktes av en särskild "associationsanda”. Landet översvämmades 
av bildningscirklar, jaktsällskap, skarpskytteföreningar, sångsällskap, 
välgörenhetsidkande s.k. fruntimmersföreningar, religiösa föreningar 
och nöjessällskap, senare också t.ex. fornminnesföreningar, simsäll- 
skap och skridskoklubbar.

Torkel Jansson vill se associationerna från 1800-talets första hälft 
som ett föreningsväsen, som till stor del initierades av myndigheter 
och överhet. När många svåra frågor tornade upp sig i samhället, som 
staten inte hade kraft och resurser att lösa, försökte man i stället i libe
ral anda att på frivillighetens väg organisera ett gemensamt arbete 
över klass- och ståndsgränser.

Tidens consensus-tänkande präglade även andra föreningar. Under 
1860-talet bildades arbetareföreningar runt om i landet. Främst tycks 
de ha syftat till ekonomisk hjälp åt sina medlemmar i form av sjuk- 
och begravningskassor, lånehjälp och handelsbodar, men de kunde 
också bygga upp bibliotek och organisera sångkörer. De stöddes väl
villigt av arbetsgivare och hade inte sällan någon ståndsperson som 
ordförande.

Före de stora folkrörelsernas genombrott under 1800-talets andra 
hälft existerade det med andra ord inte några ideella föreningar, där 
bönder och arbetare kunde mötas regelbundet och på egna villkor. Det 
fanns också en rädsla hos myndigheterna för denna tänkbara möjlig
het, kanske var det därför som Svenska nykterhetssällskapets ledning 
undvek alla initiativ att skapa en lokal föreningsmiljö. Vad man 
främst oroades över var att så frön till religiös läsarverksamhet. Avvi
kande religiösa föreningar hade ju redan länge varit en nagel i ögat på 
kyrka och myndighet. Skall man tala om något fritt folkligt förenings
liv under första hälften av 1800-talet kan det bara bli frågan om 
"läsarna”.

De pietistiska läsargrupperna med rötter i 1700-talet utgör en före
bild för den senare frikyrkorörelsen. Vad läsarna ville var att fritt och 
på egen hand få samlas till bönestunder och bibelläsning, s.k. konven- 
tiklar. Det 1726 införda konventikelplakatet, som i princip förbjöd 
ordnandet av gudstjänstsammankomster utan en prästs närvaro, var 
riktat mot pietismen. Denna hade fått en ökad spridning efter enväl
dets fall med från Ryssland återvändande krigsfångar, som i fången
skapen kommit i kontakt med pietistiska idéer. Det finns en historia 
som på ett dråpligt sätt belyser synen på 1700-talets pietister:

Såsom en tidsbild kunna vi tillägga, att då pietisterna började vinna 
bifall i Stockholm och der hålla konventiklar, regeringen gaf befall
ning åt polisen att undersöka hvad der förehades. Men som de blif-



vit varnade, skyndade de, när polisen nalkades, att skaffa biblar och 
psalmböcker afsides och fullsatte bordet med ölkrus, pipor och 
kort. Då nu vederbörande stack in hufvudet, utbrast han: ”Min 
Gud! Här äro inga pietister, utan idel äkta lutheraner.”

Ett stycke in på 1800-talet började den frikyrkliga verksamheten att 
växa i omfattning, nu förkunnades såväl metodistiska som baptistiska 
läror. Till slut tvingades myndigheterna att avskaffa konventikelpla- 
katet. Det skedde 1858 och inte minst den utländska kritiken mot den 
oförsonliga behandlingen av avvikande religiöst beteende verkade 
starkt pådrivande.

Den frikyrkliga mötesverksamheten hade en djupt folklig förank
ring i olika landsdelar. Bönder, torpare och arbetsfolk samlades till 
bönemöten i hemmen. När tillströmningen av intresserade växte sökte 
man få tillgång till skolor och sockenstugor. Detta gick lättast för de 
lågkyrkliga samfunden, t.ex. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, vilka 
inte öppet brutit med statskyrkan. Men t.ex. baptister släpptes knap
past in i skolbyggnaderna och det är därför inte så underligt, att just 
baptistkapellen blev de första frikyrkobyggnadema på landsbygden. 
Redan på 1850-talet restes de första.

De äldsta lantliga bönhusen skilde sig inte nämnvärt från den omgi
vande agrara bebyggelsen. Många fick parstugans utseende, med 
ingång på långsidan och fönster runt om. Byggnadernas enkelhet är 
slående, både i exteriören och i interiören. De hade skurgolv, tredelat 
innertak och träpaneler. Enkelheten kan lättast förklaras med de små 
samfundsgruppemas fattigdom men också i ett slags ideologisk likgil
tighet för yttre former. Den radikala baptismen ville ta avstånd från 
statskyrkan med en programmatisk enkelhet i det yttre. Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsen ville av helt andra skäl ha en ödmjuk yttre fram
toning: man ville ogärna utmana kyrkan som öppet alternativ.

Skillnader fanns mellan de olika samfundens byggnader. Metodis
ternas kallades ”kyrkor” eller ”kapell”, aldrig ”missionshus”, vilket 
markerar denna rörelses mer institutionellt kyrkliga karaktär. Den ytt
rade sig t.ex. i kyrktorn och spetsiga fönster i gotisk stil. Så små
ningom började även Svenska Missionsförbundets och baptisternas 
byggnader att få en mer institutionellt kyrklig prägel med brantare tak 
och spetsigare högre fönster. En annan viktig exteriör förändring var 
att man allt mer började använda sig av ingång från gaveln, vilket ju 
innebar ett starkt markerat ”kyrkligt” drag.

Att gmpper av vanligt folk slöt sig samman och uppförde byggna
der för en ideologisk verksamhet, inte för en ekonomisk, var något 
nytt i Sverige. Tätt i spåren på frikyrkorörelsen kom nykterhetsrörel
sen. Den tidiga, på måttlighetsdrickande inriktade nykterhetsrörelsen



ebbade ut på 1850-talet. 1855 hade den nått sitt egentliga mål, när 
riksdagen beslöt avskaffa husbehovsbränningen i landet. Men på 
1870-talet började en ny och mer folkligt ledd nykterhetsrörelse att 
växa sig starkare. Den kom rätt snart att slå in på en strängare kurs än 
sin föregångare, en helabsolutistisk linje, och den stöddes mer av fri
kyrkornas folk än av statskyrkoprästerna, som varit så aktiva i Sven
ska nykterhetssällskapet. Den nya nykterhetsrörelsen organiserades 
(efter mönster från USA) i ordnar: IOGT, TO, NGTO. Störst blev 
IOGT eller Godtemplarorden, vars första loge bildades i Göteborg 
1879. Spänningar inom de olika ordnarna ledde till utbrytningar och 
uppdelningar. En källa till spänning var det religiösa inslaget i verk
samheten. De som fann detta för svagt kunde från 1884 söka sig till 
Blåbandsrörelsen, den frikyrkligt förankrade nykterhetsorganisatio- 
nen, de som fann det för starkt och störande kunde från 1896 gå till 
Verdandi, en organisation som stod arbetarrörelsen nära.

Ordenshusen fick från sekelskiftet en diffus yttre prägel av institu
tionslokal. Många av de äldre ordenshusens interiörer visade stora 
överensstämmelser med frikyrkornas: rader av enkla träbänkar, ett 
podium med räcke framför och en predikstolsliknande talarstol. Men 
det blev snart regel i ordenslokalema att man hade flyttbara bänkar 
och bord. Ordensritualema krävde nämligen att man skulle kunna 
möblera runt väggarna. Ofta bestod ordenshusens plan av en stor sal, 
en liten sal och ett förrum. Den planen gick också igen i många fri
kyrkor. Hos IOGT blev då mönstret att man använde den stora salen 
till möteslokal, den lilla till bibliotek och förrummet till det mm, där 
olika slags rekvisita förvarades och där man väntade innan man togs 
in i stora salen under de högtidliga mötena.

1880-talet är den socialistiska arbetarrörelsens födelsedecennium i 
Sverige. Medan de äldre liberala arbetareföreningarna varit beroende 
av arbetsgivarnas välvilja, bildades nu fackliga och politiska klubbar 
under arbetarnas egen ledning. Till en början skedde detta i det för
dolda, inte minst på bruksorter och i andra mindre samhällen. Några 
egna lokaler kunde det därför inte bli tal om. Först på 1890-talet res
tes de första av rörelsens Folkets Hus-byggnader och då i större stä
der, där arbetarna kunde agera mera fritt. Som nämnts tidigare blev 
det på bruksorterna så småningom vanligt att man uppförde ett Fol
kets Hus omedelbart utanför bolagets mark, i det vildvuxna komple
mentsamhälle som gränsade till bruket.

Folkrörelsernas aktiviteter
Folkrörelsernas ideologiska mål skiftade starkt. Men gemensamt för 
dem alla var att de också fyllde sociala funktioner för sina medlem-



mar. Det har sagts att församlingarna, logerna och klubbarna fyllde 
behov, som aktualiserats av de stora omflyttningarna i landet under 
industrialiseringens tidevarv. Sven B. Ek, som studerat de nyinflytta
des anpassning till tätortslivet vid samhället Eslövs framväxt under 
1800-talet, säger om de omställningsproblem, som den nya befolk
ningen ställdes inför:

Utan tvivel råkade de tidigare lantarbetarna, arrendatorema, bond
sönerna o.s.v. i en ofrivillig individualism från att tidigare ha till
hört ett fast socialt kollektiv. Deras mobilitet gjorde det svårare för 
dem att grunda sociala institutioner på lokal basis. Den samhälle
liga struktur som de nu konfronterades med var helt annorlunda 
och gjorde många gamla kollektivt omfattade seder och normer 
omöjliga, vilka fortfarande var levande i de kringliggande byarna 
såsom traditionsfast återspegling av den tidigare nödvändiga 
arbetsgemenskapen. T.ex. kunde ungdomens tåg under sång vid 
julen och pingsten inte överleva i staden, eftersom invånarna där 
inte hade några ekonomiska förpliktelser gentemot de unga. Den 
nya samhällsstrukturen innebar en social hemlöshet för de mobila 
samhällsskikten.

Trångboddheten, rotlösheten och den stora omsättningen på grannar 
och arbetskamrater försvårade bevarandet av lantliga traditioner och 
uppkomsten av ett umgängesliv i hemmen. I stället lockade folkrörel
serna med en ny gemenskap. Men att detta inte är hela sanningen 
framgår ju av att folkrörelserna också hade lätt att vinna gehör på den 
traditionella landsbygden. Tiden var mogen både för moralisk upp
rustning och för nya sociala gemenskapsgrupper

Individerna drogs till folkrörelserna av olika skäl, både altruistiska 
och egoistiska, både av ideologisk övertygelse eller i varje fall av 
ideologisk nyfikenhet och av lusten att göra bekantskaper, att lära sig 
nyttigheter, att låta sig roas eller skaffa sig ekonomiskt stöd ur sjuk
kassor eller tillgång till kooperativa handelsbodar. I regel var motiven 
i de enskilda fallen sammantvinnade. I vissa rörelser kunde genom
strömningen av medlemmar vara häpnadsväckande stor. Särskilt gäl
ler det om nykterhetsrörelsen kring sekelskiftet, på de orter där IOGT- 
logen ensam fyllde behovet av ett lokalt nöjesliv. Där tillhörde ”alla" 
ungdomar logen, intagningsceremonierna var talrika, men talrika var 
också uteslutningarna av dem som inte förmådde leva upp till de 
avgivna löftena. På så sätt blev nykterhetsrörelsen i början av seklet 
en rörelse som en mycket stor del av befolkningen kom i kontakt 
med, även om kontakterna ofta var mycket ytliga. Det förhåller sig 
tvärtom med frikyrkorörelsen. Där var medlemskadem mindre men 
trofastare. Att gå in i en frikyrka, "att bli frälst”, var ett mer avgö
rande steg, ett val för livet.



En babtistförsamling på utflykt vid sekelskiftet. Under sommarhalvåret 
stod exkursioner och utfärder på folkrörelsernas program. Ofta tågade 
man med egen musik i spetsen. Mässingsorkestrama var talrika i folkrö
relsevärlden, men frikyrkans instrument var framförallt gitarren.

I folkrörelsernas programverksamhet möttes utländsk import och 
inhemskt arv. Man får nog säga, att det förra övervägde; folkrörel
serna var till stor del internationella till sin karaktär. Frikyrkosamfun
den hämtade sin inspiration främst från de anglo-saxiska länderna. 
Frälsningsarmén var t.ex. en i England skapad rörelse, som fick en 
avläggare i Sverige men som även i fortsättningen styrdes från utlan
det. IOGT med sina högtidliga och invecklade mötesritualer var en 
import från USA. Dess egenartat utformade möten, där medlemmarna 
viskade hemliga lösenord, bar ståtliga ämbetstitlar som "Loge Temp
lare” och ”Loge Kaplan” och ”regalier”, västliknande tygstycken, om 
halsen under mötena, väckte tillbörlig uppmärksamhet. Som ett slags 
folkligt utformat ordensväsen fick det en stor attraktionskraft men sti
mulerade också i sin hemlighetsfullhet folkfantasin.

Även arbetarrörelsen omgav sig i huvudsak med importerad rekvi
sita. Den röda fanan, första maj-tåget, ledarporträtten på väggarna och



solidaritetsmarken på kläderna är allt idéer, som den svenska arbetar
rörelsen övertog från broderorganisationerna utomlands. Särskilt den 
tyska arbetarrörelsen verkade direkt förebildligt på den svenska. Men 
man kan nog påstå att i jämförelse med den tyska arbetarrörelsens 
miljö var den svenska arbetarrörelsens mindre laddad med symbo
liska, emblematiska och fetischistiska inslag. Till och med medlem
marnas klädsel hade mindre symbolisk särprägel inom den svenska 
arbetarrörelsen än ute på kontinenten, om man får tro ett vittne inom 
rörelsen, tidningsmannen Rickard Lindström:

Jag har redan talat om de unga socialisterna under seklets första 
decennier med de svajiga slipsarna och de bredskyggiga hattarna. 
De voro tecken på att ungdomarna hade mält sig ut ur kälkborger- 
lighetens värld. Genom dessa drag i dräkten markerade de att de 
tillhörde en särskild klan, en grupp upprorsmän, som djärvt ville 
ändra på samhället. I det centrala Europa klädde sig den socialis
tiska ungdomen mellan de båda världskrigen i särskilda dräkter för 
att visa världen, att den icke tillhörde det vanliga släta borgerska- 
pet. Vi svenska socialistungdomar hade då kommit så långt att vi 
voro skrudade som vanliga människor. Vi trodde icke på att klä
derna kunde göra nämnvärt åt om man var en riktig socialist eller 
icke. Men många gånger fick jag nere på kontinenten frågan: "Var
för äro ni skandinaviska unga socialister alltid så borgerligt 
klädda?" Och det verkade som en hädelse i frågarens öron när man 
svarade: "Kläderna göra det visserligen icke.

Frågan är om inte idrottsrörelsen är den allra mest internationellt 
präglade av alla folkrörelserna. Det finns knappast en enda länk mel
lan den förindustriella tidens folkliga idrott i Sverige och den mo
derna sporten. Det internationella regelsystemet och det internatio
nella tävlingsumgänget, underlättat av att det knappast finns några 
språksvårigheter på ett sådant område som kroppsövningarnas, ger 
idrottsrörelsen dess särställning.

Folkrörelserna som en alternativ kulturmiljö 
Folkrörelsernas utbredning på landsbygden under andra hälften av 
1800-talet innebar ofta att en homogen lokalkultur splittrades upp. 
Det nya med dessa rörelser var inte minst att människor började 
känna en solidaritet med likatroende oavsett var de råkade bo, utan 
geografisk begränsning. På landsbygden kunde detta bli en smärtsam 
process. Margaratha Balle-Petersen har från Danmark skildrat hur 
människor tvingades välja mellan de likatroende och grannar och vän
ner i byn. Särskilt var det frikyrkorna som kunde skapa lokala minori
teter och medverka till att det drogs upp skarpa gränser mellan grup-



peringar i lokalsamhället. I städer och tätorter var problemet mycket 
mindre eftersom det där inte existerade någon homogen lokal kultur.

När folkrörelserna bröt fram under 1800-talet möttes de allmänt 
med stor skepsis och förundran. Inom frikyrkorörelsen väckte särskilt 
riktningar som praktiserade tungomålstalande och exalterad prediko- 
konst stor förargelse. Det gällde t.ex. de s.k. roparna i Närke på 1840- 
talet och långt senare pingströrelsen. Men det gällde också frälsnings- 
armén. Skriftställaren E.H. Thörnberg har berättat om när Frälsnings
armén ”öppnade eld” i Västervik på 1880-talet:

Sedan dröjde det ett par månader, innan jag fick göra en personlig 
bekantskap med Frälsningsarmén, fick se de röda tröjorna och blå 
bonnettbanden, fick höra spel och sång, ordets förkunnelse och bas- 
sars oväsen. Västervikskåren var nyss öppnad. Stollpratet och ill- 
sintheten firade orgier. Den manlige gifte kaptenen, som efter några 
år skulle täras till döds av lungsot, hade suttit på Fångholmen, den

Ett av folkrörelsernas mål var att ge medlemmarna en demokratisk skol
ning och öva dem att debattera och föra fram sina åsikter. Här ett diskus
sionsmöte i en SSU-klubb på 1940-talet.



unga kvinnliga löjtnanten kom nyss från spinnhuset. Utanför loka
len drevs alltså i alla vinklar och vrår förtalet, halvherrskapsfruars, 
pigors och bodbetjänters samfällda idrott. Innanför lokalen samver
kade navigatörer och skolpojkar, de senare ledda av en ung adels- 
drulle, för att störa och förstöra mötenas böner, sånger och tal.

En grov ofördragsamhet av detta slag bidrog naturligtvis till att driva 
samman föreningsmedlemmarna i slutenhet och sammanhållning. Inte 
bara frikyrkorna bemöttes kritiskt. Den folkliga inställningen till god- 
templarna med deras märkliga ritualer bakom tätt slutna dörrar präg
lades till en början av vild nyfikenhet och stark fantasi. Vad hade man 
egentligen för sig i de logelokaler, som så väl bevakades av ”yttre” 
och ”inre” vakter? Det är inte så konstigt att godtemplarna på sina 
håll tilldelades huvudrollen i samma skräcksägner, som en gång 
berättats om frimurarna, enligt vilka ordnarnas syfte var att slakta 
b am och sälja dem till hundturken. Att också arbetarrörelsen bemöttes 
med aggressivitet och hånfullhet är mindre ägnat att förvåna. Rörel
sen varju politiskt utmanande och riktade sig mot de besuttna klasser
nas dominans i samhällsekonomin. T.o.m. idrottsrörelsen kunde 
väcka upprörda känslor under slutet av 1800-talet. Begreppet ”sport
fånar” användes för att avfärda dess medlemmar. Särskilt irriterades 
många av att man tog sig för att bära särskilda dräkter under idrottsut
övandet, ett outhärdligt snobberi i mångas ögon.

Den rörelse som krävde mest av sina medlemmar var frikyrkorörel
sen. Redan inträdet var ritualiserai och livsavgörande. Inom de s.k. 
döparsamfunden (t.ex. baptismen och pingströrelsen) symboliserades 
upptagandet i församlingen av ett offentligt dop. Mötesverksamheten 
var intensiv, aktiviteterna varje vecka var talrika. För den djupt tro
ende blev bönhuset ett andra hem. ”Jag tycker att det var en väldigt 
fin inramning av söndagen”, berättar en kvinna om sin uppväxt i 
Medelpads pingströrelse på 1920-talet. ”På morgonen stökade vi 
undan med djuren. Vi skalade potatisen och gjorde i ordning maten 
och åt. Sedan gick vi på möte. När vi kom hem gjorde vi i ordning 
maten och åt. Sedan vilade vi, mina föräldrar var väldigt noga med 
det och gick och lade sig. Sedan på eftermiddagen drack vi kaffe, och 
sedan gick vi på kvällsmöte.”

Det frikyrkliga engagemanget var normerande för medlemmens 
hela livsstil. Söndagen skulle hållas i helgd och vara alldeles arbetsfri, 
en norm som blivit problematisk att leva efter i det industrialiserade 
samhället, där det blivit vanligt med skiftgång och kontinuerlig 
veckodrift. Frikyrkornas folk tog naturligt nog starkt avstånd från 
alkohol, rökning, bio, dans och kortspel. Mer bibeltrogna riktningar 
ogillade även att kvinnor klippte håret och satt barhuvade i kapellet.



Över huvud taget uppmuntrades en strikt och enkel livsföring. Inget 
folkrörelseengagemang har så genomsyrat hela livsföringen som det 
frikyrkliga.

1900-TALETS UMGÄNGESMÖNSTER

Under 1900-talet kom folkrörelserna att förlora sin centrala roll som 
samvaromiljö. Mötena i loger och föreningshus fick svårt att konkur
rera i ett expanderande kommersiellt nöjesliv med professionella 
artister och underhållare -  under mellankrigstiden byggdes biografer 
och dansställen runt om i landet. Folkrörelsernas nöjesutbud tedde sig 
hemvävt och lite töntigt. Ungdomen sökte sig till andra fritidsmiljöer.

Även de nya massmedierna kom att radikalt förändra umgänges- 
mönstren i olika perioder. Filmen skapade biokvällen som institution i 
städer och småsamhällen, ofta kombinerat med kafébesöket. Radions 
genombrott mot 1920-talets slut gav däremot hemmakvällen en ny 
form. I slutet av 30-talet var Sverige Europas licenstätaste nation och 
riksradion skapade med sina enda kanal en speciell lyssnarrytm som 
knöt nationen samman: man förenades i en radiogemenskap till 
morgongymnastiken, nyhetssändningarna, grammofontimmen och 
frågesporttävlingama.

När radiomediet var nytt och spännande samlades man till en bör
jan på offentliga lokaler för att få uppleva det nya radiobruset, och 
samma kollektiva start fick TV-mediet mot slutet av 1950-talet. Folk 
skockades vid radiohandl amas skyltfönster, på restauranger eller 
hemma i vardagsrummen hos de stolta och nyblivna apparatägama, 
men snart talades om hur TV slog gamla umgängesformer i spillror 
och bidrog till hemlivets isolering. Liksom radion kom TV att bli ett 
nytt fokus för hemmakvällen med familjen, men på samma sätt som 
radiolyssnandet förändrades från det nästan sakrala och knäpptysta 
åhörandet till ett mera avslappnat lyssnande ”med halvt öra”, kom 
TV-tittandet att bli mer informellt och okoncentrerat efterhand som 
mediet blev mer av vardagsrutin än högtidsstund.

Det är lätt att överbetona radions och tevens roll för umgänges
livets förändring -  det är snarare så att dessa 1900-talets medier kom 
att förstärka tendensen till ett mer hembaserat umgängesliv.

Hemmet blir alltså under 1900-talet en viktig och mer privat scen 
för samvaron både inom och utom familjen, samtidigt som familje
medlemmarnas umgängesmönster blir mera rörligt. I de växande 
stadsmiljöerna kom den territoriellt baserade gemenskapen i grann
skap och bostadskvarter att ersättas av ett differentierat kontaktnät: 
arbetskamrater, släkt, vänner, grannar eller hobby-kamrater kom ofta



att utgöra skilda umgängessfärer i individens liv.
Denna ökade rörlighet mellan olika umgängesmiljöer och -grupper 

hade även med nya kommunikationsmöjligheter att göra. 1930 hade 
var sjätte svensk en cykel, men bara var sextionde en bil. Under 
landsbygdens cykelålder skapades även i glest befolkade bygder möj
ligheter att besöka mer avlägsna festplatser och biografer, medan 
massbilismens framväxt under 1950- och 60-talen gjorde detta rörliga 
fritidsmönster än mer accentuerat -  inte minst genom den snabbt 
ökade tendensen till dubbel bosättning med fritidsbebyggelse.

En klar tendens som vi kan iaktta under 1900-talet är fritidens 
starka expansion och differentiering. Mycket av den svenska väl
ståndsökningen under senare delen av 1900-talet fick formen av en 
satsning på fritiden, med efter internationella mått långa semestrar, ett 
stort antal fritidshus och ett mycket flitigt utlandsresande. Samtidigt 
utvecklades föreställningarna om att det framförallt var under fritiden 
man skulle utveckla sina egna intressen, ”förverkliga sig själv”.

Under 1940-talet lanserades det nymodiga hobby-begreppet, men 
även en debatt om vad som var en ”meningsfull” eller "meningslös” 
fritid: fritiden och då speciellt ungdomens fritid definierades som ett 
samhällsproblem. Här utvecklades ett område där staten var betydligt 
mera aktiv än i många andra länder.

En annan utvecklingslinje under 1900-talet är den ökade ålders- 
segreringen i fritids- och umgängesliv: barn, tonåringar, vuxna och 
pensionärer skapar sina egna arenor och institutioner för umgänge. 
Under 1950-talet lanserades begreppet tonårskultur för att markera att 
ungdomar nu hade sina egna och avskilda former för fritidsumgänge, 
men redan under mellankrigstiden var denna utveckling i full gång -  
man flockades kring biografen och korvkiosken eller gick på ung- 
domskafé. På samma sätt blir under efterkrigstiden ”pensionärer" en 
avgränsad social kategori med sina egna umgängesformer och mötes
platser.

Bilden av 1900-talets umgängesliv tecknas ofta som en gradvis 
upplösning och förarmning av umgängesformer: ”förr” umgicks man 
både mer anspråkslöst och mer intensivt -  ”nu” har bondbyns eller 
ungdomslogens aktiva festskapare ersatts av passiva massmedie
konsumenter. I inledningen varnade vi förr en sådan enkelspårig pola
risering mellan ”förr” och ”nu” som så lätt färgar de sätt på vilka vi 
jämför vår egen situation med tidigare epokers livsformer.

1900-talet såg folkrörelsesveriges blomstring och nedgång, men 
samtidigt skapades under 1900-talets senare del nya organiserade 
umgängesformer. Föreningstätheten var fortsatt en av de högsta i 
världen samtidigt som studiecirkeln blev ett typiskt svensk kvällsnöje.

De offentliga nöjesinstitutionema visar upp samma omsättnings



hastighet -  de åldras eller laddas om. I 1950-talets Sverige blomstrade 
kafélivet för att så konkurreras ut av pizzerior, pubar och TV-kvällar 
under 1960- och 70-talen, och för att få en ny renässans under 1980- 
talet.

1960- och 70-talen innebar en kraftig informalisering av svenska 
umgängesformer: försäljningen av etikettsböcker, placeringskort och 
smokingsskjortor föll brant. Man skulle umgås otvunget utan att ”klä 
upp sig” och utan onödiga ritualer och festrekvisita, men under 1980- 
talet skapades en ny längtan efter det mer ritualiserade festumgänget.

Samma nyansering gäller bilden av umgängeslivets segregering. 
Mot det glesa och specialiserade kontaktnätet i många storstads
miljöer kan ställas den starka integrationen och det täta nätverk som 
fortfarande kännetecknar samvaron i många lokalsamhällen och för
orter. Uppspaltningen mellan olika ålderskategorier, som tonåringar, 
småbarnsfamiljer och pensionärer, har även den sin motbild i det sätt 
som familje- och släktsamvaron blommade upp i andra sammanhang 
under 1900-talet.

Poängen är här, som på andra ställen i boken, att vi sällan kan tala 
om en enkel utvecklingslinje utan snarare om växlande riktningar och 
mottendenser. I nuets hemmablindhet är det lättare att se vilka kultur
mönster som tycks lösas upp eller försvinna, än att ana konturerna av 
de nya former för samvaro och umgänge som håller på att ta form. 
Varje generation skapar sina former för samvaro och umgänge, 
utvecklar nya mönster eller omskapar gamla. Samtidigt finns det soci
ala skillnader som gör att vi bör vara mycket försiktiga med att gene
ralisera om "det svenska”: olika samhällsgrupper med skiftande livs
villkor och intressen skapar egna kulturmönster -  i dagens -  likaväl 
som i gårdagens Sverige.

Detta är denna kulturens mångtydighet med rörelser och motrörel- 
ser som gör det svårt att linjera upp framtiden. En lärdom vi kan dra 
av det svenska samhällets förvandlingar från medeltid till nutid är att 
färdriktningen inte är utstakad en gång för alla och att både livsformer 
och kulturmönster kan omskapas och nyskapas i överraskande former.

Litteratur
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der utan även i andra sociala miljöer. I Jonas Frykman och Orvar Löf- 
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boken Dansb ane eländet. Ungdomen, populärkulturen och opinionen 
(Stockholm 1988) analyserar Jonas Frykman några drag i ungdomskultu
rens framväxt.
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