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Abstract  
This essay examines how the organization and size of the mansion household changed at 

Garpenberg’s mansion between 1800-1899, in the terms of servants, their occupation and where 

from they were recruited. This has been done by using catechetical lengths as the primary source. 

By looking at which types of servants that worked within the mansion, and how the structure 

changed, this study tries to answer how the organization and size of the mansion household changed 

during the 19th century. This survey has shown that the total amount of servants at Garpenberg’s 

mansion increased during the time period, but the mansion household itself remained relatively 

constant throughout the century. In addition, more servants began to form their own households and 

were partly no longer dependent of the gentry that owned the mansion.  
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1 Inledning 
I sydöstra Dalarna, närmare bestämt i Hedemora kommun, ligger Garpenbergs herrgård omringad 

av idyllisk bruksmiljö och skogspartier. Historien kring denna herrgård är anrik och intressant då 

den sträcker sig ända tillbaka till 1500-talet. Den dåvarande kungen Gustav Vasa, lät under 1500-

talet anlägga en kungsgård i Garpenberg i anknytning till Garpenbergs bruk, som även det 

grundades av Vasa. Herrgården består av en huvudbyggnad inklusive två flyglar och diverse mindre 

byggnader, som uppfördes 1801 med initiativ av brukspatronen Salomon von Stockenström den 

äldre (1711-1783). Herrgården användes fram till år 1915 som privatbostad för bland annat 

brukspatroner, sedan dess har herrgårdshushållets storlek och organisation förändrats ett flertal 

gånger på herrgården. Från adligt till borgerligt ägande, från borgerligt till statligt ägande och sedan 

tillbaka till privatägo.  

 

Att det en gång funnits en hierarkisk och traditionell struktur inom herrgårdens väggar som betonat 

distinktionen mellan tjänstefolket och herrskapet, är troligtvis många forskare inom ämnet ense om. 

Status och förtroendet betydde allt för det adliga herrskapet, vilket i sin tur innebar att de inte skulle 

kunna uttrycka sitt välstånd utan tjänstefolket.1 Något som måste tas i beaktande är att ett 

välfungerande herrgårdshushåll ofta ledde till att man effektivt kunde sköta om sin gård och sin 

statuspräglade livsstil, om herrgårdshushållet däremot inte var organiserat kunde gårdens skötsel bli 

kaosartad och på så vis även förlora sitt ansikte utåt.2 Därav är det intressant att undersöka 

tjänstefolkets relevans för herrgårdshushållets struktur och organisation, med startpunkten i 1800-

talets Sverige då vi blir en del av den omspännande industrialiseringen. Fokus i denna undersökning 

kommer därmed vara att undersöka herrgårdshushållets storlek och organisation på Garpenbergs 

herrgård under 1800-talet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Ulväng, Göran. Herrgårdarnas historia (Hallgren & Björklunds förlag, 2008), s.123 
2 Rundquist, Angela. ”Blått blod och liljevita händer” (Carlssons, 1989), s.28-32 
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1.1 Bakgrund 

Sverige präglades likt flera andra europeiska länder av industrialisering från och med mitten av 

1800-talet till 1900-talets början. Industrialiseringen innebar stora förändringar på olika plan i det 

svenska samhället, både ekonomiska och sociala förändringar tvingade människor att anpassa sig 

till nya levnadssätt. Sverige blev under denna dynamiska tid än mer integrerad med den 

internationella ekonomin, på grund av landets enorma trä- och järnmalmsresurser blev de resursrika 

regionerna eftertraktade. I Lennart Schöns bok Vår världs ekonomiska historia del II visas en skiss 

tydligt hur Bergslagen tillhörde den europeiska industrialiseringens yttre cirkel. Schön menar att de 

olika regioner som låg inom den yttre cirkelns radie utgjorde tydliga koncentrationer av kunskap i 

olika former, dit arbetare, företagare och köpmän drogs.3 

 

En av dessa företagare, Salomon von Stockenström d.ä. (1711-1783), köpte upp Garpenbergs bruk 

år 1768 eftersom att det var nedlagt. Bruket övertogs senare av sonen Salomon von Stockenström 

d.y. (1751-1811), därefter tog den yngres son Erik von Stockenström (1792-1869) över.4 Denna 

uppsats kommer inte att lägga någon tonvikt på bruket, dock är det viktigt att nämna denna 

bakgrund eftersom Garpenbergs herrgård etablerades på grund av läget intill gruvdistriktet. Detta 

resursrika område i Bergslagen gjorde det både väsentligt och möjligt för Salomon von 

Stockenström d.y. att bygga sin herrgård i området.5 

 

Herrgårdshushållet kommer spela en central roll i denna undersökning. Detta hushåll innebär 

gårdens/brukets arbetsorganisation som dels sköter gårdsdriften, och dels herrskapets liv och 

manifestation, dock kommer herrgårdshushållet att förändras under loppet av 1800-talet.6 Förutom 

industrialiseringen och gruvans relevans som ovan nämns, finns ytterligare faktorer som väger in 

gällande hur herrgårdshushållet förändras. 

 

Tjänstehjonsstadgan, också kallad legostadgan, upprättades år 1833 för att reglera förhållandet 

mellan husbonden/husherren och tjänstehjonet/tjänstefolket. I och med denna lagändring kunde den 

patriarkala husbonden inte längre aga hustru, barn eller sitt tjänstefolk som han tidigare hade rätten 

till att göra. I agrarhistorikern Göran Ulvängs bok Herrgårdarnas historia - arbete, liv och 

bebyggelse på uppländska herrgårdar talar Ulväng om stadgan och dess förändring i 

herrgårdshushållet. Det tidigare hushållet i svenska herrgårdar var klart och tydligt patriarkaliskt, 

                                                
3 Schön, Lennart. Vår världs ekonomiska historia del II (Studentlitteratur, 2014), s.149-152 
4 Berga säteris hemsida. http://www.bergasateri.se/index.php/garpenberg/9-berga, (Hämtad 2017-05-28) 
5 Sveriges hembygdsförbunds hemsida. http://www.bygdeband.se/plats/321387/sverige/dalarnas-
lan/hedemora/garpenberg/garpenbergs-gard/, (Hämtad 2017-05-28) 
6 Ulväng 2008, s.117-120 
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med en man som styrde och ställde över sin familj och tjänstefolk. På större gods blev oftast 

patriarkalismen framträdande under 1800-talet, det hierarkiskt ordnade hushållet var att föredra. 

Den hierarkiska ordningen varierade beroende på herrgårdens storlek och dess tjänstehjon, i de allra 

största adliga egendomarna kunde tjänstefolket vara uppdelad i uppemot fyra klasser, med sina 

olika rättigheter och skyldigheter.7  

 

En ytterligare faktor är den kontinentala adelsstrukturen. Många svenska adelsmän under 1800-talet 

hade den kontinentala adelsstrukturen som förebild. Status var det allra viktigaste för adelsmännen, 

som de uttryckte genom att konsumera statusvaror. Det var essentiellt för adeln att kunna bekräftas 

och stärka grupptillhörigheten, men även mer icke-konkreta ting såsom den sociala omkretsen, 

intresset för språk och kultur genomsyrade adelns levnadsvanor. Ulväng hävdar att det var en 

samhällelig plikt för adeln att leva ståndsmässigt eftersom de utgjorde eliten i samhället, deras 

konsumtionskraft och förnäma boende bekräftade nämligen samhällets utbyggnad.8  

 

1.2.1 Tidigare forskning 

Under 1700-talet fram till tidigt 1800-tal växer herrgårdshushållen markant, efter 1850-talet börjar 

dock herrgårdshushållen krympa i storlek eftersom en övergång till statarsystem börjar ske. Detta 

innebär att de anställda börjar bilda egna hushåll, det vill säga att det tidigare tjänstefolket för 

herrskapet frigör sig i och med giftermål och blir så kallade statare. Något annat som bidrar till att 

herrgårdshushållen börjar krympa är på grund av att manligt tjänstefolk och kvalificerat tjänstefolk 

blir allt ovanligare.9 Denna förändring inom herrgårdshushållen och definitionen av vad kvalificerat 

tjänstefolk innebär kommer att behandlas senare i denna uppsats.  

 

Anna-Maria Åströms avhandling Sockenboarne, Herrgårdskultur i Savolax 1790-1850 behandlar 

herrgårdsforskning om savolaxiska herrgårdskulturen i Finland. Avsikten med hennes avhandling 

var att kartlägga vilka karaktäristiska drag som fanns för herrgårdskulturen i Savolax under den 

mest blomstrande tiden, 1790-1850. Den blomstrande tiden för savolaxiska herrgårdar började 

stagnera runt år 1850 då en upplösning började ske, mellan 1850-1890 såldes hälften av 

herrgårdarna i området till nya ägare. De nya ägarna tillhörde inte den ”ursprungliga” adliga 

herrgårdskulturen, utan de tillhörde medborgarklassen. Denna förändring skedde på grund av att det 

gamla ståndssamhället började ersättas av ett medborgarsamhälle.10 

                                                
7 Ulväng 2008, s.118-122 
8 Ulväng 2008, s.123-124 
9 Ulväng 2008, s.88 
10 Åström, Anna-Maria. Sockenboarne, herrgårdskultur i Savolax 1790-1850 (Ekenäs Tryckeri AB, 1993), s.11-12 
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Hennes avhandling kretsar kring 140 herrgårdar som under den blomstrande tiden var livskraftiga i 

landskapet Savolax, men också kring själva herrgårdssamfundet samt herrskapet. Genom 

avhandlingens gång har herrgårdssamfundets byggstenar framträtt, som tyder på att en herrgård 

utgjorde en ekonomisk enhet för produktion av olika mån.11 

 

För att ge ytterliga aspekter på det aktuella forskningsläget är Angela Rundquists verk Blått blod 

och liljevita händer: en etnologisk studie av aristokratiska kvinnor 1850-1900 värd att nämnas.   

Rundquist behandlar till viss del liknande frågor kring herrgårdshushållets organisering. Hennes 

verk skiljer sig emellertid tydligt från Åströms, då hon istället fokuserar på mer intima förhållanden 

inom högadeln i högadliga herrgårdar i Sverige i jämförelse med Åströms fokus på mindre 

herrgårdar i Finland. Rundquists syfte med sitt verk är att granska överklasskvinnors dagliga 

verklighet under perioden 1850-1900. Hon försöker beskriva vilka idéer och värderingar som styrde 

deras handlingar, detta genom att följa kvinnornas livslopp från födelse till dödsbädd. Varför hon 

valt den specifika perioden och 1900 som slutår, är på grund av praktiska skäl då de ekonomiska- 

och sociala villkoren var mer lika 1800-talets värderingar än 2000-talets.12 

 

Rundquist hävdar att blått blod, förnäma namn och delad kultur är viktiga faktorer som präglade 

högadeln. Dessa faktorer var essentiella för herrskapet för att visa sig godtyckliga och förnäma utåt, 

ett visst prestigebehov tycks vara mycket centralt för adelsfamiljer under denna tid.13 Dessa faktorer 

symboliserar bland annat den förnäma livsstilen, eller ”den goda smaken” som Ulväng nämner i sitt 

verk.14 Det prestigefyllda ansiktet utåt återkommer i både Rundquist och Ulvängs verk, den 

gemensamma faktorn för detta är tjänstefolket, som spelar en nyckelroll för herrskapet.  

 

Rundquist går in på djupet på tjänstefolkets innebörd för den aristokratiska adeln. Hon beskriver 

nyanserat hur det fanns en fysisk gräns mellan de som utförde hushållsgöromål och de som stod i 

personlig tjänst till herrskapet. Hon utgår ifrån att skiljelinjerna var horisontala och vertikala, den 

vertikala linjen delade hushållet i en personlig och en opersonlig zon, medan den horisontala linjen 

innefattade tjänstestabens interna rangskala. En fattig flicka kunde göra karriär, från att ha varit en 

kökspiga med odrägliga arbetsförhållanden kunde hon bli en kammarjungfru vilket gav henne en 

priviligierad närhet till herrskapet.15 Tjänstestaben var med detta sagt uppdelad i grader, klasser och 

ranger, en tydlig hierarki präglade herrgårdshushållet under 1800-talet, vilket är viktigt att notera. 

                                                
11 Åström 1993, s.320-321 
12 Rundquist, Angela. ”Blått blod och liljevita händer” (Carlssons, 1989), s.12 
13 Rundquist 1989, s.13 
14 Ulväng 2008, s.123 
15 Rundquist 1989, s.233 
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Matbordet fungerade ofta som rangordnare, det vill säga att tjänstefolket skulle äta på olika ställen 

beroende på vilken rang de tillhörde. Herrgårdens viktigaste hushållerska, även kallad mamsell, fick 

ibland sitta vid herrskapets bord eftersom hon var en bildad dam och herrskapsfruns högra hand. 

Betjänter, kammarjungfrur och städerskor fick i vissa fall inta sina måltider i ett stort matrum 

ovanför köket, medan den fjärde klassens tjänstefolk (bland annat tvätterskor och stalldrängar) fick 

äta i flygelns kök. Detta varierade dock från herrgård till herrgård, ju större hushåll desto striktare 

organisering var det oftast.16 

 

Tjänstestaben bestod till största del av kvinnor, men under 1850-talet var det även förekommande 

att manliga tjänare anställdes, dock började brukandet av manliga betjänter och kuskar försvinna 

gradvis mot seklets slut på grund av husherrens ekonomi. Kvinnor var mycket billigare att anställa, 

dock innebar det inte att alla män avskedades, det var vanligt att herrskapet ville ha kvar män som 

arbetade utomhus med grovgörat.17 Rundquist lägger inte någon tonvikt i männens roll, kvinnornas 

roll spelar en betydligt större och viktigare roll i herrgårdsforskningen menar hon. Rundquist 

betonar att en konstant kärna av tjänarinnor ökade eller minskade under familjens olika skeden, men 

den var alltid konstant. ”Med gamla beprövade trotjänares hjälp gick huset som ett urverk. De yngre 

och på rangskala lägre tjänarna växlade nog ibland, men tjänstestabens stöttepinnar var kvar så 

länge de levde.”18 Citatet visar tydligt tjänstefolkets relevans för herrskapet.  

 

De båda ger skilda aspekter på herrgårdshushållets organisation, som ligger i centrum för denna 

undersökningens syfte. Rundquist bidrar med en mer djupgående aspekt gällande tjänstefolkets 

organisering och vilka sociala koder som rådde, kort sagt hur relationen var mellan tjänstefolk och 

herrskapet. Åström bidrar istället med en aspekt gällande herrgårdarna i sig och herrskapets 

funktioner.  

 

En av de mest relevanta studier för denna undersökning som gjorts inom liknande område, är en C-

uppsats av Viktoria Lundqvist. I sin uppsats Bruksägarfamiljen de Geers anförtrodda tjänare, en 

lokalhistorisk studie av tjänstefolket på Lövstabruks herrgård 1876-1880 undersöker hon vilka 

tjänstefolk som arbetade för adelsfamiljen de Geer på Lövstabruks herrgård. Hon lägger fokus på 

tjänstefolkets bakgrund, deras relevans för herrgården och varifrån de ankom för att tjänstgöra vid 

herrgården. Det hon kommer fram till är att fjorton pigor arbetade på Lövstabruks herrgård, varav 

                                                
16 Rundquist 1989, s.235 
17 Rundquist 1989, s.239 
18 Rundquist 1989,, s.234 
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nio av dem föddes i den egna socknen, vilket innebär att dessa pigor hade en nära relation till 

arbetsplatsen redan innan anställning. Lundqvist kunde med sin data visa att herrskapet vid 

Lövstabruk främst anställde brukssamhällets arbetares döttrar, eftersom sju av dessa bruksarbetare 

tidigare hade tjänstgjort vid herrgården.19 Det hon slutligen kommer fram till är nämligen att 

tjänstefolket fungerade som ett slags verktyg för herrskapet för att de skulle kunna legitimeras, utan 

tjänstefolket hade herrgårdshushållet inte fungerat.20 De resultat hon visar är intressanta då de kan 

tänkas ha tydliga paralleller med hur tjänstefolkets situation såg ut på Garpenbergs herrgård. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur herrgårdshushållets storlek och organisation 

förändrades på Garpenbergs herrgård mellan åren 1800-1899, detta med avseende på antalet 

tjänstefolk, deras yrken samt varifrån de rekryterades.  

 

1.3.1 Frågeställningar 

Huvudfrågan i denna undersökning handlar om hur herrgårdshushållets storlek och organisation 

förändrades på Garpenbergs herrgård mellan åren 1800-1899. För att besvara frågan som är direkt 

anknuten till syftet ställs ytterligare frågorna nedan: 

1.   Är antalet tjänstefolk på Garpenbergs herrgårds konstant under perioden, eller finns det 

tecken på expandering alternativt reducering av anställda? 
2.   Vilka personer ingick i herrgårdshushållet och vad hade de för funktioner? 
3.   Varifrån rekryterades tjänstefolket i Garpenbergs herrgårdshushåll? 

 

1.3.2 Avgränsning 

Undersökningsobjektet för denna studie är Garpenbergs bruk under tidsperioden 1800-1899. 

Inledningsvis nämndes det att tonvikten inte kommer ligga på bruket, dock är det centralt att 

omfatta bruket eftersom Garpenbergs herrgård etablerades i och med läget till gruvdistriktet. Denna 

del av Dalarna var ett mycket resursrikt område, vilket gjorde det möjligt för Stockenström att 

bygga sin herrgård i området. Behovet av att göra en studie över 99 år beror på att det är viktigt med 

långa tidsperspektiv för att se omfattande förändringar. Valet av det långa tidsspannet gjordes 

eftersom 1800-talet var ett mycket dynamiskt sekel, vilket gör det intressant att se hur stora 

skillnaderna var i början gentemot i slutet av seklet. I slutet undersökningen kommer slutsatser dras 

utifrån hur utvecklingen såg ut under 1800-talets första hälft respektive andra hälft. 

                                                
19 Lundqvist, Viktoria. Bruksägarfamiljen de Geers anförtrodda tjänare (C-uppsats, Linköpings universitet, 2014), s.38 
20 Lundqvist 2014, s.37-39 
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1.4 Metod och material  

Som redan framgått kommer denna studie handla om herrgårdshushållets förändring på 

Garpenbergs herrgård i Dalarna, med avseende på herrgårdshushållets organisation och storlek samt 

tjänstefolkets antal. Det primärmaterial som använts i denna uppsats är husförhörslängder från 

Garpenbergs kyrkoarkiv, som återfinns på Uppsala landsarkiv (ULA). Husförhörslängderna är 

digitaliserade och tillgängliga på databasen DATA, vilket sparat mycket tid under 

excerperingsfasen. En husförhörslängd menas med en kyrkobok som innehåller uppgifter om alla 

invånare i en församling, i detta fall bland annat namn, födelseår, ankomstår, utflyttningsår, 

yrkestitel och nattvardsgång (se Bild 1 och 1.1). Syftet med att upprätta husförhörslängder under 

1700- och 1800-talen var för att vidmakthålla folkbokföring. 

 

För att besvara frågeställningarna har olika delar av husförhörslängderna använts, de tre frågorna är 

med för att tillslut kunna besvara huvudfrågan som är direkt ansluten till syftet. För att besvara 

fråga ett har nedslag gjorts vart tionde år i husförhörslängderna för att se hur tjänstefolkets antal 

förändrats under samtliga nedslag, för att sedan se hela förändringen under 1800-talet. För att 

besvara fråga två har yrkestitlarna i husförhörslängderna antecknats, detta för att se spridningen av 

yrken och vilka olika funktioner tjänstefolket uppfyllde. För att sedan besvara fråga tre har det 

antecknats varifrån tjänstefolket ankom från, det vill säga vilka orter respektive anställd 

rekryterades från. 

 

1.4.1 Källkritik 

För denna undersökning lämpar sig den kvantitativa metoden bäst för att få ut det mesta möjliga ur 

det källmaterial som använts. De husförhörslängder som finns för perioden 1800–1899 är 

välbevarade och innehållsrika, vilket räcker gott för denna undersökning. Ju längre fram i tiden man 

kommer, desto tydligare blir handstilen och informationen blir enklare att excerpera. Vissa år har 

emellertid varit föga innehållsrika, troligtvis på grund av slarv eller dålig organisation när de skrevs, 

vilket innebär att årsföljden inte är konstant. Givetvis har de fattigt innehållsrika åren getts substitut, 

exempelvis fick år 1900 ersättas med 1899, eftersom data från 1899 är mer innehållsrik och 

ordentlig. Tanken var att göra nedslag var tionde år, men på grund av att vissa år saknade stora 

mängder data så blev nedslagen mer sporadiska. 

 

Trots att husförhörslängderna varit relativt enkla att avläsa, kan det inte förbises att de varit tvungna 

att tolkas mycket noggrant. Källmaterialet är gammalt och skrivet för hand med bland annat gamla 

förkortningar och bokstäver på svenska, vilket var problematiskt till en början. Det mest 

problematiska har dock varit att ta reda på alla tjänstefolkens fullständiga namn, vilket lett till att 
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flertalet observationer fått initialer, emellertid är namnen inte den mest centrala variabeln i 

undersökningen. Det kanske svåraste genom datainsamlingens gång var att se vilka personer som 

tjänstgjort vid Garpenbergs herrgård de specifika åren som valts. För att ta reda på vilka personer 

som befunnit sig vid herrgården de angivna åren har främst utgått från vilka datum de medverkade 

under nattvarden (se Bild 1).  
 

Bild 1: Medverkan vid nattvard 

 
 

 

 

 

Källa: Uppsala landsarkiv (ULA), Garpenbergs kyrkoarkiv, husförhörslängd A/I 9A 

 

Nattvarden har använts som den primära indikatorn på att personen tjänstgjort eller befunnit sig vid 

herrgården samma år, detta eftersom att den delen av husförhörslängderna oftast är välbevarade. I 

vissa fall saknas dock information om tjänstefolk och deras medverkan vid nattvard, då har 

tjänstefolkets ankomstdatum respektive utflyttningsdatum använts som indikator istället (se Bild 

1.1). I värsta fall saknades både nattvardsmedverkan samt ankomst- och utflyttningsår gällande 

vissa tjänstefolk, vilket innebar att de antingen fick förbises. Nackdelen med att en del kvantitativa 

data behövts tolkas är att den sanna informationen kan gå förlorad, för att minska risken för sådant 

har diffusa observationer tagits bort eftersom de kan ge felaktiga resultat.  
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Bild 1.1: Utflyttningsår  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Källa: ULA, Garpenbergs kyrkoarkiv, husförhörslängd A/I 9A 

 

En av fördelarna med den kvantitativa metoden är dock att en större mängd material kan undersökas 

som innebär att den metoden vinner i bredd gentemot den kvalitativa metoden, men förlorar djupet 

av informationen. En kvalitativ metod kan tänka sig ha varit att föredra för en undersökning som 

denna eftersom den är av berättande karaktär. Eftersom det är svårare om inte omöjligt att skriva 

just denna undersökning på kvalitativ grund, så har undersökningens nuvarande karaktär formats 

efter det källmaterial som finns.  
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2 Herrgårdshushållets organisationsutveckling på Garpenbergs herrgård 
2.1 Samtliga anställda 

Till att börja undersökningen med kommer denna första del att behandla de nedslag som gjorts 

gällande 1800-talet, i mån om att undersöka alla de anställda som tjänstgjorde vid Garpenbergs 

herrgård.  

 

Som framgått av forskningsläget fanns det flera kategorier av anställda på herrgårdarna, de som var 

ogifta och försörjda inom ramen för herrgårdshushållet, och de som var gifta och bildade egna 

hushåll med ansvar för sin egen försörjning med hjälp av den stat de tilldelades årligen.21 

I Tabell 1 presenteras både det totala herrgårdshushållet samt det totala antalet övriga anställda 

inklusive deras familjemedlemmar. Det övriga tjänstefolket är inte den centrala gruppen i denna 

undersökning, vilket innebär att de kommer att hamna i periferin men ändå behandlas för att skapa 

en helhetsbild av herrgårdens organisation.  

 
Tabell 1: Totala herrgårdshushållet & totala övriga anställda inklusive familj, Garpenbergs herrgård 1800-1899 

    
År Herrgårdshushåll Övriga 

anställda/statare 
Total 

1800 35 4 39 
1805 29 0 29 
1810 28 1 29 
1832 27 2 29 
1842 20 4 24 
1853 28 38 66 
1874 24 31 55 
1883 30 51 81 
1899 23 47 70 

 
Källa: ULA, Garpenbergs kyrkoarkiv, husförhörslängder A/I 7B, A/I 8, A/I 9B, A/I 10, A/I 11, A/I 15, A/I 16, A/I 17  
 

Tabell 1 visar tydligt att det totala antalet individer vid Garpenbergs herrgård i princip var hälften så 

stort före 1850 som efter 1850, detta eftersom att det övriga tjänstefolket börjar öka markant år 

1853. Herrgårdshushållet förhåller sig däremot relativt konstant under samtliga nedslag. Under alla 

de observerade åren består herrgårdshushållet av mellan 20-35 individer, hushållets storlek 

pendlade mellan dessa siffror under hela perioden. Det finns i större bemärkelse ingen trend som 

tyder på expandering eller reducering av herrgårdshushållet, vilket tyder på att tjänstestaben var 

                                                
21 Ulväng 2008, s.117 
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konstant med ringa förändringar under 1800-talet. Samtidigt verkar en ökande trend för det övriga 

tjänstefolket råda från och med år 1853.22  

 

2.1.1 Övrigt tjänstefolk får större relevans  

”Min mening är att dessa stora hushåll, som blev följden av övergången till stordrift, kan ha 

påskyndat utvecklingen mot anställandet av gift arbetskraft, statare. Dessa stora hushåll krävde en 

helt annan planering och logistik […]”23 Citatet syftar på den övergång som började ske under 

1800-talets mitt, det vill säga ökningen av okvalificerat tjänstefolk och en minskning av kvalificerat 

tjänstefolk. Denna förändring har lett till att den kvalificerade arbetskraften börjar räknas in i 

kategorin övrigt tjänstefolk. Det övriga tjänstefolket inkluderas här för att förstå hur stor 

tjänstestaben egentligen var. Definitionen av övrigt tjänstefolk, som Ulväng benämner statare, 

innebär som sagt de som är gifta och själva ansvarar för sin mathållning och utrustning med den 

egna ekonomin. Detta innebar att de själva skötte om sitt leverne, och bodde i sina egna bostäder 

utanför herrgårdsområdet. Herrskapets tjänstefolk är däremot beroende av herrskapet och blir 

livnärda på herrgården i utbyte mot sin arbetskraft. I och med statarfamiljernas inträdande 

avlastades herrgårdens köksfunktion då de inte behövde föda det tjänstefolket.24  

 

Under 1800-talets första hälft, vilket innebär de fem första observationsåren, fanns det knappt några 

gifta anställda vid herrgården. Det är inte förrän 1853 då antalet börjar öka (se Tabell 1). Den gifta 

andelen av tjänstefolket bestod av diverse olika yrkesroller som presenteras i tabellen nedan för att 

ge en bild av vad för typ av arbetare det är gentemot herrskapets tjänstefolk (se Tabell 1.1).  
 

Tabell 1.1: Övriga tjänstefolkets yrken, Garpenbergs herrgård 1800-1899 

Källa: ULA, Garpenbergs kyrkoarkiv, husförhörslängder A/I 7B, A/I 8, A/I 9B, A/I 10, A/I 11, A/I 15, A/I 16, A/I 17  

                                                
22 Tabell 1  
23 Ulväng 2008, s.120-121 
24 Ulväng 2008, s.120-121 
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Den relevanta parallell som kan dras är att det övriga tjänstefolket ökar markant samtidigt som det 

okvalificerade tjänstefolket under 1800-talets andra hälft.25 Det kan möjligtvis finnas många orsaker 

till detta fenomen, till exempel att kyrkoherdarna vid Garpenbergs socken antecknade annorlunda 

under den långa perioden. Det kan vara så att en del av det så kallade övriga tjänstefolket/statarna 

antecknades som herrskapets tjänstefolk under första hälften av 1800-talet, vilket resulterat i cirka 

noll observationer. I kolumn 6 (1842) står det att bruksinspektorn och hans familjemedlemmar står 

med, som tidigare kan ha räknats med i herrgårdshushållet.26 Här kommer dessutom resonemanget 

in gällande det tidigare kvalificerade tjänstefolket som blev statare på grund av giftermål och egen 

hushållning. Kort sagt innebär det att en stor förändring i herrgårdshushållet börjar märkas av under 

mitten av 1800-talet. Det tidigare lilla herrgårdshushållet började övergå till en herrgårdsstruktur 

som karaktäriseras av stordrift, mindre herrskapstjänstefolk och mer gift tjänstefolk.27 

 

2.1.2 Herrgårdshushållet 

Nästkommande diagram är baserad på Tabell 1 som inriktar sig på tjänstefolket som direkt var 

anknutna till herrskapet och tillhörde herrgårdshushållet. Som Diagram 1 visar, är 

herrgårdshushållet uppdelat i fyra kategorier: herrskapet, herrskapets övriga familjemedlemmar, 

kvalificerat tjänstefolk och okvalificerat tjänstefolk. De två senaste kategorierna är inspirerade av 

Ulvängs kategorisering, som delar upp herrskapets tjänstefolk i de som står herrskapet närmast med 

någon typ av utbildning, det vill säga de kvalificerade, och de utan utbildning som räknas som de 

okvalificerade.28 

 
 
Diagram 1: Herrskapet, kvalificerat- och okvalificerat tjänstefolk, Garpenbergs herrgård 1800-1899 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Källa: ULA, Garpenbergs kyrkoarkiv, husförhörslängder A/I 7B, A/I 8, A/I 9B, A/I 10, A/I 11, A/I 15, A/I 16, A/I 17  

                                                
25 Tabell 1 & Diagram 1 
26 Tabell 1.1  
27 Ulväng 2008, s.121 
28 Ulväng 2008, s.121 
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En uppdelning av tjänstefolket i olika kategorier i Diagram 1 fyller funktionen att det blir enklare att 

hålla isär på det kvalificerade kontra det okvalificerade tjänstefolket, som kommer ha stor betydelse 

längre fram i undersökning. Som framgår i Diagram 1 minskade det kvalificerade tjänstefolket 

successivt från 1800 till 1899. Antalet kvalificerade arbetare var som störst under år 1800 (sexton 

stycken) och som minst under 1842 och 1899 (tre stycken). Samtidigt kan en successiv ökning av 

antalet okvalificerade arbetare uttydas enligt diagrammet. Efter nedgången år 1842 då både 

kvalificerat- och okvalificerat tjänstefolk hade minskat rejält från föregående observation, började 

det okvalificerade tjänstefolket öka anmärkningsvärt. Det resulterade i att andra halvan av 1800-

talet bestod av mer okvalificerad arbetskraft gentemot århundradets fem första decennier, samt att 

de utgjorde majoriteten av herrgårdshushållets tjänstefolk eftersom det kvalificerade tjänstefolket 

hade minskat markant.29 

 

En bakomliggande ekonomisk förklaring finns till varför det kvalificerade tjänstefolket minskar 

under loppet av 1800-talet i svenska herrgårdar, samtidigt som antalet okvalificerade arbetare ökar. 

”Inom loppet av några decennier ökade antalet drängar från 2-3 till 8-9 stycken. Hushållen blev 

därmed nästan fördubblade i storlek.”30 När fler drängar anställdes, och män i allmänhet, var 

herrskapet tvungen att dra ner på annat tjänstefolk i och med att män var dubbelt så dyra att 

anställa.31 Denna utveckling kan dock inte märkas av i Garpenbergs herrgårdshushåll under 

tidsperioden eftersom det kvalificerade tjänstefolket främst bestod av kvinnor. Allt fler 

kvalificerade män började försvinna ur herrgårdshushållet under 1800-talet. Detta resonemang 

återkommer senare i undersökningen.  

 

Att det kvalificerade tjänstefolket minskar medan det okvalificerade tjänstefolket ökar successivt 

under 1800-talet kan tänkas ha flera orsaker. Det kvalificerade tjänstefolket börjar under 1800-talets 

mitt bilda egna hushåll i och med giftermål, vilket innebär att de börjar distansera sig från 

herrgårdshushållet och bosätta sig i egna bostäder i närheten av herrgården. Det var primärt det 

kvalificerade tjänstefolket som hade möjlighet att klara sig på egna fötter på grund ekonomiska 

skäl, sedan finns det givetvis undantag då även okvalificerat tjänstefolk lyckas bli mer 

självständiga. Detta resulterar i att herrgårdshushållets storlek förändras, men även herrgårdens 

logistik och planering utav arbetskraft förändras. Här kommer de gifta statarna in i bilden allt mer.32 

 

                                                
29 ULA, Garpenbergs kyrkoarkiv, husförhörslängder A/I 7B, A/I 8, A/I 9B, A/I 10, A/I 11, A/I 15, A/I 16, A/I 17 
30 Ulväng 2008, s.120  
31 Ulväng 2008, s.120-121 
32 Ulväng 2008, s.121 
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2.1.3 Köns- och yrkesfördelning 

I denna del av undersökningen kommer fokus ligga på herrgårdshushållets tjänstefolk och dess 

könsfördelning över tid, samt vilka yrken de hade vid herrgården. Detta kommer för övrigt att 

utvecklas i nästa del. 

 
Tabell 2: Köns- och yrkesfördelning, Garpenbergs herrgård 1800-1899 

 

 

 

 

 

 

 
 

Källa: ULA, Garpenbergs kyrkoarkiv, husförhörslängder A/I 7B, A/I 8, A/I 9B, A/I 10, A/I 11, A/I 15, A/I 16, A/I 17 

 

Tabell 2 omfattar de olika yrkesroller som herrskapets tjänstefolk hade under olika delar av 1800-

talet, det är uppdelat utifrån vilka yrken och kön både det kvalificerade och det okvalificerade 

tjänstefolket hade. Alla dessa yrkesroller ingick i herrgårdshushållet, dock skiljde det sig år till år 

vilka yrkesroller som tjänstgjorde vid herrgården. Sammansättningen av herrgårdshushållet 

förändrades dock under loppet av 1800-talet, som tidigare nämnt började antalet okvalificerat 

tjänstefolk öka under 1800-talets mitt, som primärt bestod av pigor. Detta innebär att den kvinnliga 

arbetskraften expanderade under 1800-talets andra hälft, samtidigt som den manliga arbetskraften 

kraftigt sjönk, detta på grund av att män avskedades av ekonomiska skäl.33  

 

Samtidigt minskar antalet kvalificerat tjänstefolk som till exempel ammor och kuskar (se Diagram 

1).34 Detta faktum kan även uttydas ur Tabell 3 och Tabell 3.1, där det tydligt framgår att både 

kvinnligt- och manligt kvalificerat tjänstefolk minskar mellan de två perioderna 1800-1832 och 

1874-1899. Detta resulterar i att allt mer okvalificerat tjänstefolk kan rekryteras, vilket kan vara en 

viktig bidragande orsak till att den kvinnliga arbetskraften ökar på Garpenbergs herrgård.35 

 

 

 

                                                
33 Tabell 2 
34 Diagram 1 
35 Tabell 3 & 3.1 
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Tabell 3: Könsfördelning och ankomstområde för herrgårdshushållet samt övrigt tjänstefolk (1800-1832) 
 

Källa: ULA, Garpenbergs kyrkoarkiv, husförhörslängder A/I 7B, A/I 8, A/I 9B, A/I 9B, A/I 10, A/I 11  

 

2.2 Tjänstefolkets ankomstorter  

I denna andra del av undersökningen läggs fokus på tjänstefolkets härkomst, varifrån kom 

egentligen tjänstefolket och hur har detta påverkat herrgårdshushållets ekonomi? Denna aspekt ska 

ge ytterligare svar på hur herrgårdshushållets organisation förändrades under 1800-talet. Här ska 

könsfördelningen ytterligare utvecklas för att se hur stor del av tjänstefolket som var män respektive 

kvinnor, vilket tangerar på hur herrgårdshushållets ekonomi såg ut eftersom lönerna skiljde markant 

beroende på om man var man eller kvinna. Ankomstundersökningen består av två delar, den ena 

undersöker perioden 1800-1832 och den andra perioden 1874-1899, detta för att se om ankomstort 

respektive kön skiljer sig under 1800-talets första- och andra hälft. Väsentligt att nämna är att 

kolumnen ”större stad” omfattar städerna Stockholm, Uppsala, Göteborg, Västerås, Jönköping, 

Linköping, Karlstad.  
 

Diagram 2: Könsfördelning och ankomstområde för herrgårdshushållet samt övrigt tjänstefolk (1800-1832) 

Källa: ULA, Garpenbergs kyrkoarkiv, husförhörslängder A/I 7B, A/I 8, A/I 9B, A/I 9B, A/I 10, A/I 11  
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2.2.1 Tidsperioden 1800-1832 

Tabell 3 och Diagram 2 omfattar den data som samlats från tidsperioden 1800-1832. Till att börja 

med kan det direkt uttydas att det kvalificerade tjänstefolket främst ankommer från någon större 

stad under denna tidsperiod. Nio kvinnor och tio män blev rekryterade från större städer runt om i 

landet, vilket pekar på att det var en trend för kvalificerat tjänstefolk att komma från större städer. 

Det finns inga observationer som skulle tyda på att en kvalificerad anställd kom från den egna 

socknen, dock märks det att tre kvinnor kom från en angränsande socken samt två kvinnor och en 

man som kom från samma landskap. Sedan kom även tre kvinnor och fem män från andra landskap, 

samt en kvinna och tre män från icke-angivna orter. Överlag kommer det kvalificerade tjänstefolket 

från just städer.36 Troligtvis berodde detta på att det var möjligt med utbildningar i städer jämfört 

med de mer begränsade möjligheterna som fanns i mindre orter på landsbygden. 

 

Sätts det kvalificerade tjänstefolket i kontrast mot det okvalificerade tjänstefolket märks det tydligt 

att trenden skiftar. Gällande de okvalificerade anställda, tycks trenden vara att ankomma från 

angränsande socken eller samma landskap. Nitton kvinnor rekryterades från en angränsande socken, 

samt att fjorton kvinnor rekryterades från samma landskap. I kontrast till detta, ankom endast tre 

okvalificerade kvinnor från den egna socknen, sex kvinnor från ett annat landskap, en kvinna från 

en större stad och sex kvinnor från icke-angivna orter. Några okvalificerade män tycks i princip inte 

rekryteras under denna tidsperiod, endast två stycken observationer finns, ingendera av dem har 

angivna ankomstorter. 

 

Könsmässigt kan det antydas att det finns en trend för kvinnligt okvalificerat tjänstefolk att komma 

ifrån antingen angränsande socken (nitton stycken) eller från någon annan del av landskapet 

Dalarna (fjorton stycken) under 1800-talets första hälft. Någon liknande trend kan inte uttydas 

gällande det manliga okvalificerade tjänstefolket eftersom det som sagt endast finns två observerade 

fall, som båda står i kolumnen ”inte angivet”, vilket gör det svårt att veta varifrån de två männen 

ankom från. Dock finns det en trend för manligt kvalificerat tjänstefolk (tio stycken) att komma från 

någon större stad i Sverige, vilket tyder på att de reste långt för att arbeta för herrskapet. Utifrån 

vilka yrken de hade, som nämns i husförhörslängderna, tycks dem haft mer viktiga och ansenliga 

yrken såsom lakej och kusk. En liknande trend syns hos de kvalificerade kvinnor (nio stycken) som 

kom från större städer, deras yrken ansågs också viktigare och mer ansenliga, dock var 

yrkesspridningen inte lika bred som männens (se Tabell 2).37 Näst intill alla kvalificerade kvinnor 

                                                
36 Tabell 3 & Diagram 2   
37 Tabell 2  
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som ankom från större städer hade yrket jungfru eller kammarjungfru, till exempel kammarjungfrun 

Deathea Margaretha Wilberg från Stockholm som ankom till herrgården år 1794 och tjänstgjorde 

där framtill år 1804.38 

 

Gällande det gifta tjänstefolket/statarna finns det väldigt få observationer från 1800-talets första 

hälft, vilket troligtvis har att göra med att statare inte började anställas i hög grad förrän under 

mitten av 1800-talet som tidigare framkommit. 

 

2.2.2 Tidsperioden 1874-1899 
 

Tabell 3.1: Könsfördelning och ankomstområde för herrgårdshushållet samt övrigt tjänstefolk (1874-1899) 

Källa: ULA, Garpenbergs kyrkoarkiv, husförhörslängder A/I 15, A/I 16, A/I 17  

 
Diagram 2.1: Könsfördelning och ankomstområde för herrgårdshushållet samt övrigt tjänstefolk (1874-1899) 

Källa: ULA, Garpenbergs kyrkoarkiv, husförhörslängder, A/I 15, A/I 16, A/I 17 - 

 

                                                
38 ULA, Garpenbergs kyrkoarkiv, husförhörslängd A/I 7B  
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Tabell 3.1 och Diagram 2.1 omfattar tidsperioden 1874-1899, det vill säga den andra delen som ska 

ställas i perspektiv mot tidsperioden 1800-1832. Det som här direkt kan uttydas är att antalet 

kvalificerade tjänstefolk är betydligt lägre jämfört med föregående tidsperiod. Gällande det 

kvalificerade tjänstefolket var det flest observationer (sex stycken) som tydde på att de kvalificerade 

ankom från andra landskap, varav dessa tre kvinnor och tre män. Sedan ankom det även en 

kvalificerad kvinna från den egna socknen, en kvinna från ett annat landskap, två kvinnor från 

större städer och en kvinna från icke-angiven ort. Observationer gällande män är som sagt strama, 

som kan uttydas ur Diagram 2.1. 

 

Gentemot det kvalificerade tjänstefolket var det okvalificerade tjänstefolket numerärt i överläge. I 

Tabell 3.1 kan det uttydas att det okvalificerade tjänstefolket var många fler kontra det 

kvalificerade. En ganska tydlig trend är att många okvalificerade arbetare antingen kommer från 

den egna socknen eller en angränsande socken, sjutton kvalificerade kvinnor rekryterades från den 

egna socknen och femton kvinnor samt en man rekryterades från en angränsande socken. Sedan 

syns det även att sex kvalificerade kvinnor ankom från samma landskap, tio kvinnor från andra 

landskap, två kvinnor från större städer och en kvinna från en icke-angiven ort. Här syns klart och 

tydligt att även de okvalificerade männen var underrepresenterade, likasom med de kvalificerade. 

 

Ur ett könsperspektiv märks det att ett anmärkningsvärt stort antal okvalificerade kvinnor som 

arbetade vid Garpenbergs herrgård under tidsperioden rekryterades från antingen den egna socknen 

(sjutton stycken) eller från angränsande socknar (femton stycken). Dessa siffror tyder på att 

herrskapet gärna anställde okvalificerad kvinnlig arbetskraft i form av pigor från närområdet, ofta 

gjordes detta på grund av ekonomiska skäl. Okvalificerat manligt tjänstefolk var dock mycket lågt 

under denna period, endast en okvalificerad man befann sig vid herrgården under perioden 1874-

1899. Denne man eller rättare sagt pojke, Anders August, var son till pigan Augusta Sofia Larsson 

som tjänstgjorde under en treårsperiod mellan åren 1897-1899, innan hon och sonen flyttade från 

socknen.39 Den märkbara skillnaden mellan kvinnligt och manligt tjänstefolk tyder på att kvinnorna 

var överrepresenterade, vilket ofta berodde på herrgårdshushållets ekonomi. Kvinnor var som sagt 

hälften så dyra att anställa gentemot män.40 

 

Under denna tidsperiod står dock statarna för en stor del av tjänstefolket till skillnad från den första 

tidsperioden. Det höga antalet statare beror på att deras familjemedlemmar som levde i samma 

hushåll räknas med i observationen, vilket kan ge en felaktig bild, dock bidrog även dessa 

                                                
39 ULA, Garpenbergs kyrkoarkiv, husförhörslängd A/I 17  
40 Ulväng 2008, s.230-231 
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familjemedlemmar till arbetskraften men mer specifik information finns ej. Som framgår i Tabell 

3.1 kommer både de kvinnliga och manliga statarna främst från den egna socknen (trettiosju 

stycken) och från avgränsande socknar (trettiosex stycken). Det var även vanligt förekommande att 

de kom från någon annan del av Dalarna (tretton stycken) eller från något annat landskap (tjugosex 

stycken). Det ovanligaste var att de kom från någon större stad, då det endast finns tolv 

observationer från den andra tidsperioden (se Tabell 3.1).  

 

2.2.3 Förändring mellan tidsperioderna  

De två observerade tidsperioderna 1800-1832 och 1874-1899 skiljer sig mycket gällande varifrån 

tjänstefolket rekryterades från och vilken typ av tjänstefolk som arbetade vid herrgården. Dock 

finns även många likheter dessa emellan, vilket kan innebära att det fanns en genomgående trend 

under hela 1800-talet.  

 

För det första märks en tydlig distinktion mellan kvinnlig och manlig arbetskraft, både under de 

angivna tidsperioderna men också de två perioderna emellan. Utav de 88 anställda under den första 

perioden 1800-1832, var sextiosju kvinnor och tjugotvå män, varav arton kvinnor var kvalificerade, 

fyrtionio kvinnor okvalificerade, nitton män kvalificerade och två män okvalificerade.41 Under 

andra perioden 1874-1899, var femtioåtta kvinnor och fyra män, varav åtta kvinnor var 

kvalificerade, femtio kvinnor okvalificerade, tre män kvalificerade och en man okvalificerad.42 Som 

tidigare nämnt var den kvinnliga arbetskraften överrepresenterad, vilket här kan konstateras, dock 

förändras antalet kvinnor inte anmärkningsvärt mycket från 1800-talets första hälft till andra hälft. 

Männens antal förändras dock markant, under 1800-talets första hälft (period 1) fanns tjugoen 

anställda män, som sjunker till endast fyra män under 1800-talets andra hälft (period 2). Här kan 

dessutom märkas att kvinnor oftast var okvalificerade medan männen oftast var kvalificerade, detta 

beror på största delen kvinnor var pigor medan män hade yrken som krävde mer kvalificering, till 

exempel betjänter, lakejer och kuskar.43 Antalet män började emellertid försvinna med tiden under 

1800-talet på grund av de regleringar som gjordes gällande den manliga arbetskraften.44 Som 

tidigare nämnt avskedades manligt tjänstefolk på grund av ekonomiska skäl.  

 

 

                                                
41 Tabell 3 & Diagram 2  
42 Tabell 3.1 & Diagram 2.1  
43 ULA, Garpenbergs kyrkoarkiv, husförhörslängder A/I 7B, A/I 8, A/I 9B, A/I 10, A/I 11, A/I 15, A/I 16, A/I 17 
44 Ulväng 2008, s.93 
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Även det övriga tjänstefolkets/statarnas antal samt deras ankomstorter skiljer sig mellan dessa 

perioder. Under perioden 1800-1832 fanns tre kvinnliga respektive fyra manliga statare vid 

herrgården. Under perioden 1874-1899 däremot, befann sig sextiosex kvinnliga och femtioåtta 

manliga statare vid herrgården, vilket tyder på att det övriga tjänstefolkets relevans ökat påfallande 

från 1800-talets första hälft till andra hälft. Antalet kan som tidigare nämnt ge en diffus bild 

eftersom även familjemedlemmarna räknades med i dessa antal. 

 

Varför just statarnas antal ökade markant har att göra med det tidigare tjänstefolket som gifte sig 

och bildade egna hushåll. I och med det kvalificerade tjänstefolket minskade, ökade statarnas  

antal.45 

 

Även en förändring sker gällande rekryteringsorterna, det vill säga varifrån samtligt tjänstefolk 

rekryterades från. Under 1800-talets första hälft rekryteras bland annat en stor del av det 

kvalificerade tjänstefolket från större städer, gentemot under 1800-talets andra hälft då antalet 

kvalificerade för det första minskade över lag, och för det andra främst rekryterades från något 

annat landskap.  

 

Gällande okvalificerat tjänstefolket under 1800-talets första hälft, rekryteras dem primärt från 

angränsande socknar och samma landskap, medan dem under 1800-talets andra hälft främst 

rekryterades från den egna socknen och angränsande socknar. Trenden att anställa arbetskraft från 

längre håll tycks vara hög under den första perioden, men reduceras till den andra perioden då 

trenden istället tycks vara att rekrytera tjänstefolk från nära håll. Gällande statarna däremot 

rekryterades de främst från andra landskap (tre stycken) eller icke-angivna orter (tre stycken) under 

den första perioden, under andra perioden var rekryteringsorterna dock väldigt spridda. Då 

anställdes trettiosju statare från Garpenbergs socken, trettiosex från angränsande socknar, tretton 

från andra delar av Dalarna, tjugosex från andra landskap och tolv från större städer. 

Rekryteringsorterna förändrades med detta sagt mycket under loppet av 1800-talet, både gällande 

herrgårdshushållets tjänstefolk och det gifta tjänstefolket.  

 

 

 

 

 
                                                
45 Ulväng 2008, s.120-121 
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2.3 Analys  
2.3.1 Samtliga anställda 

Herrgården och bruket hade många anställda med olika funktioner, de ingick antingen i 

herrgårdshushållet eller så hade de egna hushåll. Tidigare forskning har visat att antalet anställda 

generellt ökade under 1800-talet och allt fler bildade egna hushåll, och att själva herrgårdshushållet 

minskade i omfång. Denna undersökning visar på liknande resultat, antalet anställda med egna 

hushåll ökar markant. Troligtvis har detta att göra med att det kvalificerade tjänstefolket under 

1800-talets andra hälft började räknas som statare i och med deras egna hushållning, vilket innebär 

att det kvalificerade tjänstefolket minskar automatiskt. Under första hälften av 1800-talet var det 

kvalificerade tjänstefolket fortfarande försörjda av herrskapet, men med tiden kunde de försörja sig 

själva och därmed bli statare.  

 

I både Rundquists och Ulvängs undersökningar har tjänstefolket betonats extra mycket som 

nyckelroller för herrskapet och herrgårdens organisation i stort, även Åström lägger någorlunda stor 

tonvikt på tjänstefolkets relevans men själva herrgårdssamfundet och herrskapets roll är mer 

centrala i hennes undersökning. Rundquist går som sagt in mer på djupet gällande tjänstefolkets 

innebörd för herrskapet, vilket resulterat i en nyanserad bild av hur en fysisk gräns uppstod mellan 

de som utförde hushållsgöromål och de som stod herrskapet närmast. Här kommer delvis Ulvängs 

samt denna undersöknings kategorisering in i bilden, det vill säga det kvalificerade kontra det 

okvalificerade tjänstefolket. Rundquists resonemang gällande en fysisk gräns mellan dessa två 

grupper, kan mycket väl stämma in på tjänstefolket som arbetade på Garpenbergs herrgård. Det 

okvalificerade tjänstefolket och deras yrken, pigorna och drängarna, tycks vara mer underställda det 

kvalificerade tjänstefolket och deras yrken, till exempel lakejerna och mamsellerna. Denna fysiska 

gräns är relevant för herrgårdshushållets organisation, men i fallet Garpenberg börjar denna så 

kallade fysiska gräns avta successivt i och med statarnas ökande antal under 1800-talets mitt. Det 

kvalificerade tjänstefolket börjar avta i antal samtidigt som det okvalificerade tjänstefolket börjar 

öka, när denna ökning sker ökar även antalet statare vilket kan tyckas minska på den fysiska 

gränsen inom herrgårdshushållet. Gårdens organisation i helhet förändrades i och med att de 

självförsörjande statarna började öka markant under 1800-talets mitt. Detta resonemang delas även 

med Ulväng, som kommit fram till att uppländska herrgårdar började anställa mer gift tjänstefolk 

över tid och främst efter 1850. Detta kan bero på att de små herrgårdshushållen under mitten av 

1800-talet ofta övergick till stordrift, vilket innebar ny organisation. 
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2.3.2 Herrgårdshushållets sammansättning 

Det har nu klargjorts ur olika aspekter hur organisationen av samtliga tjänstefolk förändrats under 

1800-talet på Garpenbergs herrgård, här ligger dock fokus på endast herrgårdshushållets förändring. 

För det första finns bevis för att antalet tjänstefolk som ingick i herrgårdshushållet höll sig relativt 

konstant under den observerade tidsperioden 1800-1899. Under 1800-talets första hälft bestod 

tjänstestaben primärt av herrskapets tjänstefolk, medan 1800-talets andra hälft främst präglades av 

externt tjänstefolk som förändrade herrgårdshushållets organisation. Liknande tendenser gällande 

förändring av herrgårdshushållets tjänstefolk och dess organisering återfinns i tidigare forskning 

gällande 1800-talet, bland annat i Ulvängs och Rundquists undersökningar.  

 

2.3.3 Rekryteringsorterna, förändring över tid och jämfört med tidigare forskning 

Den andra delen av undersökningen är uppdelad i två tidsperioder till skillnad från den första delen, 

1800-talets första hälft och andra hälft. Detta för att kunna jämföra varifrån samtliga tjänstefolk 

rekryterades samt hur könsfördelningen såg ut före respektive efter 1850. Denna del av 

undersökningen anknyter mer till Lundqvists undersökning om Lövstabruks herrgård eftersom 

hennes undersökning också innefattar en del som fokuserade på rekryteringsorterna.  

Lundqvist undersöker varifrån tjänstefolket rekryterades från för att arbeta vid Lövstabruks herrgård 

för att legitimera tjänstefolkets relevans för herrskapet och därmed för herrgårdshushållets 

organisation mellan åren 1876-1880. Hon visar att majoriteten av tjänstefolket hade en nära relation 

till herrgården, med hjälp av sin data kunde hon visa att herrskapet föredrog att rekrytera 

brukssamhällets döttrar. Detta kan även märkas av i Garpenbergs herrgårdshushåll eftersom 

herrskapet gick från att anställa personal från långt håll till nära håll. Lundqvists resultat stämmer 

med detta sagt överens med denna undersökningens resultat. Trenden att anställa tjänstefolk från 

längre håll tycks vara hög under 1800-talets första hälft, men trenden förändras under 1800-talets 

andra hälft då herrskapet istället tycks rekrytera tjänstefolk från nära håll. Gällande rekrytering av 

statarna däremot, kom de få personer som tjänstgjorde vid herrgården under 1800-talets först hälft, 

från andra landskap eller icke-angivna orter. Under 1800-talets andra hälft var rekryteringsorterna 

däremot mer spridda gällande statarna. Rekryteringsorterna förändrades med detta sagt mycket 

under loppet av 1800-talet, både gällande herrgårdshushållets tjänstefolk och det gifta tjänstefolket 
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3 Sammanfattande diskussion 
Som framgått är syftet med denna uppsats att undersöka hur herrgårdshushållets storlek och 

organisation förändrades på Garpenbergs herrgård mellan åren 1800-1899, med avseende på antalet 

tjänstefolk, deras yrken samt kön och varifrån de rekryterades. Under 1700-talet fram till tidigt 

1800-tal växer herrgårdshushållen markant, efter 1850-talet börjar dock herrgårdshushållen minska 

i storlek eftersom en övergång till statarsystem börjar ske. Orsaken till detta är att de anställda, och 

då specifikt det kvalificerade tjänstefolket, börjar bilda egna hushåll och inte längre är i behov av 

försörjas av herrskapet.   

 

Likt tidigare forskning har denna undersökning visat att samtliga tjänstefolk på Garpenbergs 

herrgård ökade under 1800-talet och att allt fler började bilda egna hushåll. Enligt tidigare forskning 

anses övergången till statare leda till att herrgårdshushållet minskade i omfång, men i denna 

undersökning har slutsatsen dragits att herrgårdshushållets storlek var konstant under 1800-talet 

trots de stora förändringar som skedde gällande herrgårdshushållets organisation. Varför omfånget 

höll sig konstant på Garpenbergs herrgård är på grund av att antalet kvalificerat tjänstefolk 

minskade samtidigt som antalet okvalificerat tjänstefolk ökade. Detta innebar i sin tur att herrgården 

mot slutet av seklet hade fler pigor jämfört med under seklets första hälft, då fler kvalificerade 

tjänstefolk hade arbetat vid herrgården. Detta resulterar i att tjänstefolkets funktioner förändras, allt 

fler tjänstefolk med utbildning som stod herrskapet nära försvinner. Samtidigt som det 

okvalificerade tjänstefolkets relevans ökar, rekryteras fler gifta statare till herrgården. Före 1850 

bestod tjänstestaben i princip inte av någon statare, utan primärt av herrskapets tjänstefolk, både de 

kvalificerade och de okvalificerade inräknat. 1800-talets mitt verkar i och med detta resonemang 

vara vändpunkten för tjänstestabens storlek och organisation.  

 

Summa summarum är slutsatsen i denna undersökning att herrgårdshushållets storlek i princip inte 

förändrades på Garpenbergs herrgård under 1800-talet. Enligt tidigare forskning anses 

herrgårdshushållet minska i omfång i och med att fler statare blir anställda efter 1800-talets mitt.  

I kontrast till den tidigare forskningen, har denna undersökning visat att herrgårdshushållets storlek 

var konstant under 1800-talet, trots de stora förändringar som skedde gällande herrgårdshushållets 

organisation. Herrgårdshushållets organisation förändrades däremot eftersom mer kvalificerat 

tjänstefolk arbetade på herrgården under 1800-talets första hälft, medan antalet reducerades enormt 

mycket till 1800-talets andra hälft. I och med det kvalificerade tjänstefolkets minskning, ökade det 

okvalificerade tjänstefolket markant. Eftersom att allt fler okvalificerade tjänstefolk anställdes, 

innebär det samtidigt att antalet kvinnor ökade. Drängarna var dyra att anställa, vilket resulterade i 

att många pigor anställdes istället, denna trend märks av i tidigare forskning också. Jag kom även 
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fram till att rekryteringsorterna förändrades under 1800-talet, vilket även tidigare forskning kunnat 

visa. Trenden under 1800-talets första hälft var att anställa tjänstefolk från långt håll, men under 

1800-talets andra hälft förändras det och herrskapet tycks hellre anställa tjänstefolk från nära håll.  
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