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1. Inledning 

På de norduppländska bruken har brukshushållen tillsammans hjälpts åt att göra svenskt järn 

till en av Sveriges främsta exportvaror. Vallonbruket Lövstabruk kallades en gång i tiden 

Leufstad, och ansågs likvärdigt med en mindre stad. Brukssamhället hade även tillgång till 

handelsprivilegier. Inom brukets område samsades hammarsmeder, masmästare och 

räckarmästare med bland andra inspektor, bruksförvaltare, läkare och byggmästare. Alla dessa 

hushåll bidrog på olika sätt till att bruket kunde fungera. Inte långt därifrån var Österbybruk, 

ett annat av de uppländska vallonbruken, beläget. Även i Österbybruk utgjorde bruket ett 

slags samhälle. En hel del forskning har undersökt brukssamhällen runt om i Sverige och en 

del av dem har haft hushåll som utgångspunkt och ram för det de studerat. Ett av hushållen 

inom bruksvärlden har hittills inte varit föremål för mycket vetenskapliga studier och det är 

ägarfamiljens egna hushåll. Det är därför intressant att ägna den här undersökningen åt dem, 

det hushåll som bodde och arbetade på herrgården, och då i synnerhet ägarfamiljens 

tjänstefolk. Fokus i den här undersökningen kommer att ligga på de båda herrgårdarnas pigor.  

 

För mig är kvinnohistoria viktig ur ett genusperspektiv där man lyfter fram både kvinnor och 

mäns arbete.  Ett exempel på hur detta kan göras är Göran Rydéns avhandling där han har 

undersökt smedernas hushåll i relation till smidesarbetet vid Tore Petréns brukskomplex 

under perioden 1830-1850. 1  I avhandlingen lyfter han fram både kvinnors och mäns 

livscykelfaser och beskriver hur deras livsförlopp ser ut. Skälen till att jag väljer att undersöka 

en grupp som enbart består av kvinnor är flera. Ett av dem är att jag menar att vi genom 

tidigare forskning vet mer om männens, särskilt smedernas, situation vid järnbruken. Ett annat 

skäl är att tidigare forskning inte har belyst tjänstefolken på herrgårdar i någon större 

omfattning. Storleken på uppsatsen har också varit avgörande. Avgränsningen till att studera 

endast pigorna på herrgårdarna gör undersökningen genomförbar under den begränsade tid jag 

har på mig. Under andra omständigheter tycker jag att det hade varit intressant att studera hela 

staben av tjänstefolk på herrgårdarna. 

 

På grund av de omvälvningar som skedde i Sverige under slutet av 1800-talet har jag förlagt 

undersökningen till den perioden. Det var en tid när den första industrialistiska vågen spred 

sig över landet. Mekaniseringen av arbetslivet ledde till nya produktionsmetoder och 

förändringen gick snabbare än tidigare. Den befolkningsökning som inletts redan under 1700-

                                                 
1 Rydén, 1990, Hammarlag och hushåll 
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talet och som ledde till en tydligare social skiktning ute på landsbygden resulterade nu både i 

en stor emigration till Amerika, och en begynnande inflyttning från landsort till städerna och 

de uppväxande fabrikerna. Även kvinnor började söka sig in till städerna för att göra sitt 

uppehälle genom lönearbete. Jag tycker med anledning av detta att det kan vara intressant att 

undersöka pigornas livsmönster under perioden 1851-1880. 

 

1.1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på mer om de herrgårdspigor som arbetade på två 

vallonbruk, Lövstabruk och Österbybruk i norduppland, under perioden 1851-1880. Jag vill ta 

reda på vilka de här kvinnorna var. Vilken bakgrund hade de när de kom till respektive 

herrgård? Hur länge arbetade de på vallonbruksherrgård och hur länge arbetade de som pigor? 

Vart tog de vägen om och när de slutade sina städslingar som pigor? Med andra ord är jag 

intresserad av att ta reda på hur pigornas verklighet såg ut. Jag kommer att genomföra en slags 

begränsad livsförloppsanalys för de pigor som anställdes på Lövstabruk och Österbybruk 

under perioden. Den övergripande frågeställningen är: ”Hur gestaltade sig livet för de pigor 

som blev städslade på Lövstabruks och Österbybruks herrgårdar under perioden 1851-1880 

ur ett begränsat livsförloppsperspektiv där fokus ligger på deras bakgrund, flyttningar och 

äktenskapsmönster?”  

 

 

1.1.3 Metod, material och avgränsningar 

För att kunna besvara min frågeställning har jag genomfört en empirisk undersökning. När jag 

påbörjade undersökningen var min avsikt att studera husförhörslängder, mantalslängder och 

även tjänstefolkslistor, som jag hade hört skulle finnas på Lövstabruks eget arkiv. Väl där, på 

arkivet, fann jag att sådana listor inte existerade. De anställda som arbetade för bruket fanns 

noggrant bokförda i räkenskapsböckerna, medan De Geers2 ”disk och duk”, som hans hushåll 

kallades, inte finns med i de böckerna. Den gruppen anställda ansågs höra till ägarfamiljens 

privata hushåll och skulle inte ingå i brukets räkenskapsböcker. Ägaren betalade ut deras 

ersättning i kontanta medel och om detta bokfördes, så skedde det i räkenskapsböcker som i 

dag inte tillhör de offentliga arkiv som jag har haft tillgång till och kännedom om. 

Kyrkoböcker från slutet av 1800-talet visade sig innehålla detaljerad information om 

flyttningar och den information som jag hade tänkt hämta från mantalslängder fanns 

                                                 
2 Släkten De Geer har varit ägarfamilj till Lövstabruk och Österbybruk 
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tillgänglig även i dessa kyrkoböcker. Med tanke på omfattningen av den här uppsatsen 

beslutade jag mig till sist därför att koncentrera mig enbart på kyrkoböcker, mestadels 

husförhörslängder, i den empiriska delen av min uppsats. Jag har studerat husförhörslängder 

med hushåll som basenhet, men även de in- och utflyttningslängder, lysningsböcker och 

födelse- och dopböcker som finns tillgängliga i kyrkoarkivets handlingar3 och som innehåller 

information om den undersökta gruppen pigor. 

 

För att avgränsa undersökningen har jag valt ut alla de pigor som kommer till Österbybruks 

och Lövstabruks herrgårdar för att arbeta som innepigor under perioden 1851-1880. De här 

pigorna följs från noteringen i respektive födelsebok och fram till dess att de lämnar 

herrgården. Avsikten är att jag genom att följa deras flyttningar också ska kunna skapa mig en 

bild av dem och av hur deras liv såg ut över tid. Jag kommer med hjälp av informationen från 

kyrkoböckerna att genomföra en förkortad och begränsad livscykelanalys som startar när de 

föds och avslutas i samband med att de flyttar från herrgården. 

 

Av det ursprungliga materialet har jag varit tvungen att stryka tre av pigorna på Lövstabruks 

herrgård och fem av pigorna från Österbybruks herrgård i och med att de inte gick att spåra 

bakåt. Undersökningsmaterialet blir genom detta ännu mindre än vad jag inledningsvis hade 

hoppats på och består av 55 pigor, 27 från Lövstabruk och 28 från Österbybruk.  Dessutom är 

det viktigt att poängtera att bortfallet kan ge en viss snedvridning av materialet i och med att 

de pigor som utgår är kvinnor som inte hade sitt ursprung vare sig inom socknen eller från 

angränsande socken. Med tanke på den lilla mängd pigor som undersöks hade deras 

medverkan i viss mån kunnat ändra utfallet av studien. 

 

För att få mer kunskap om inom vilka ramar pigorna på de utvalda herrgårdarna levde sina liv, 

har jag även genomfört en litteraturstudie där jag har undersökt järnbrukssamhället i 

allmänhet i Sverige och i synnerhet på två vallonbruk i Uppland under 1800-talet. Även 

vallonbrukens ägarfamiljer ingår som del av den undersökningen. Jag har dessutom studerat 

kvinnors ställning ur ett livscykelperspektiv under perioden 1830-1850. 

 

 

 

                                                 
3 Jag har använt mig av den Internetbaserade tjänsten ARKIV digital, de har scannat in kyrkoböcker.  
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1.1.4 Källkritik 

Det är viktigt att komma ihåg att husförhörslängder egentligen är sekundärkällor. Präster har 

dels skrivit ner egna uppgifter, dels överfört sådant som funnits med sedan tidigare 

husförhörslängder. Präster kan dessutom ha skrivit fel av misstag på en mängd olika sätt. 

Det går därför inte att vara helt säker på att de uppgifter som har använts i undersökningen 

är helt tillförlitliga. Årtal kan vara felaktiga, information kan vara ifylld på fel rader och 

även namn kan vara felaktiga. De uppgifter jag har tagit del av kommer dessutom från 

Arkivdigital, ett företag som fotograferar kyrkoböcker och lägger ut fotografierna på 

Internet. Även här kan det tänkas att informationen har förvanskats på olika sätt. Jag kan 

inte vara helt säker på att alla uppgifter stämmer, sidor kan till exempel vara felscannade. 

Utöver detta kan jag ha tolkat det skrivna materialet felaktigt. Jag kan ha läst av fel, dels på 

grund av att skrivstilen är svårläslig i sig och jag har inte så stor erfarenhet av att tolka skrift 

från 1800-talet, men också på grund av att scanningen kan ha påverkat läsbarheten från 

kyrkoböckerna. 
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2.1 Bakgrund och forskningsläge 

Det här avsnittet är tänkt att ge en ram till undersökningen. Jag har valt att inleda avsnittet 

med att dels ge en bild av hur ägandeförhållandena har sett ut ur ett historiskt perspektiv vid 

de båda bruken och dels ge en bild av kopplingen till smidespersonalen, som främst har varit 

av vallonsk härkomst. Efter det följer avsnitt som knyter an till järnbruken och deras 

befolkning under den period som undersökningen är förlagd till. Sist följer en beskrivning av 

forskningsläget för smideshushåll och ett kort avsnitt om patriarkalism.  

 

2.1.1 Järnbruk och dess invånare 

En hel del är skrivet om järnhanteringen och bruksmiljöer. Nationalekonomen Torsten 

Gårdlund har skrivit om hur livet kunde te sig på ett bruk. Arbetet inom järnhanteringen sågs 

som ett av de tyngsta, arbetstiden var oftast tolv timmar per dag och sex dagar per vecka. 

Endast mellan lördag kväll och söndag kväll var smidespersonalen ledig. Bergshanteringens 

arbetsordningar innehöll regler kring ramarna för anställningsförhållandena, det vanligaste var 

att yrkesgruppen hade årstjänst och både hyttarbetare och smeder hade en fastslagen 

uppsägningstid. De här reglerna för hyttarbetare och smeder upphävdes 1859, då fastslogs en 

ny förordning där bergshantering fick utsträckt frihet.4 Förutom smeder och masugnsarbetare, 

dvs yrkesfolket, bestod bruken av flera andra yrkesgrupper, som kolbönder och daglönare.5 

Den legostadga som reglerade jordbrukets arbetskraft innehöll regler kring arbetsavtalets 

längd och uppsägningstid. Enligt legostadgan var endast den arbetare som hade laga 

anställning fri att röra sig hur han ville. En person som inte var anställd, eller städslad som det 

kallades, betraktades som ”försvarslös” och kunde ”förpassas till allmän arbetsinrättning”.6 

Även tjänstefolk omfattades av den här lagstiftningen och de var oftast bundna ett år i taget 

hos den arbetsgivare där de blivit städslade. Arbetsåret startade ofta omkring november 

månad och under slutet av oktober flyttade de arbetstagare som skulle vidare till en ny 

arbetsgivare. Gårdlund pekar på hur den här lagstiftningen antagligen tillkommit för att 

tillgodose vissa socialpolitiska intressen, men hur lagen istället kunde verka hämmande på 

jordbruksarbetarna och deras möjligheter att börja arbeta inom andra näringar.7 Arbetskraftens 

rörlighet var med andra ord begränsad genom den dåtida lagstiftningen.8 

                                                 
4 Gårdlund (1955), s. 273-274 
5 Gårdlund (1955), s.307-309 
6 Gårdlund (1955), s.274 
7 Gårdlund (1955), s.274-275 
8 Gårdlund, (1955), s.276 
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2.1.2 Befolkningsförhållanden vid vallonbruk 

Historikern Hans Norman har undersökt befolkningsförhållanden vid två vallonbruk, 

Forsmark och Söderfors, under perioden 1776-1855. Norman för en diskussion kring 

vallonbruken och deras befolkning, som enligt honom har haft ”rykte om sig att hålla sig kvar 

på orten”.9  Enligt honom var situationen för befolkningen på bruken och dess flyttningar mer 

sammansatt än så.10  Norman delar upp befolkningen i två grupper, dels den mer stabila 

yrkesutbildade arbetskraften, som stannade på bruket och dels den mer flyttningsbenägna 

tjänstefolksgruppen, pigor och drängar, som mest bestod av kvinnor. I Normans undersökning 

framgår att tjänstefolkets flyttningar oftast gick mellan angränsande socknar, men även till 

större orter i närområdet, som Gävle och Uppsala. Han ser det som sannolikt att 

bruksledningen uppmuntrade de yrkesutbildade att stanna kvar.11 Normans resultat visar att 

det vanligaste var att de som hade växt upp inom bruket även stannade kvar och arbetade där i 

vuxen ålder. Bruksledningen var intresserad av att hålla kvar den befolkningen. Norman har 

undersökt såväl giftermålsmönster som flyttningar och han noterar även en mycket liten 

geografisk, spridning när det gällde val av äktenskapspartner. Detta sammanfaller med 

tidigare studier som har visat på att äktenskap på vallonbruk i första hand slöts inom den egna 

sociala och etniska gruppen.12 Norman har även undersökt flyttningar från Söderfors mellan 

1830 och 1832 och finner att de flesta flyttningarna gick på närdistans och sällan var längre än 

20 km.13 

 

2.1.3 Ägandeförhållanden och anknytningen till vallonerna 

Redan 1626 utarrenderade staten Lövsta och Österby till industrimannen Wilhelm de Besche. 

Hans arrende inkluderade rätten att bedriva stångsjärnssmide vid båda bruken. Ett år senare 

förlängdes kontraktet samtidigt som även den holländske industrimannen Louis De Geer 

inträdde i verksamheten som affärspartner. När kontraktet på nytt skulle förnyas år 1633 

övertog De Geer på egen hand verksamheten. Han förnyade stångjärnssmidet bland annat 

genom att anställa yrkesfolk från sina hemtrakter i det som i dag är Belgien och norra 

Frankrike. Vallonerna, som yrkesfolket kom att benämnas, var mestadels smeder, masmästare, 

kolare och körare. De arbetade enligt metoder som tidigare inte varit kända i Sverige. 
                                                 
9 Norman (2002), s.181 
10 Norman (2002), s.181 
11 Norman (2002), s.181-182 
12 Norman (2002), s.174-175 
13 Norman (2002), s.175 
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Verksamheten gick med vinst och redan 1643 hade De Geer köpt loss Lövsta bruk, Österby 

bruk och Gimo bruk från staten. 14  På Lövstabruk var under 1600-talet 241 personer 

mantalsskrivna. Enligt Steens beräkningar innebär detta att ungefär 700 personer bör ha bott 

på bruket om man inkluderar även de unga och de äldre personerna. Av dem var det endast ca 

20 personer som inte var av vallonsk härkomst.15 

 

När Louis De Geer senare avled fördelades bruken mellan hans söner, hans tredje son ärvde 

Lövsta bruk där även Hållnäs och Tegelsmora ingick medan hans äldsta son ärvde 

Österbybruk. Österbybruk ägdes sedan av De Geer och hans efterkommande släktingar fram 

till år 1758 när bruket såldes till Clas Grills handelshus. I början av 1800-talet övergick 

Österbybruk dels genom arv och dels genom köp till Per Adolf Tamm.16 Lövstabruk kom 

även fortsättningsvis att ägas av familjemedlemmar inom släkten De Geer. Efter hand lades 

mer mark och fler bruk till egendomen, Karlholmsbruk anlades, dessutom köptes Åkerby bruk 

och Örbyhus gods och brukets fideikommisstiftelse grundades.17 

 

Ägarfamiljen De Geer drev verksamheten vidare på Lövstabruk Under den här perioden 

införskaffades Hillebola bruk, Ullfors bruk, Västlands bruk, Strömsbergs bruk och Frötuna 

gods med tillhörande jordegendomar i Rasbo, Rasbokil, Funbo, Gamla Uppsala och Vaksala 

socknar. Enligt Steen finns det bevarade föreskrifter från bruksägaren De Geer till brukens 

förvaltare att de skulle behandla de många underlydande väl och att de när de blivit äldre 

skulle ha rätt till kontantunderstöd. Steen beskriver även de förteckningar som bruksägaren av 

Lövsta lät upprätta över sina anställdas personalia, särskilt noggrant upptecknade över de 

anställda som var ättlingar till de en gång invandrade vallonerna.18 

 

2.1.4 Ägarfamiljernas familjeförhållanden år 1851-1880 

2.1.4.1 Lövstabruk 

Lövsta ägdes under perioden fortfarande av släkten De Geer. Carl De Geer, f.1781, med 

hustrun Ulrica Sprengtporten huserade på herrgården. Deras enda barn, en dotter, hade lämnat 

hushållet i och med sitt giftermål ett antal år tidigare. Denne Carl De Geer avled år 1861 och 

efterträddes då av sin släkting Carl Emanuel De Geer som var ensamstående. När även denne 

                                                 
14 Godeau (1966), s.61  
15 Godeau (1966), s.65 
16 Godeau (1966), s.63 
17 Godeau (1966), s.67 
18 Godeau (1966), s.72 
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avled år 1877 tog nästa släkting, Louis De Geer, vid och denne flyttade dit från Rasbo socken. 

Han var då änkling och hade med sig tre barn födda 1859, 1863 och 1866 till herrgården. Den 

äldste sonen var 19 år gammal när de flyttade till Lövsta år 1878 och studerade redan vid 

Uppsala universitet. År 1880 gifte sig bruksägaren med Lovisa Ulrika Sparre och de fick ett 

gemensamt barn redan samma år.19  

 

2.1.4.2 Österby bruk 

Österby ägdes av Per Adolf Tamm, f.1774, fram till år 1856 när han avled 82 år gammal. Han 

var då skriven som ensamstående på Österbybruk tillsammans med en sondotter. P A Tamm 

efterträddes av en släkting och år 1864 tog P A Tamms sonson Claes Gustaf Tamm över 

Österby. Han ingick sedan äktenskap med Ebba Carolina Tersmeden år 1865. De fick fem 

barn tillsammans under perioden fram till år 1880. Fyra år senare, år 1884, lämnade de 

Österbybruk för att bosätta sig i huvudstaden.20 

 

2.1.5 Kvinnoarbete, smideshushåll och relationen till bruksägarna 

Den forskare som hittills har genomfört mest ingående studier av brukssamhällets 

hushållsstrukturer är ekonomhistorikern professor Göran Rydén. Han har både i sin 

avhandling och genom senare arbeten undersökt hur livet kunde gestalta sig inom ett 

brukssamhälle. Jag kommer nedan att presentera en del av hans resultat som kan relateras till 

den här undersökningen. 

 

Göran Rydén har undersökt kvinnornas livscykel. Han har funnit att flickor och pojkar 

började utföra dagsverken ungefär i samma ålder och att de yngsta flickorna som finns 

noterade är i sjuårsåldern. I tolvårsåldern blir det tydligt att arbetsuppgifterna fördelas olika 

beroende på om det är flickor eller pojkar som utför dem.21 Samtidigt som pojkarna undan för 

undan sedan ökade sitt arbete vid bruket med stigande ålder, var flickornas arbetsinsats 

relativt konstanthållen. Det tyder, enligt Rydén, på att flickornas arbetsbörda inom 

föräldrahemmets hushåll ökade.22  Några år senare, i 14-15-årsåldern, förutsattes att flickan 

kunde utföra en vuxen kvinnas arbetsuppgifter och ännu senare i tonåren flyttade flickorna 

ofta från föräldrahushållet och arbetade i andras hushåll som pigor. Rydén pekar på att denna 

                                                 
19 Appendix 4 
20 Appendix 5 
21 Rydén (1990), s.211 
22 Rydén (1990), s.210-211 
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flytt var lättare att genomföra om det fanns andra döttrar i föräldrahushållet som kunde axla 

den utflyttande dotterns arbetsuppgifter. Rydén visar på tre olika hushåll som kunde vara 

mottagare av pigornas arbetskraft. Det var:  

1. andra smedshushåll som befann sig i andra stadier av livscykeln än det egna 

föräldrahushållet,  

2. brukspatronerna och inspektorernas hushåll och 

3. den omkringliggande landsbygdens hushåll, främst hos bönder och bergsmän23 

 

Rydén har även undersökt 50 döttrar och deras ålder när de lämnar föräldrahemmet för att 

arbeta i andra hushåll. I genomsnitt var de 18,2 år gamla när de flyttade hemifrån den första 

gången och 75 % av dem var mellan 15 och 20 år. De flickor som senare kom att gifta sig 

med smeder var i genomsnitt 25 år gamla när de inträdde i äktenskapet.24 Undersökningen 

visar också att de flesta kvinnor som var blivande smedshustrur arbetade som pigor under en 

period innan äktenskapet. Smedsdöttrar som senare gifte sig med smeder arbetade i 

genomsnitt sju år som pigor innan de gifte sig och det var mellan de var 18 och 25 år gamla.25  

Kvinnornas livscykel delas i avhandlingen upp i fem faser enligt följande: 

1. ”barndomen 

2. ungdomsåren med en successivt växande arbetsbörda i hemmet 

3. piga i hemmet och i andra hushåll 

4. kvinnan ingår äktenskap, bildar hushåll och blir mor 

5. änketiden”26 

 

Även smedernas relation till hushåll undersöks av Rydén. Han kommer fram till att smeden 

behövde vara knutna till hushåll för att kunna fungera som smed och att det vanligaste var att 

de gifte sig för att bli en del av ett eget hushåll. De kunde även bilda hushåll tillsammans med 

en piga, som då ofta var en kvinnlig släkting till smeden. 27  Kvinnornas arbete inom 

smedshushållen påminde mycket om kvinnoarbetsuppgifterna inom agrarsamhället, förutom 

att deras arbete var knutet till smidesarbetet och delvis strukturerades upp kring 

smidesrutinerna.28 Mathållningen för smederna krävde till exempel att det alltid fanns mat 

förberedd. Männen i ett arbetslag arbetade skift och ju fler smeder som tillhörde hushållet och 

                                                 
23 Rydén (1990), s.212 
24 Rydén (1990), s.212 
25 Rydén (1990), s.213 
26 Rydén (1990), s.215 
27 Rydén (1990), s.250 
28 Rydén (1990), s.271 
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arbetslaget, desto fler måltider skulle serveras och det vid dygnets alla timmar. Särskilt 

mästarhushållen, som var stora, krävde att fler än en vuxen kvinna arbetade i hushållet och 

Rydén ser det som möjligt att även kvinnorna i dessa hushåll arbetade i något slags 

skiftsystem.29 Han beskriver även att kvinnorna rumsligt var begränsade och oftast knutna till 

sitt hem, förutom när de utförde dagsverken åt bruket.30  

 

Rydén menar vidare att det är ”möjligt att hävda att hushållets samtliga individer, i arbetsför 

ålder, i sitt arbete strävade åt samma håll, nämligen att underlätta framställandet av 

stångjärn”.31 Viktigt i sammanhanget är också att det enligt Rydén är bruksägarna som ytterst 

styrde den arbetsorganisation som smedshushållen ingick i och att de på så sätt styrde inte 

bara männens utan även kvinnornas arbete. Bruksägarnas syfte med arbetsorganisationen var 

att tillverka stångjärn och Rydén pekar på att också kvinnorna ingick i den 

arbetsorganisationen.32 

 

2.1.5.1 Smedsdynastier 

En del av Göran Rydéns avhandling ägnas åt smederna och deras släktrelationer inom 

hammarlagen. Företeelsen är känd sedan tidigare forskning och benämns 

som ”smedsdynastier”.33 Rydén beskriver att tidigare forskning definierat smedsdynastier som 

att sonen övertar faderns mästarvärdighet, med andra ord att rekryteringen av smeder sköts 

internt och genom hushållet. 34  Han kommer i sin undersökning fram till att 

smidesorganisationens stabilitet grundades på att rekryteringen sköttes internt inom 

smedssläkterna. Detta ledde till att en eller ett par släkter var dominerande smedssläkter på de 

enskilda bruken. 35  Företeelsen med smedsdynastier föredrogs av både bruksägarna och 

smedssläkterna eftersom båda parter hade att vinna på förekomsten av en stabil 

arbetsorganisation.36 

 

 

 

                                                 
29 Rydén (1990), s.275 
30 Rydén (1990), s.276-277 
31 Rydén (1990), s.285 
32 Rydén (1990), s.286 
33 Rydén (1990), s.151 
34 Rydén (1990), s.151 
35 Rydén (1990), s.160 
36 Rydén (1990), s.161 
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2.1.6 Patriarkalism 

En forskare som har undersökt patriarkalism är ekonomhistorikern professor Ylva Hasselberg. 

I sin avhandling beskriver hon att ”den patriarkala relationen innebar ett band mellan 

husbonde och underlydande som personer” och att den utgör en maktrelation. Hon diskuterar 

patriarkalismens innebörd i brukssamhället och poängterar att den patriarkala relationen är 

mellan hushåll och inte mellan individer. Den är också tydligt hierarkisk, exempel på detta 

kan vara bruksägaren som styr bruket men också tar ansvar och beskyddar bruksarbetarna. 

Patriarkalismen var under den förindustriella perioden en del av produktionsförhållandena. 

Hasselberg förklarar patriarkalismens strategi mer som en samhällsideologi än något som den 

enskilde bruksägaren medvetet valde som strategi för sitt företag och sina underlydande. 37 

Under slutet av 1800-talet ändrades detta och företagare använde sig enligt Hasselberg mer 

medvetet av patrarkalismen som ekonomisk strategi och som ett kontrollredskap gentemot 

arbetskraften.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Hasselberg (1998), s.248 
38 Hasselberg (1998), s.249 
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3.1 Undersökningen och dess resultat 

Undersökningen har som tidigare nämnts inneburit sökningar i kyrkoböcker. Jag har gått 

igenom husförhörslängder, födelse- och dopböcker, flyttningsböcker och dödböcker för att på 

så sätt ta reda på vilka som arbetade på Österbybruk och Lövstabruk som pigor inne på 

respektive herrgård under perioden. I och med att kyrkoböckerna i vissa fall inte är 

fullständiga har det inte varit möjligt att följa alla pigor från de föds tills de kommer till 

herrgården. Jag har istället valt att undersöka deras sociala bakgrund, i vilken slags 

föräldrahushåll de har vuxit upp, när de flyttade hemifrån och hur många år de arbetade på 

olika ställen innan de anlände till herrgårdarna i Österbybruk och Lövstabruk. För att få en 

tydligare bild av vilken erfarenhet kvinnorna hade med sig till herrgårdarna har jag även 

undersökt vilka olika slags arbetsgivare de kan ha haft innan de kom till herrgårdarna. Utöver 

detta har jag undersökt vart pigorna tagit vägen när de har avslutat sin anställning på 

respektive herrgård. 

 

Ur ett rumsligt perspektiv finns en viss skillnad mellan Österlövsta socken, där Lövstabruk är 

beläget, och Österbybruks socken. Österlövsta omfattar ett större geografiskt område än 

Österbybruk. Det var inte helt ovanligt att hushåll som bodde i till exempel Morkarla och 

Film hade sin näring inom bruket trots att de bodde i en annan socken.39 Den här tendensen 

till relationer över sockengränserna finns i och för sig även inom Österlövsta, i och med att 

Lövstabruks verksamhet var så omfattande att den var spridd över ett så stort geografiskt 

område, till exempel ägde Lövstabruk mark i Hållnäs socken.  

 

Nedan följer en presentation av mitt resultat. Jag har valt att dela in undersökningen utifrån 

Göran Rydéns indelning av livscykelfaser i hans avhandling. Det är i de tre första faserna av 

livscykeln de här pigorna befinner sig och en del av dem är på väg in i den fjärde fasen när jag 

lämnar dem. Inledningsvis kommer jag här att presentera det som också utgör utgångspunkten 

för studien, deras tid som piga på herrgården och deras tidigare erfarenhet av att arbeta som 

piga i någon annans hushåll när de börjar sitt arbete på Österbybruks och Lövstabruks 

herrgårdar. Jag går sedan över till att undersöka var de är uppvuxna, varifrån de kommer och 

vid vilken ålder de lämnar sitt föräldrahushåll. Den sista delen av undersökningen ägnas åt att 

ta reda på vart de tar vägen när de avslutar sin städsling som herrgårdspiga. 

 

                                                 
39 Appendix 1 och 2 
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3.1.1 Tid som städslad piga 

Inledningsvis kommer jag här att presentera material kring den del av undersökningen som 

också utgör utgångspunkten för studien, deras tid som piga på herrgården. Sedan följer deras 

tidigare erfarenhet av att arbeta som piga i någon annans hushåll när de börjar sitt arbete på 

Österbybruks och Lövstabruks herrgårdar.  

 

För att få en överblick över pigornas antal i respektive hushåll, det vill säga hur stor 

arbetsgrupp pigor ägarfamiljen höll sig med, har jag undersökt hur många pigor per år som 

var städslade på respektive herrgård. I diagram 1 framgår hur storleken på pigstaben 

förändrades över perioden 1851-1880. 

 

Diagram 1: Antal.städslade pigor per år på respektive herrgård under perioden 1851-1880. 
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Källa: Appendix 1 och 2 
 

Jag har lagt in det antal pigor som varit städslade på respektive herrgård i samma diagram för 

att åskådliggöra deras antal utan att det blir för skrymmande. Arbetsåret startade i november 

och det var då pigorna kunde byta arbetsplats. Jag har räknat de pigor som kommer i slutet av 

ett år som städslade först nästkommande år. Hade jag valt att registrera både de pigor som 

arbetar fram till november och sedan flyttar och de pigor som påbörjar sitt arbete i november 

och löser av dem som flyttar ut hade jag inte kunnat räkna fram hur många som arbetade på 

herrgårdarna samtidigt, utan bara det totala antalet pigor som befinner sig på herrgården varje 

år. Diagram 1 visar att pigorna per år var fler på Lövstabruks herrgård än på Österbybruks 
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herrgård under den största delen av perioden.40 På Lövstabruk konstanthölls sju pigor per år 

under de första sju åren. Antalet pigor minskade sedan, i slutet av 1850-talet var antalet pigor 

sex personer och efter 1861 sjönk antalet ännu mer till fem pigor per år. Under 1870-talet var 

antalet nere på fyra pigor per år innan antalet städslade pigor började vända uppåt i slutet av 

1870-talet.41 På Österbybruk ser mönstret för de städslade pigorna annorlunda ut. Antalet 

pigor minskade först och ökade sedan igen. Pigorna var år 1858 fem, men minskade sedan till 

tre pigor per år 1859 och under åren 1862-1866 fanns endast två städslade pigor per år inne på 

herrgården. 1867 blev pigorna tre till antalet och förutom år 1870 när pigorna återigen var två 

ökar antalet pigor sedan från tre och uppåt. År 1874 till år 1876 var fem pigor städslade, men 

sedan minskade antalet pigor igen, först till tre pigor och de sista åren mellan år 1878 och 

1880 var pigorna återigen bara två per år.42 

 

Av husförhörslängderna framgår att de pigor som ingår i den här undersökningen, och har haft 

tidigare arbetsgivare, mestadels har varit anställda på andra herrgårdar, eller hos inspektorer, 

kyrkoherdar och bokhållare, innan de kommer till Österbybruk och Lövstabruk. Bland deras 

arbetsplatser märks Ericsbergs slott, Krusenbergs herrgård, Forsmarks herrgård, Lydinge 

säteri som ägs av Tamm, Hornsviks säteri, Frötuna herrgård som ägs av De Geer, och 

Geschwornern vid Dannemora gruva. 43  Bara några enstaka av dem har arbetat kortare 

perioder som piga i bondehushåll och det är pigor som växte upp i soldathushåll och 

bondehushåll.44 Någon enstaka av pigorna arbetade även hos andra smideshushåll.45   

 

För att få en ännu tydligare bild av pigorna och deras arbetstid på respektive herrgård har jag 

undersökt hur länge pigorna i genomsnitt stannade på respektive herrgård. Nedanstående 

tabell visar det genomsnittliga resultatet av detta. 

 

Tabell 1 belyser skillnaden mellan Lövstabruks pigor och Österbybruks pigor angående hur 

länge de var städslade som piga på någon av de två herrgårdar som ingår i undersökningen. På 

Österbybruks herrgård stannade pigorna i genomsnitt kortare tid än på Lövstabruks herrgård. 

   

                                                 
40 Appendix 1 och 2 
41 Appendix 1 
42 Appendix 2 
43 Appendix 3 
44 Morkarla AI:11 s.94, Alunda AI:14a s.26 
45Österlövsta 12a s.51 
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Tabell 1: Tabellen visar olika genomsnittsvärden på årsbasis för hur lång tid pigorna stannade på herrgårdarna. 
 
 
Mätvärden 

 
Gemensam 
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Österbybruk 

 
      Median 
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            4 

 
         2,5 
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5 

 
Källa: Appendix 1 och 2 
 

Medelvärdet för Österbybruks herrgårdspigor är 3,68 år medan Lövstabruks pigor stannade i 

genomsnitt 5,07 år. Medianvärdet visar också skillnaden mellan de båda herrgårdarnas pigor. 

Det skiljer 1,5 år mellan de båda medianvärdena. Det överensstämmer med medelvärdet och 

att fler stannade en kortare period på Österbybruk. I värdena för den första kvartilen blir detta 

ännu tydligare. De 25% som stannade kortast tid på Österbybruk stannade i högst 1,75 år 

medan motsvarande siffra för Lövstabruks pigor visar att den fjärdedel av de städslade 

pigorna som stannade kortast tid arbetade på herrgården i upp till 3 år. Åtta av de 28 pigorna 

på Österbybruk stannade endast ett år.46 

 

Ingen av de städslade pigorna arbetade som piga på båda herrgårdarna under tidsperioden år 

1851-1880.47 

 

3.1.2 Föräldrahushållet 

De pigor som arbetade på Österbybruks och Lövstabruks herrgårdar kom från ett antal olika 

slags föräldrahushåll. Diagram 2 visar fördelningen av fädernas yrkesbakgrund sammantaget. 

Alla pigornas fäders yrkesbakgrund redovisas tillsammans. Jag har valt att dela upp fädernas 

yrkesbakgrund i tre olika kategorier. De som arbetar med själva smidesprocessen på ett 

vallonbruk, de som arbetar med övriga brukssysslor och dessutom en kategori för övriga 

yrken. De övriga yrkena har det gemensamt att de inte har någon direkt koppling till 

järnbrukens verksamhet. 

 
 

                                                 
46 Appendix 1 och 2 
47 Appendix 1 och 2 
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Diagram 2: Pigornas fäders yrkesbakgrund. 
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Källa: Appendix 1 och 2 

 

Som framgår av diagram 2 utgjorde 36 % av pigornas fäder yrkesfolk på järnbruk. De var 

hammarsmeder, räckare, smältare och brännmästare. Utöver detta arbetade ytterligare 27 % 

av fäderna inom bruksnäringen men med andra arbetsuppgifter än själva smidesprocessen. De 

arbetade som trädgårdsdrängar, kuskar, bruksarbetare, körare, rättare och skytt. Resten av 

fäderna, 36 %, hade en varierande yrkesbakgrund. De var fiskare, soldater, bönder, och 

skräddare.48 

 

När undersökningsperioden startar, år 1851, hade Lövstabruk ägts av samma familj i ungefär 

tvåhundra år medan Österbybruk hade bytt ägarfamilj vid flera tillfällen. Ägarfamiljernas 

skilda historik på respektive plats gör att det kan vara intressant att undersöka om pigorna som 

städslades till ägarfamiljens egna hushåll hade olika slags bakgrund. 

 

Nedanstående diagram 3 och 4 visar att det finns en viss skillnad i bakgrund mellan pigor som 

var städslade på Lövstabruks herrgård och de pigor som var städslade på Österbybruks 

herrgård. 81,5 % av pigorna på Lövstabruk kom från hushåll som bodde och verkade inom 

bruksnäringen. Av dessa tillhörde 55,6 % smidespersonalen. De fäder som försörjde sig 

genom olika slags bruksarbeten var 25,9 % på Lövsta och på Österbybruk 28,6%, dvs något 

fler. På Österbybruks herrgård övervägde det antal pigor som var uppvuxna i hushåll som inte 

var direkt anknutna till järnbruk, de uppgick där till ca 53,6 %, medan det bland pigorna på 

Lövstabruk endast var 18,5 % som hade den bakgrunden.49 

                                                 
48 Appendix 1 och 2 
49 Appendix 1 och 2 
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Cirkeldiagram 3 och 4: Det övre cirkeldiagrammet visar de yrkeskategorier som Lövstabruks pigors fäder 
tillhörde och det undre cirkeldiagrammet visar de yrkeskategorier som Österbybruks pigors fäder tillhörde. 
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Källa: Appendix 1 och 2 
 

En ytterligare dimension att undersöka kring pigornas uppväxtmiljö är om de växte upp i 

närheten av herrgården eller om de hade flyttat långt från sitt föräldrahushåll. Nedan följer en 

redovisning av detta. Jag har delat upp pigorna i tre olika kategorier som går att relatera till 

deras födelseort enligt följande: inom socknen födda, inom angränsande socken födda och  

pigor som kom från andra delar av Sverige. 

 

Diagram 5 visar att pigorna som arbetade på Lövstabruks herrgård hade en tydlig förankring 

inom socknen. 22 av de 27 pigorna var uppvuxna i Österlövsta. De pigor som var uppvuxna i 

angränsande socknar kom från Hållnäs, Forsmark och Tegelsmora. Övriga två pigor kom från 
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Frötuna i Rasbo och från Sköldinge, strax utanför Katrineholm. Sköldingepigan hade tidigare 

varit städslad på Ericsbergs slott och kom till herrgården år 1880.50 

 
Diagram 5: Pigornas hemort, den socken där de har växt upp. 
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Källa: Appendix 1 och 2 

 

De pigor som var städslade på Österbybruks herrgård visar upp en något mer blandad 

bakgrund. Fortfarande överväger de pigor som var uppvuxna inom socken, vilket 14 av dem 

var. Däremot har fler av Österbys pigor vuxit upp i angränsande eller övrig socken. Åtta av 

pigorna kom från Morkarla och Film, socknar som angränsar till Österbybruk. Övriga pigor 

växte upp på så skilda ställen som Alunda, Börje, Östhammar, Arboga, Hannäs och 

Älvkarleby.51 

 

3.1.2 Uppbrott från föräldrahushållet för att städslas som piga 

Enligt livscykelmodellen var det vanligt att döttrarna i ett hushåll så småningom lämnade 

föräldrahushållet för att arbeta som piga i ett annat hushåll under ett antal år innan de gifte 

sig.52 

 

I diagram 6 synliggörs att det finns en viss spridning för när pigorna har lämnat sitt 

föräldrahushåll. Som ovan nämnts kommer de här pigorna från olika slags hemförhållanden 

och jag har därför valt att skilja ut pigorna som har vuxit upp inom järnbruksmiljön från 

övriga pigor. Av diagrammet framgår att de olika grupperna pigor följer två skilda kurvor. 

                                                 
50 Appendix 1 
51 Appendix 2 
52 Rydén (1990), s.212 



 20

Den ena kurvan är högst vid 16 års ålder, det var då den största andelen pigor från övriga 

hushåll lämnade sitt föräldrahem. Den andra kurvan har sina flesta noteringar när de blivande 

pigorna var 21 och 22 år gamla. 

 

Diagram 6: Åldern på pigorna när de lämnar föräldrahushållet från kategorierna övriga hushåll och 
järnbrukshushåll. 
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Källa: Appendix 1 och 2 
 
I genomsnitt var pigorna från järnbrukshushåll 20,3 år när de lämnade föräldrahushållet. 

Medianen för dessa pigor är 21 år, första kvartilen är 18 år och tredje kvartilen är 22 år. 

Motsvarande mätvärden för pigor från övriga hushåll är medianvärde på 17 år, medelvärde på 

18,2 år, första kvartilen är 16 år och den tredje kvartilen ligger på 19 år.53 

 

3.1.3 Äktenskapsmönster 

Jag har nu undersökt vilken bakgrund pigorna har genom att undersöka deras föräldrahushåll. 

Efter det tog jag reda på vid vilken ålder pigorna lämnade sina föräldrahem. Här följer den 

avslutande delen av undersökningen. Det har blivit dags att redovisa vart pigorna tog vägen 

efter städslingen. Ur ett livscykelsperpektiv är det intressant att även undersöka 

äktenskapsmönster för de här pigorna. I och med att studien är avgränsad till den tidpunkt då 

pigorna lämnade herrgården blir kunskapen om deras äktenskapsmönster begränsad. Det jag 

kan undersöka är om det finns pigor som gifte sig i samband med att de avslutade sin 

                                                 
53 Appendix 1 och 2 
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städsling på herrgården. Diagram 7 visar anledningen till att pigorna slutade på herrgården. 

Jag har delat upp orsakerna i två kategorier: vigsel och flytt till ny ort. Dessutom har jag valt 

att skilja ut respektive herrgård genom att visa dem i varsin stapel. 

 

Österbybruks pigor fördelar sig relativt jämnt mellan vigsel och att de flyttade vidare, vilket 

framgår i diagrammet nedan.54 

 

Diagram 7: Pigorna efter avslutad städsling på Österbybruks och Lövstabruks herrgård. Visar hur stor andel av 
pigorna som ingick äktenskap respektive flyttade vidare till ny ort efter avslutad anställning. 
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Källa: Appendix 1 och 2 

 

53,6 %. av pigorna på Österbybruk och 11,5 % av pigorna på Lövstabruk lämnade sitt arbete 

vid herrgården utan att ingå äktenskap. Det är högst varierande var dessa pigor tog vägen. En 

av de pigor som var 50 år fyllda när hon blev städslad på Lövstabruk avslutade sin anställning 

med att flytta hem till en sons hushåll i Lövstabruk. Flera av de pigor som kom till 

herrgårdarna i slutet av perioden 1851-1880 lämnade sina arbeten för att flytta till Stockholm. 

Av dem flyttade en av pigorna på Österbybruks herrgård till Hedvig Eleonora församling år 

1884 och två av pigorna på Lövstabruks herrgård flyttar till S:t Jakobs församling år 1881 och 

1891, den ena av dem är den tidigare nämnda Sköldingepigan. Den övriga pigan på 

Lövstabruk som inte gifte sig när hon slutade på herrgården städslades som piga i ett annat 

hushåll inom Lövstabruk.55 

 

Vi ser i diagram 7 att det var en betydligt större andel av pigorna på Lövstabruks herrgård 

som avslutade sitt arbete i samband med att de gifte sig. 23 av 26 herrgårdspigor på 

Lövstabruk ingick äktenskap, vilket utgör 88,5 % av alla de pigor som arbetade på Lövstabruk 

                                                 
54 Appendix 2 
55 Appendix i och 2 
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under perioden.56 Detta kan jämföras med att endast 46,4 % av pigorna på Österbybruk gifte 

sig när de slutade på herrgården.57 Det faktum att det visar sig vara många av pigorna som 

ingick äktenskap gör det intressant att ta reda på vilka de gifte sig med. Jag har därför valt att 

även redovisa vilken yrkeskategori pigornas blivande makar tillhörde. Även den tabellen är 

uppdelad så att den visar pigorna från respektive herrgård. 

 

Diagram 8: Yrkestillhörighet hos de blivande makarna. 
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Källa: Appendix 1 och 2 

 

I diagram 8 framgår att Lövstabruks herrgårdspigor ofta gifte sig med smidespersonal, och 

även med övrig brukspersonal. Bara en av pigorna som ingick äktenskap valde att lämna 

socknen och bosätta sig i Gävle med en stationskarl, men han var född och uppvuxen på 

Lövstabruk som son i ett bruksarbetarhushåll. 16 av de 23 pigor på Lövstabruks herrgård som 

ingick äktenskap när de slutade på herrgården bildade hushåll tillsammans med en make som 

tillhör yrkesfolket, dvs smidespersonalen, på bruket. 58  De giftermål som pigorna från 

Österbybruks herrgård ingick är mer jämnt fördelade över olika slags yrkeskategorier. Knappt 

en tredjedel, fyra av tretton, av alla de äktenskapen ingicks med en man ur smidespersonalen 

på bruket. Fem av pigorna på Österbybruk ingick äktenskap med övrig brukspersonal.59  

 

Med anledning av att 53,8 % av pigorna på Lövstabruk härstammade från föräldrahushåll där 

fäderna arbetade med smidesprocessen så vill jag ta reda på om det finns en korrelation 

                                                 
56 Appendix 1 
57 Appendix 2 
58 Appendix 1 
59 Appendix 2 
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mellan vilken slags hushåll de är uppvuxna i och den slags hushåll de lever sina liv som gifta 

kvinnor och, antagligen, mödrar. Jag har därför fördjupat undersökningen genom att 

undersöka även detta. Det visar sig att tolv av de pigor vars fäder tillhörde smidespersonal 

ingick äktenskap med makar som tillhörde smidespersonal på Lövstabruk. De övriga två pigor 

som härstammade från smidespersonalen gifte sig med en bruksarbetare i Lövstabruk och en 

skräddare i Österlövsta.60 Med anledning av den forsknings om tidigare har bedrivits om 

smedsdynastier så har jag även tagit reda på hur många av dessa pigor som hade efternamn 

med vallonsk anknytning, alternativt att deras nära anhöriga bar ett sådant namn.61 Det visade 

sig vara tolv pigor med vallonska namn, och fäder inom smidespersonalen på Lövstabruk som 

sedan gifte sig med smidespersonal på Lövstabruk. De vanligast förekommande efternamnen 

på dessa pigor var Tillman och Bouveng, efternamn som en stor del av smidespersonalen på 

Lövstabruk hette under perioden. Vissa av dessa pigor har dessutom mödrar som har arbetat 

på herrgården som piga innan de ingår äktenskap. 62 Även i Österbybruk bar några av de pigor 

som härstammar från smidesperonal vallonska efternamn som Gille och Goffin. En piga Gille 

och en piga Goffin gifte sig med smidespersonal, men i övrigt finns här inte någon direkt 

korrelation mellan deras härkomst och vilka de gifte sig med, om de gifte sig under 

perioden.63 

  

De pigor som ingår i den här studien uppvisar en stor spridning i antal arbetade år innan 

giftermål och det förefaller därför tveksamt om det är intressant att ta fram några 

genomsnittliga mätvärden. Det finns inte heller någon märkbar skillnad i antal arbetade år 

som piga mellan de olika bruken, eller mellan olika bakgrund. Det som däremot framgår av 

diagram 9 är att det stora flertalet av pigorna på herrgården inte arbetade mer än tolv år som 

piga innan giftermålet. Tio av de 36 pigor som gifte sig arbetade mellan fem och sju år innan 

giftermålet. Tre av pigorna arbetade endast ett år innan de ingick äktenskap och ett litet fåtal 

arbetade ett tjugotal år innan de avslutade den del av livscykeln som innebär arbete i någon 

annans hushåll.64  

 

 

 

                                                 
60 Appendix 1 
61 Som nära anhörigs efternamn betraktar jag moders, farmoders eller morföräldrars efternamn 
62 Österlövsta AI:23,  
63 Appendix 2 
64 Appendix 1 och 2 
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Diagram9: Antalet år som pigorna arbetade från det att de lämnade föräldrahemmet och tills det att de ingick 
äktenskap.  
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Källa: Appendix 1 och 2 

Med detta avslutas den del av uppsatsen som utgör den empiriska undersökningen. Jag går nu 

över till att diskutera resultaten i nästa kapitel. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25

4. Sammanfattande diskussion 

Nu följer den sista och avslutande delen av uppsatsen. Jag kommer här att diskutera resultaten 

från undersökningen och inleder med pigornas situation när de är städslade på någon av de två 

herrgårdarna Lövstabruk och Österbybruk. 

 

Antalet pigor per år skiftar både på Lövstabruk och Österbybruk under den period som har 

undersökts. Relaterar man antalet pigor till storleken på ägarfamiljen kan man skönja ett 

mönster. Sammansättningen av hushållet och antalet pigor verkar vara relaterat till den eller 

de som är bruksägare. På båda herrgårdarna återfinns samma slags mönster som utgår från 

ägarfamiljens sammansättning. Antalet pigor verkar stiga när hushållen utökas med barn. I 

slutet av 1870-talet minskar antalet pigor på Österbybruk och frågan är då om det handlar om 

att barnen blir större, eller om familjen börjar tillbringa mer tid inne i Stockholm. 1884 

avflyttar de ju definitivt till Hedvig Eleonoras församling och det är tänkbart att de undan för 

undan flyttar in mer och mer av sitt familjeliv till huvudstaden. Samtidigt, i slutet av 

undersökningsperioden, utökas pigornas antal på Lövstabruk där en ny barnfamilj har flyttat 

in år 1878. 

 
 
En stor del av de pigor som städslades på Lövstabruks herrgård var uppvuxna i närheten, de 

flesta inom samma socken, eller till och med på själva bruket. På Österbybruk ser det lite 

annorlunda ut, men pigorna härstammar även där oftast från samma socken, alternativt från 

angränsande socken. Det här mönstret stämmer överens med det Hans Norman kommer fram 

till när han undersöker Söderfors och Forsmark, att flyttningar i början av 1830-talet oftast 

gick mellan angränsande län. Flyttningarna var sällan längre än 20 km. Endast enstaka pigor 

på Lövstabruk och lite fler på Östberbybruk kom mer långväga ifrån. Oftast hade de 

erfarenhet av tidigare städsling som piga på stora herrgårdar, vilket skulle kunna motivera att 

de blir städslade på en plats där de inte är uppvuxna. Flera av dessa pigor kommer till 

respektive herrgård ungefär samtidigt med att det kommer en ny bruksägare med eller utan 

medföljande familj till herrgården. Kanske är det tjänstefolk som de nyinflyttade ägarna 

känner till sedan tidigare. På Lövstabruk ser bilden lite annorlunda ut och stämmer inte riktigt 

överens med Normans forskning om att pigor var mer flyttningsbenägna än den mer stabila 

yrkesutbildade arbetskraften. Många av de pigor som har vuxit upp på Lövstabruk i 

Österlövsta härstammade just från fäder som tillhör yrkesfolket, dvs smidespersonalen. De 

pigor som arbetade på Lövstabruk och var uppvuxna i angränsande socken kom i samtliga fall 
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från orter där ägarfamiljen av Lövstabruk hade egendomar. Även den pigan som var 

uppvuxen i Frötuna, eftersom de egendomarna också tillhörde ägarfamiljen. Det här innebär 

att pigor som kom utsocknes ifrån kan ha vuxit upp i en miljö där bruket ändå var närvarande 

och där relationer mellan föräldrahushållen och bruket kunnat knytas. Inte bara närheten utan 

även brukens ägarförhållanden skulle med andra ord kunna vara en bidragande faktor för hur 

det kom sig att kvinnorna i studien hade en möjlighet att bli anställda på herrgården. 

 

 
Jag har undersökt pigornas relation till bruksnäringen genom att ta reda på mer om dem och 

hur och när de passerar över till nya faser i den livscykelprocess som Göran Rydén har 

utvecklat. Studien av när pigorna har flyttat hemifrån visar en skillnad mellan de pigor som 

växte upp i järnbrukshuhåll jämfört med de pigor som är uppvuxna i övriga hushåll. I Rydéns 

avhandling lämnar de 50 döttrar som han har undersökt i genomsnitt föräldrahemmet när de är 

18,2 år gamla. Min undersökning visar att de pigor som kommer från övriga hushåll i 

genomsnitt lämnar sitt föräldrahem när de är 18,2 år, vilket med andra ord överensstämmer 

med Rydéns studie. Däremot visar det sig i min undersökning att pigor från järnbrukshushåll i 

genomsnitt lämnar sitt föräldrahem när de är 20,3 år. Det här kan ha en mängd olika 

förklaringar, dessutom är materialet så litet att det skulle kunna vara en slump att åldern 

skiljer med två år mellan de båda grupperna. En annan tänkbar orsak till att pigor som är 

döttrar till brukspersonalen lämnar sitt föräldrahushåll senare i livet skulle kunna vara att de 

behövs i sitt föräldrahem en längre tid. Som Göran Rydén pekar på så kan det behövas fler än 

en vuxen kvinna för att sköta de traditionella kvinnosysslorna i ett smideshushåll. Min 

undersökning inkluderar inte uppgifter om hur många hemmavarande döttrar som fanns i 

föräldrahushållet och vilken ålder de i så fall hade när de blivande pigorna flyttade hemifrån. 

De omständigheterna skulle vara intressanta att studera i ett kommande arbete. 

 

En stor del av pigorna på herrgårdarna, främst i Lövstabruk men även några i Österbybruk, 

lämnar arbetet som piga för att ingå äktenskap. Rydéns avhandling har undersökt hur länge 

smedsdöttrar i genomsnitt arbetar innan de ingår äktenskap och hans resultat är 7 år. Den här 

undersökningen visar en stor spridning av antalet år pigorna arbetade innan de gifte sig, allt 

från 1 till 27 år, vilket innebär att det inte går att urskilja något enhetligt mönster för hur länge 

pigorna arbetade innan giftermål. 
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Både Österbybruk och Lövstabruk var vallonbruk i norduppland. Som framgår av 

undersökningen fanns det en hel del skillnader mellan vilka pigor som städslades på de båda 

herrgårdarna under perioden 1851-1880. Att båda herrgårdarna var vallonbruk och belägna i 

norra Uppland kan alltså inte ha inte varit avgörande för urvalet av herrgårdspigor. Det 

faktum att herrgårdarna tillhörde vallonbruk verkar med andra ord inte i sig ha varit en 

tillräcklig beroendevariabel för vilka pigor som städslades. Inte heller platsen, det geografiska 

läget i Uppland borde rimligen kunna stå för skillnaderna. 

 

Genom undersökningens resultat synliggörs ett mönster kring städslingen av pigor på 

herrgården i Lövstabruk som delvis skiljer sig från tidigare forskning och resultaten öppnar 

upp för nya frågeställningar. Jag kommer därför att fördjupa diskussionen kring dessa 

herrgårdspigor. Den övervägande delen av herrgårdspigorna på Lövstabruk var uppvuxna på 

bruket. Många av dem, företrädesvis pigor som härstammade från smidespersonalen, hade 

herrgården som sin första och enda arbetsgivare innan de ingick äktenskap med i de allra 

flesta fall smidespersonal. Mönstret skiljer sig från det tjänstefolksmönster som återfinns i 

Österbybruk, där undersökningens resultat överensstämmer med tidigare studier. Vad beror 

det här på? Är det en slump? Som jag ser det kan det finnas flera anledningar till förekomsten 

av detta mönster. Det skulle kunna bero på att ägarfamiljens hushåll inte tillbringade så 

mycket tid på herrgården och att de därför inte lade så stor vikt vid vilka pigor som städslades, 

alternativt överlät städslingen helt och hållet till bruksförvaltaren eller hushållerskan som hade 

mer anknytning till bruket och dess personal. Det som motsäger den teorin är att bruksägarna 

verkar ha varit närvarande ur ett patriarkaliskt perspektiv. De har tagit ansvar för och 

beskyddat brukspersonalen i överensstämmelse med det Hasselberg benämner patriarkalism. 

Enligt uppgift ska bruksägarna genomgående ha tagit väl hand om sin personal, särskilt 

yrkesfolket, det vill säga smidespersonalen, på ett patriarkaliskt sätt och detta ända sedan 

1600-talet. Rydéns avhandling visar hur bruksägarna ytterst styrde arbetsorganisationen som 

framställde det så viktiga stångjärnet.  Han menar att bruksledningen genom detta styrde inte 

bara männens utan även kvinnornas arbete eftersom kvinnorna var en oundgänglig del av 

smideshushållet. Smidespersonalen var i princip beroende av ett välfungerande hushåll. Som 

Göran Rydén har beskrivit i sin avhandling krävde ett fungerande smideshushåll oftast fler än 

en vuxen kvinna som kunde se till att alltid ha mat färdig för de skiftgående smederna. 

Dessutom krävdes av kvinnorna i hushållet att de skötte alla övriga ordinarie förekommande 

sysslor för kvinnor under perioden. Kvinnorna utgör med andra ord en viktig stomme i 
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smideshushållen. Det borde då vara mer fördelaktigt för en smed att ingå äktenskap med en 

kvinna ur samma sociala grupp, någon som själv vuxit upp med och lärt sig att arbeta i ett 

smideshushåll. Med tanke på att bruksledningen ville behålla det yrkeskunniga folket borde 

det också rimligen vara av betydelse för bruksledningen att behålla den kunskap som 

smedsdöttrarna hade tillägnat sig genom sin uppväxt i ett smideshushåll. Att anställa 

smedsdöttrar som pigor på herrgården kunde i bästa fall bidra till att bruket kunde behålla fler 

lämpliga äktenskapskandidater med den så viktiga kunskapen om hur ett smideshushåll 

fungerade.  En möjlighet skulle, med tanke på ovanstående, kunna vara att bruksledningen på 

Lövsta såg det som ett mervärde i sig att städsla pigor på herrgården som hade bruksbakgrund 

och att det mervärdet översteg värdet av att städsla välutbildade pigor med intyg från andra 

gods och gårdar. Det skulle i så fall kunna tyda på att de här pigorna ingick i en mer 

övergripande strategi som huvudsakligen grundade sig i en vilja att behålla den yrkeskunniga 

personalen, behandla den väl och producera det bästa stångjärnet. Den tidigare forskning som 

har bedrivits kring smedsdynastier visa att det är en eller ett par olika smedssläkter som är 

dominerande på de enskilda bruken. I Lövstabruk är Tillman och Bouveng vanligt 

förekommande efternamn på smidespersonalen och åtta av pigorna på herrgården som 

härstammar från smideshushåll har dessa efternamn. Undersökningens resultat skulle kunna 

tyda på att smedsdynastierna på Lövstabruk i någon mån även inkluderade städslingen av 

pigor på herrgården. Det faktum att flera av dessa pigor dessutom härstammade från mödrar 

som själva varit städslade som herrgårdspigor förstärker det resonemanget. 

 

Det är intressant att flertalet pigor som härstammar från smideshushåll även bär vallonska 

efternamn med tanke på att smeder med vallonska namn har levt och verkat under så lång tid 

på Lövstabruk. Har det varit tradition att smidespersonalens döttrar arbetat på herrgården och 

hur långt tillbaka kan man i så fall finna förekomsten? Är det döttrar från de smedshushåll 

som tillhör smedsdynastierna på Lövstabruk som i första hand har städslats som pigor på 

herrgården? Det här är frågor som det skulle vara intressanta att arbeta vidare med. I fortsatta 

studier av tjänstefolk på vallonbruk skulle det vara intressant att undersöka om det här är en 

företeelse för slutet av 1800-talet, eller om mönstret återfinns även under 1700-talet och första 

halvan av 1800-talet. Det skulle även vara intressant att, i ett större arbete, bredda 

undersökningen till alla olika slags tjänstefolk som var städslade på herrgården, och innefatta 

såväl mäns som kvinnors arbetssituation. 
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Appendix 1 

Källor: Kyrkoböcker inscannade i Arkivdigitals arkiv 
Pigor som kommer till Lövstabruks herrgård under perioden 1851-1880 
 
1.                                                                                                         
Anna Greta Bouveng f.1828 16/5                                                       
fader räckardräng på Lövstabruk                                                                     
Flyttar hemifrån år 1850 22 år                                                            
Till herrgården år 1852 24 år                                                              
Vigsel med hammarsmed i Lb år 1854 26 år                                      
                                                                                                             
2.                                                                                                          
Anna Greta Guillaume f.1832 25/9                                                                                                   
fader hammarsmed på Lövstabruk                                                                    
flyttar hemifrån år 1854 22 år                                                             
till herrgården år 1854 22 år                                                                
vigsel med hammarsmed i Lb år 1857 25 år                                       
                                                                                                             
3.                                                                                                          
Anna Lovisa Wahlund f.1838 7/4                                                     
fader rättare på Lövstabruk                                                                              
flyttar hemifrån år 1859 21 år                                                            
till herrgården år 1859 21 år 
vigsel med hammarsmed i Lb år 1864 26 år 
 
4. 
Anna Margareta Raquette f.1848 6/6                                                
fader hammarsmed på Lövstabruk                                                                   
flyttar hemifrån år 1869 21 år                                                             
till herrgården år 1872 24 år                                                               
vigsel med hammarsmed i Lb år 1876 28 år                                 
 
5. 
Anna Maria Charlotta Westerberg f.1833 18/2                                
fader hammarsmed på Lövstabruk 
flyttar hemifrån år 1850 (fader död det året) 17 år 
till herrgården år 1870 37 år 
vigsel med hammarsmed i Lb år 1875 42 år 
 
6. 
Anna Mathilda Bossard f.1853 2/10 
fader hammarsmed på Lövstabruk 
flyttar hemifrån år 1874 21 år 
till herrgården år 1874 21 år 
vigsel med hammarsmed år 1879 26 år 
 
7. 
Anna Stina Sjöberg f.1854 12/7 
fader bruksarbetare på Lövstabruk 
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flyttar hemifrån år 1875 21 år 
till herrgården år 1875 21 år 
vigsel med bruksarbetare år 1877 (från herrgården och till föräldrahemmet år 1876) 22 23 år 
 
8. 
Anna Stina Strömbom f.1840 9/1 
fader trädgårdsdräng på Lövstabruk 
flyttar hemifrån år 1855 15 år 
till herrgården år 1860 20 år 
till annat arbete år 1863 23 år 
 
9. 
Anna Wilhelmina Tillman f.1857 21/9 
fader hammarsmed på Lövstabruk 
flyttar hemifrån år 1876 19 år 
till herrgården år 1876 19 år 
vigsel med hammarsmed år 1885 28 år 
 
10. 
Carin Andersdotter f.1834 29/1 i Sköldinge 
fader bonde i Sköldinge 
flyttar hemifrån år 1855 21 år 
till herrgården år 1880 46 år 
till S:t Jakobs församling år 1881 (där familjen de Geer bor) 47 år 
 
11. 
Carolina Charlotta Engberg f.1832 13/2 
fader skräddarmästare i Österlövsta 
flyttar hemifrån år 1847 (fadern död år 1839) 15 år 
till herrgården år 1865 33 år 
vigsel med hammarsmed i Lb år 1870 38 år 
 
12. 
Catharina Sofia Tillman f.1843 16/2 
fader hammarsmed på Lövstabruk 
flyttar hemifrån år 1862 (arbete hos släkting i Älvkarleby) 19 år 
till herrgården år 1865 22 år 
från herrgården år 1871 28 år 
vigsel med hammarsmed i Lb år 1874 31 år 
 
13. 
Charlotta Carolina Bouveng f.1832 18/11 
fader smältare på Lövstabruk 
flyttar hemifrån år 1849 17 år 
till herrgården år 1858 26 år 
vigsel med skräddare i Öl år 1860 28 år 
 
14. 
Christina Lovisa Karman f.1831 7/12 i Forsmark 
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fader hammarsmed i Forsmark (släkten från Lb, moderns namn Bouveng, morfadern 
hammarsmed på Lb) 
flyttar hemifrån år 1855 (fadern död år 1851) 24 år 
till herrgården år 1863 32 år 
vigsel med smältarmästare i Lb år 1865 34 år 
 
15. 
Emma Kristina Pousette f.1856 9/3 i Tegelsmora 
fader sockensmed i Tegelsmora 
flyttar hemifrån år 1871 (från mormoderns hem föräldrarna är fattighjon) 15 år 
till herrgården år 1880 24 år 
vigsel med klensmed på Lb år 1881 25 år 
 
16. 
Greta Elisabet Holm f.1829 i Hållnäs (men växer upp i skälsjön) 
fader skytt på Lövstabruk 
flyttar hemifrån år 1849 20 år 
till herrgården år 1879 50 år 
till sin son bruksarbetaren på Lb år 1883 54 år 
 
17. 
Johanna Carolina Ek f.1842 15/10 i Bälinge (föräldrarna från Lb, växer upp på Lb) 
fader dragon på Lövstabruk (halldammens rote) 
flyttar hemifrån år 1866 24 år 
till herrgården år 1866 24 år 
vigsel med stationskarl i Gävle år 1874 32 år 
 
18. 
Kristina Charlotta Löfström f.1854 5/7 
fader bruksarbetare på Lövstabruk 
flyttar hemifrån år 1876 22 år 
till herrgården år 1876 22 år 
vigsel med bruksarbetare på Lb år 1880 26 år 
 
19. 
Kristina Helena Persdotter f.1858 29/9 i Tolfta 
fader bonde i Tolfta (sedan i Hållnäs där marken ägs av Lövstabruk) 
flyttar hemifrån år 1875 17 år 
till herrgården år 1879 21 år 
vigsel med bruksarbetare år 1882 24 år 
 
20. 
Kristina Margareta Charlotta Bouveng f.1850 20/4 
fader hammarsmed på Lövstabruk 
flyttar hemifrån år 1866 (arbetar hos kyrkoh Söderbaum släkting till hushållerska på Lb) 16 år 
till herrgården år 1871 21 år 
vigsel med hammarsmed år 1880 30 år 
 
21. 
Lovisa Ersdotter f.1842 26/4 
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fader bonde vid Frötuna hemman i Rasbo 
flyttar hemifrån år 1861 (som piga till Frötuna herrgård som ägs av De Geer) 19 år 
till herrgården år 1863 21 år 
vigsel med betjänt på Lb år 1866 24 år 
 
22. 
Maja Cajsa Bouveng f.1827 11/1 
fader smältare på Lövstabruk 
flyttar hemifrån år 1847 20 år 
till herrgården år 1854 27 år 
vigsel med hammarsmed på Lb år 1858 31 år 
 
23. 
Maja Greta Bossard f.1830 17/1 
fader hammarsmed på Lövstabruk 
flyttar hemifrån år 1856 26 år 
till herrgården år 1856 26 år 
vigsel med bruksarbetare år 1872 42 år 
 
24. 
Maja Kajsa Åhrman f.1832 21/9 
fader körare på Lövstabruk vid Halldammens rote 
flyttar hemifrån år 1856 24 år 
till herrgården år 1856 24 år 
vigsel med hammarsmed år 1859 
 
25. 
Maria Wilhelmina Tillman f.1860 16/6 
fader hammarsmed på Lövstabruk (moder Maja Kajsa Åhrman) 
flyttar hemifrån år 1878 18 år 
till herrgården år 1878 18 år 
vigsel med hammarsmed på Lb år 1884 24 år 
 
26. 
Ulrica Maria Charlotta Tillman f.1835 21/1  
fader smältare på Lövstabruk 
flyttar hemifrån år 1854 19 år 
till herrgården år 1857 22 år 
vigsel med hammarsmed på Lb år 1865 30 år 
 
27. 
Maria Kjetzelberg f.1846 5/8 
fader bruksarbetare på Lövstabruk 
Flyttar hemifrån år 1869 23 år 
till herrgården år 1875 29 år 
till S:t Jakobs församlings Stockholms län år 1891 45 år 
 
Källor Appendix 1: Forsmark AI:12, AI:113, AI:15, B:3, Grödinge AI:19, Hållnäs AI:15, B:2, Hållnäs AI:15, 
B:2, Rasbo AI:21, Sköldinge AI:14, C:4, Tegelsmora AI:15, AI:16, AI:17, Tolfta CI:3, Österlövsta AI:8a, 
AI:11a, AI:12:a, AI:13b, AI:14b, AI:16, AI:18, AI:20, AI:23, AI:26, AI:30, B:3, C:4, C:15 
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Appendix 2 

Källor: Kyrkoböcker inscannade i Arkivdigitals arkiv 
Pigor som kom till Österbybruks herrgård under perioden 1851-1880 
 
1. 
Albertina Thonardsson f.1855 24/4 i Älvkarleby               
Fader sockenskräddare i Älvkarleby 
Flyttar hemifrån år 1872 17 år                                    
Österbybruks herrgård år 1875 
Vigsel med kusk i öb år 1879 24 år 
 
2. 
Anna Carin Andersson f.1848 7/6 
Fader bonde i Börje 
Flyttar hemifrån år 1863 15 år 
Till herrgården år 1868 20 år 
Till Uppsala år 1869 
 
3. 
Anna Charlotta Gille f.1833 30/5 
fader hammarsmed i Österbybruk 
flyttar hemifrån år 1850 17 år 
till herrgården år 1855 22 år 
till Stockholm år 1860 27 år 
 
 
4. 
Anna Sophia Nilsdotter f.1853 30/11 
fader kusk stalldräng vid gård i Arboga 
flyttar hemifrån år 1870 17 år 
till herrgården år 1877 24 år 
till Kumla år 1883 30 år 
 
5. 
Augusta Ung f.1838 1/8 
fader fd dragon bruksarbetare gratialist 
flyttar hemifrån år 1860 22 år 
till herrgården år 1868 30 år 
till Dannemora år 1870 32 år 
 
6. 
Brita Carin Andersson f.1820 3/9 
fader dräng i Film 
flyttar hemifrån år 1834 14 år 
till herrgården år 1851 31 år 
vigsel med gårdssnickaren i Stafby år 1853 33 år 
 
7. 
Carolina Lundman f.1844 28/1 
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fader fiskare i Östhammar 
flyttar hemifrån år 1860 16 år 
till herrgården år 1871 27 år 
till Uppsala år 1873 29 år 
 
8. 
Carolina Ung f.1828 23/5 
fader fd dragon bruksarbetare gratialist 
flyttar hemifrån år 1850 22 år 
till herrgården år 1860 32 år 
från år 1861 33 år 
 
9. 
Cathrina Charlotta Lindström f.1846 25/9 
fader hammarsmed i Österbybruk 
flyttar hemifrån år 1863 17 år (arbetar hos systerns familj inspektorns på krusenberg) 
till herrgården år 1873 27 år 
vigsel med hofslagardrängen på Österbybruk år 1876 30 år 
 
10. 
Christina Charlotta Åkerman f.1830 19/1 
fader fiskare i Österbybruk 
flyttar hemifrån år 1849 19 år 
till herrgården år 1852 22 år 
från herrgården år 1854 24 år 
vigsel med trädgårdsmästaren i Österbybruk år 1855 25 år 
 
11. 
Christina Charlotta Öhrn f.1838 15/11 
fader boddräng i Österbybruk bruksarbetare 
flyttar hemifrån år 1856 18 år 
till herrgården år 1858 20 år 
vigsel med betjänten på herrgården år 1868 30 år 
 
12. 
Carolina Ung f.1828 23/5 
fader fd dragon bruksarbetare gratialist 
flyttar hemifrån år 1850 22 år 
till herrgården år 1864 36 år 
från år 1879 51 år 
 
13. 
Clara Wilhelmina Zeffer f.1856 20/3 
fader mjölnardräng i Österbybruk 
flyttar hemifrån år 1873 17 år 
till herrgården år 1873 17 år 
till Funbo år 1876 20 år 
 
14. 
Emma Christina Sten f.1855 26/3 
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fader är dragon i Österbybruk 
flyttar hemifrån år 1880 25 år 
till herrgården år 1880 
vigsel med klensmed i Österbybruk år 1881 
 
15. 
Gustafva Charlotta Molin f.1852 11/6 
fader bruksskomakare i Morkulla 
flyttar hemifrån år 1868 16 år 
till herrgården år 1875 23 år 
till Stockholm år 1877 25 år 
 
16. 
Helena Mathilda Nilsdotter f.1857 21/3 
fader torpare i Hannäs  
flyttar hemifrån år 1873 16 år 
till herrgården år 1876 19 år 
till Stockholm år 1877 20 år 
 
17. 
Johanna Christina Filpers f.1839 3/9 
körare i Österbybruk 
flyttar hemifrån år 1860 21 år 
till herrgården år 1866 27 år 
vigsel med hjälpkarl hos smed år 1868 29 år 
 
18. 
Johanna Lovisa Gille f.1843 21/10 
fader fiskare i Österbybruk 
flyttar hemifrån år 1861 18 år 
till herrgården år 1861 18 år 
vigsel med sadelmakare i Österbybruk år 1867 24 år 
 
19. 
Johanna Maria Pousette f.1854 9/10 
fader klensmed i Österbybruk 
flyttar hemifrån år 1870 16 år 
till herrgården år 1870 16 år 
vigsel med hammarsmed i Österbybruk år 1875 21 år 
 
20. 
Christina Erika Persdotter f.1836 27/1 
fader bonde i Alunda 
flyttar hemifrån år 1867 31 år 
till herrgården år 1874 
till Alunda år 1875 
 
21. 
Maja Greta From f.1822 9/6 
timmerman bergsman i Morkulla 
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flyttar hemifrån år 1838 16 år 
till herrgården år 1854 32 år 
till UppsalaNäs år 1858 36 år 
 
22. 
Margareta Charlotta Wall f.1836 17/11 
fader bruksarbetare i Österbybruk 
flyttar hemifrån år 1855 19 år 
till herrgården år 1862 26 år 
till Film år 1864 28 år 
 
23. 
Maria Charlotta Goffin f.1828  27/10 
fader fd brännmästare bruksarbetare 
flyttar hemifrån år 1854 26 år 
till herrgården år 1854 26 år 
vigsel med mästersmältare i Österbybruk år 1855 27 år 
 
24. 
Maria Gustava Gille f.1844 3/4 
fader fd hammarsmed i Österbybruk 
flyttar hemifrån år 1867 23 år 
till herrgården år 1867 23 år 
vigsel med goujar år 1868 24 år 
 
25. 
Maria Gustava Lund f.1837 28/10 
fader dagverkare i Österbybruk 
flyttar hemifrån år 1855 18 år 
till herrgården år 1861 24 år 
till Uppsala år 1862 25 år 
 
26. 
Mathilda Kihlbom f.1860 12/7 
fader bruksarbetare i Österbybruk 
flyttar hemifrån år 1876 16 år 
till herrgården år 1879 19 år 
till Hedvig Eleonora år 1884 24 år 
 
27. 
Sara Maria Tiger f.1846 25/10 
fader korpral i Film 
flyttar hemifrån år 1865 19 år 
till herrgården år 1870 24 år 
vigsel med dagverkare i Österbybruk år 1874 28 år 
 
28. 
Stina Lena Jansdotter f.1820 2/1 
fader soldat i Morkarla 
flyttar hemifrån år 1834 14 år 
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till herrgården år 1853 33 år 
vigsel med körare i Österbybruk år 1861 41 år 
 
Källor Appendix 2: 

Alsike AI:9, AI:10, Alunda AI:10, AI:14a, AI:21, B:3, B:4, C:5, Arboga AI:19b, 21a, C:5, 

Bälinge AI:15, C:6, Börje AI:11, B:1, C:6, Dannemora AI:17Fellingsbro AI:22b, FilmAI:14, AI:15, AI:16, 

AI:17, AI:18, AI:19, B:2, C:4, Hannäs AI:10, BI:1, CI:3, Helga trefaldighet A1a:16, C:5, Morkarls AI:8, AI:11, 

AI:12, AI:13, AI:14, AI:15, C:2, C:3, Rytterne AIc:2, AIc:3, B:2, Stavby AI:13, Tuna AI:17, Uppsala 

domkyrkoförsamling AIa:10a, BI:10, Valö AI:11,  Älvkarleby AI:19, B:4, C:6, Österbybruk AI:4, AI:5, AI:6, 

AI:7, AI:8, AI:9, B:1, C:2, C:3, Östhammar AI:11, B:2 

 

Appendix 3 

Källor: Kyrkoböcker inscannade i Arkivdigitals arkiv 

Alsike AI:9 s.73 

Film AI:16 s.131 

Forsmark AI:15 bild 3 

Rasbo AI:21 s.172 

Ryttarne AIc:3 s.89 

Stavby AI:13 s.10 

Stora Malm AI:21a s.155 

Valö AI:11 s.228 

Valö AI:10 s.76 

Österlövsta AI:20 s.481 

Österlövsta AI:18 s.529 

Österlövsta AI:14a s.78 

Österlövsta AI:12a s.31 
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Appendix 4 

Källor: Kyrkoböcker inscannade i Arkivdigitals arkiv  

Österlövsta AI:13b 

Österlövsta AI:14b 

Österlövsta AI:16 

Österlövsta AI:18 

Österlövsta AI:20 

Österlövsta AI:23 

 

Appendix 5 

 

Källor: Kyrkoböcker inscannade i Arkivdigitals arkiv 

Österbybruk AI:6 

Österbybruk AI:7 

Österbybruk AI:8 

Österbybruk AI:9 

Österbybruk AI:10 

Österbybruk AI:11 
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