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Inledning 

Åsa Karlsson 

Sista veckan i juni 1995 anordnades Bergslagens kvinnodagar för första 
gången. Evenemanget gick av stapeln i herrgårdsparken i Surahammar. 
Vaije förmiddag hela veckan höll inbjudna universitetsforskare populära 
föreläsningar i ett stort tält som blev både hett och fullsatt. Vädrets makter 
stod helt på arrangörernas sida och publiken strömmade till. Föreläsning
arna i Surahammar var ett led i arbetet med att starta Bergslagens 
kvinnomuseum och juniveckan kom att bli höjdpunkten på mer än ett års 
allt intensivare arbete för att förverkliga detta projekt. De föredrag som 
hölls under veckan har samlats i denna volym av Opuscula Historica 
Upsaliensia. 

Planerna på ett kvinnomuseum i Surahammar väcktes i början av år 
1994 av en grupp kvinnliga politiker: Kerstin Andersson, Ann Augustin, 
Kerstin Nylén och Sigbritt Segergren. Dessa skrev en motion till kom
munfullmäktige i Surahammar vilket resulterade i att de fick i uppdrag att 
utveckla sin idé. Kontakter togs tidigt med Uppsala universitet i syfte att 
knyta forskare till projektet. Docent Anders Florén vid historiska institu
tionen deltog i detta planeringsarbete och rekryterade mig till projektet. 
Jag arbetade heltid våren 1995 som "kontaktforskare" för projektet 
Bergslagens kvinnomuseum. 

Syftet med att starta ett kvinnomuseum är att belysa kvinnornas 
situation på ett sätt som ofta försummas av de etablerade museerna. Denna 
målsättning går hand i hand med kvinnoforskningens utveckling de 
senaste åren. Inom historia var kvinnornas roll länge ett undanskymt 
forskningsfält, men i och med utvecklingen av det genusteoretiska perspek
tivet har fler och fler böljat intressera sig för kvinnoforskning. 

Kvinnorna i Bergslagen 
Kvinnornas historia i Bergslagen är ett vitt fält och kan naturligtvis 
omfatta det mesta av kvinnors liv. Museets verksamhet har koncentrerats 
på de specifika genusmönster som skapats i Bergslagen. Detta är en 
mycket fruktbar inriktning för museet både vad gäller utställnings
verksamheten och vad gäller kopplingen till aktuell universitetsforskning. 
Museets första utställning knöt nära an till denna utgångspunkt. Utställning
en "Hundratrettio meter underjord" handlade om det särskilda arbetsliv 
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som kvinnor och män i en gruva i Bergslagen hade på 1800-talet, och hur 
detta förändrades under 1800-talets gång vilket ledde till att kvinnorna 
helt försvann ur gruvarbetet. 

När man studerar forskningen om kvinnans deltagande i arbetslivet kan 
man konstatera att detta har varit mer eller mindre stort under olika 
perioder av historien. Det är ingen rätlinjig utveckling, utan den känne
tecknas av viktiga brytpunkter. Det tycks som att Bergslagens kvinnor står 
inför ännu en viktig brytpunkt nu i slutet av 1900-talet. För att förstå den 
utveckling som nu sker är det nödvändigt att förstå viktiga brytpunkter 
som tidigare inträffat i kvinnans historia. 

Vad gäller kvinnans historia i Bergslagen är hittills inte mycket känt. 
Forskarna har först under senare tid på allvar börjat intressera sig för den 
speciella protoindustriella kulturen och de därmed sammanhängande 
speciella genusrelationerna. Internationellt har denna forskning ofta in
riktats på textilhanteringen, vars utveckling har setts som typisk för 
protoindustriell verksamhet. Detta är inte fallet i Sverige, där bergshante
ringen varit den viktigaste protoindustriella näringen och där järnet spelat 
stor roll i landets industriella utveckling.1 

Eftersom forskningen om genusmönster i Bergslagen är så färsk består 
forskningsläget till stor del av pågående studier i form av doktorsav
handlingar. Ett fatal arbeten har hittills publicerats, av vilka Anders 
Floréns och Håkan Henrikssons forskning särskilt förtjänar att lyftas 
fram. Båda har ur olika synvinklar behandlat kvinnans del i bergs
produktionen. 

Florén studerar genusrelationerna vid Jäders bruk under perioden 
1640-1840.2 I början av den undersökta perioden, när hushållet var 
produktionsenhet och förfogade över produktionsmedlen, kan Florén visa 
att kvinnorna i smedshushållen tog stor del i arbetsprocessen, särskilt i 
inlednings- och slutskedet av produktionen. Att upprätta kontakter med 
råvaru- och avsalumarknaderna tillhörde oftast kvinnornas uppgifter. 
Dessutom hade de ansvaret för det reproduktiva hushållsarbetet. 

Florén kan i sin forskning konstatera viktiga förändringar i kvinnans 
ställning under 1700-talet. När hushållet förlorade sin position som 
produktionsenhet förlorade också kvinnorna mycket av sin ställning i 
arbetslivet. Det gällde även änkor (t.ex. smedsänkor) som tidigare kunde 

1 Om järnhanteringens betydelse och utveckling under 1600- och 1700-talen se Karl-Gustaf 
Hildebrands mästerliga sammanfattning och syntes. Karl-Gustaf Hildebrand, Svenskt järn. 
Sexton- och sjuttonhundratal. Exportindustri före industrialismen, Stockholm 1987. Om 
järnhanteringen som protoindustri se även Anders Florén & Göran Rydén, Arbete, hushåll och 
region. Tankar om industrialiseringsprocesser och den svenska järnhanteringen, Uppsala papers 
in economic history, Research report no 29, Uppsala 1992. 
2 Anders Florén, Genus och producentroll. Kvinnoarbete inom svensk bergshantering, exemplet 
Jäders bruk 1640-1840, Opuscula Historica Upsaliensia 7, Uppsala 1995 (2:a rev.uppl.) 
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ställa sig i ledningen för hushållet efter mannens död, men som under 
1700-talets gång fick allt svårare att göra detta, vilket ledde till svåra 
försörjningsproblem för dem. Utifrån Floréns studie kan konstateras att 
hushållets ställning som produktionsenhet spelade stor roll för kvinnornas 
deltagande i produktionen. 

Håkan Henriksson har studerat kvinnorna i gruvarbetet och har, utifrån 
olycksrapporter, lyckats ringa in vilka arbetsuppgifter de hade, ett ämne 
som han föreläste över vid Bergslagens kvinnodagar.3 Henriksson har 
visat att kvinnorna utgjorde en viktig andel av gruvarbetarna, att de i 
princip utförde samma arbetsuppgifter som männen och att de fick samma 
lön. Detta tycks ha varit vanligt en bit in på 1800-talet, men under 1800-
talets gång försvann kvinnorna helt från gruvarbetet. I slutet av 1800-talet 
var kvinnorna endast verksamma i de sysslor som sköttes ovanjord. Nere 
i gruvan arbetade bara män.4 Först för några decennier sedan började 
kvinnorna åter att delta i gruvarbetet underjord. Henrikssons studie visar 
att en viktig brytpunkt för kvinnornas deltagande i arbetslivet finns kring 
mitten av 1800-talet. 

Det går att peka på flera orsaker till att kvinnorna försvann ur gruvar
betet under 1800-talet. Jag vill här särskilt lyfta fram hushållets föränd
rade ställning som en viktig faktor. Både Henriksson och Florén pekar på 
hushållets betydelse som produktionsenhet inom bergsproduktionen. 
Detta har på ett intressant sätt även studerats av Göran Rydén som visar 
hur nära hushållets organisering och reproduktion hängde samman med 
arbetet i smedjan, och hur smidesarbetet också bestämdes av hushållets 
möjligheter och begränsningar. Rydén har lyckats sammanföra två 
forskningsgrenar som tidigare inte ställts samman, den demografiska och 
den brukshistoriska, och har visat den nära kopplingen mellan produktion 
och reproduktion.5 

Det förhållandet att hushållet spelade så stor roll som produktionsenhet 
har ofta dolt kvinnornas del i arbetet och därmed också den ekonomiska 
betydelsen av detta. Det faktum att mannen oftast stod för den offentliga 
representationen av familjen har bidragit till att kvinnornas deltagande i 
produktionen inte synts. Florén och Henriksson har med hjälp av meto
diska genomgångar av svårbearbetat källmaterial lyckats synliggöra kvin
nornas insatser på Jäders bruk och i gruvorna. Samtidigt visar de att 
kvinnornas ställning försämrades när hushållet förlorade funktionen som 

3 Håkan Henriksson, "Kvinnor i gruvarbete", Med hammare och fackla 1994. 
4 Denna period av gruvnäringens historia har nyligen studerats i Eva Blombergs avhandling Män 
i mörker. Arbetsgivare, reformister och syndikalister. Politik och identitet i svensk gruvindustri 
1910-1940, Stockholm 1995. Hennes studie är ett intressant exempel på genusteoretiskt grundade 
studier som inriktar sig på mannens roll i genusmönstret. 
5 Göran Rydén, Hammarlag och hushåll. Om relationen mellan smidesarbetet och smedshushållen 
vid Tore Petrés brukskomplex 1830-1850, Jernkontorets bergshistoriska skriftserie 27, 1991. 
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produktionsenhet i Bergslagen, när produktionen blev individbaserad, 
mer marknadsorienterad och de direkta producenterna proletariserades. 
Hushållet tycks ha gett kvinnorna i äldre tid möj ligheter som vida översteg 
det forskningen tidigare antagit, trots att kvinnor inte var myndiga i lagens 
mening.6 

Både Floréns och Henrikssons studier lyfter fram intressanta föränd
ringar för kvinnorna i arbetslivet i Bergslagen och visar hur mycket som 
fortfarande är okänt om denna utveckling. Mycket forskning återstår att 
göra om kvinnans arbete i Bergslagen. Kvinnornas arbete inom andra 
protoindustriella näringar kan ge viktiga pusselbitar till kvinnans ställning 
i bergsproduktionen. Kvinnans roll i linhanteringen och linhandeln i 
Hälsingland under 1800-talet har studerats av Inger Jonsson.7 Linhandeln 
var inte lika viktig för exporten som järnet, men hade stor ekonomisk 
betydelse inom Sverige. Kvinnornas arbete var betydelsefullt i 
linberedningens många och arbetskrävande moment. Jonsson visar att 
arbetsdelningen mellan kvinnor och män var strikt organiserad och att 
denna arbetsdelning inte förändrades när näringen expanderade. En viktig 
förklaring till detta är att det fanns en växande grupp av obesuttna kvinnor, 
t.ex. soldathustrur, som kunde tas i anspråk för många av de arbetskrä
vande momenten. I ett pågående avhandlingsarbete vid historiska institu
tionen i Uppsala studerar även Rosemarie Andersson genusarbetsdelningen 
i Hälsingland, men under en tidigare period än Jonsson.8 

Den roll kvinnan har haft i arbetslivet i Bergslagen har också påverkat 
hennes roll på andra områden. Forskningsprojektet "Plebejerna på berget. 
Kulturförändringar i tidigindustriell bergslagsmiljö. Nora och Linde 
bergslagar 1600-1850", vid historiska institutionen i Uppsala, lyfter fram 
fyra viktiga områden där genusrelationerna kan antas ha varit annorlunda 
under tidigindustriell tid: 1. Familjemönster, 2. Konsumtionsmönster, 3. 
Tankesätt och manifest ideologi, 4. Brottslighet.9 Intressant är också att 
undersöka hur genusmönstret på dessa områden förändrades i och med 
industrialiseringen. 

1. Familjemönster Det fanns en nära koppling mellan produktionens 
sociala organisation och familjebildningen. Giftermålsmönster och bar
nafödande skilde sig jämfört med mönstren i rent agrara områden. Det är 

6 Kvinnans ställning enligt svensk lag behandlas i Gudrun Andersson Lennströms artikel "Makt 
och myndighet" i Gudrun Andersson Lennström & Marie Lennersand, Sprickor i muren, 
Funktion och dysfunktion i det stormaktstida rättssystemet, Opuscula Historica Upsaliensia 14, 
Uppsala 1994. 
7 Inger Jonsson, Linodlare, väverskor och köpmän. Linne som handelsvara och 
försörjningsmöjlighet i det tidiga 1800-talets Hälsingland, Uppsala 1994. 
8 Preliminär avhandlingstitel: "Genusarbetsdelning och hushållsstrategier i ett protoindustriellt 
område med järnbruk och omfattande linnehantering, Bjuråker, Hälsingland 1750-1850". 
9 Projektet är finansierat av HSFR och leds av docent Anders Florén. Dessutom deltar FK Gudrun 
Andersson och FK Linda Oja. 
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troligt att egendomslösa (t.ex. gruvarbetare) gifte sig tidigare, att frekven
sen av utomäktenskapliga barn var högre o.s.v. 

2. Konsumtionsmönster I protoindustriella områden hade människorna 
mer kontakt med marknaden än i agrara regioner och därför var konsum
tionen antagligen mer inriktad på statusartiklar. Internationell forskning 
har visat dels på kvinnors viktiga roll i hushållets konsumtion, dels på 
skilda genusmönster på detta område. 

I ett pågående avhandlingsarbete vid historiska institutionen i Uppsala 
studerar Ylva Hasselberg bl.a. skuld och statuskonsumtion hos 
brukspatronsgruppen under första halvan av 1800-talet.10 Hasselberg 
visar att det fanns en statuskonsumtion i denna grupp, d.v.s. en konsum
tion vars primära syfte inte var överlevnad utan att visa gruppens sociala 
status inför omvärlden. Vad gäller konsumtionsmönster hade arvssedvänj or 
stor betydelse i äldre tid. De genusspecifika arvssedvänjorna i Bergslagen 
studeras i ett pågående projekt av Maria Sjöberg vid historiska institutio
nen, Stockholms universitet. Sj Öberg föreläste över detta ämne vid Bergslag
ens kvinnodagar 1995. 

3. Tankesätt och manifest ideologi Det kan antas att den annorlunda 
produktionen i protoindustriella områden påverkade mäns och kvinnors 
sätt att se på världen och de manifesta ideologier de omfattade. Det handlar 
dels om kyrkans betydelse i Bergslagen, dels om de politiska ideologierna. 
En viktig del är den folkliga kulturen som t.ex. innehöll moment av magi 
som ej var accepterade av kyrkan. Vilka särskilda former av folkliga 
tankesätt fanns i Bergslagen? 

Linda Oj a studerar i ett pågående avhandlingsarbete vid historiska 
institutionen, Uppsala universitet, den folkliga magins roll inom den 
tidigmoderna folkkulturen.11 I Oj as studie berörs de särskilda magiska 
föreställningar som fanns i Bergslagen kring gruvor och smedjor, och de 
genusmönster som uttrycktes i dessa föreställningar. 

En viktig ideologisk aspekt är de föreställningar som fanns kring hur en 
kvinna borde vara, vilka dygder hon skulle ha. I sin föreläsning vid 
Bergslagens kvinnodagar behandlade Kekke Stadin de ståndsspecifika 
kvinnoideal som fanns i Sverige under äldre tid. 

Ett annat viktigt område att studera är de manifesta ideologier som 
fördes fram av de politiska partierna, och kvinnors deltagande i den 
politiska verksamheten. Gunnela Björk vid historiska institutionen, Stock
holms universitet, studerar kvinnorna i politiken i Örebro.12 Hon undersö
ker hur kvinnorna har organiserat sig i Örebro under 1900-talet. Studien 

10 Preliminär avhandlingstitel: "Mentala strukturer vid Furudals bruk 1800-1850". 
" Preliminär avhandlingstitel: "Inställningar till folklig magi i Sverige, ca 1600-1800". 
12 Preliminär avhandlingstitel: "När kvinnorna gick samman. Kvinnors kollektiva handlande. Exemplet 
Örebro 1900-1950". 
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gäller olika typer av organisering från partier, kvinnorörelser och fackför
eningar till husmodersföreningar. En annan viktig del i Björks studie är 
hur kvinnorna agerade i kommunalpolitiken i Örebro när de väl vunnit 
rösträtt och representation. Vid Bergslagens kvinnodagar föreläste Gun
nel Karlsson om kvinnor och politik under 1900-talet. I sin avhandling har 
hon studerat det socialdemokratiska kvinnoförbundets organisering och 
politiska kamp inom SAP.13 

4. Brottslighet I protoindustriella områden var de sociala spänningarna 
i samhället annorlunda än i agrara områden och kan antas ha lett till ett 
annorlunda brottsmönster. En hypotes är att kvinnors och mäns brottslig
het var mer lika än i rent agrara regioner. Kvinnornas rättssituation i 
Bergslagen studeras i ett pågående avhandlingsarbete av Gudrun Anders
son, som även föreläste över detta ämne vid Bergslagens kvinnodagar 
1995.14 Andersson undersöker två områden med olika näringsstruktur, det 
agrart dominerade Askers härad, Örebro län, samt Nora bergslagssocken. 
En av Anderssons hypoteser är att kvinnans starkare ställning i den 
protoindustriella produktionen gav henne en starkare rättslig ställning. Ett 
exempel är att kvinnorna i Bergslagen ofta företrädde hushållet inför 
domstol i ekonomiska ärenden som berörde hushållet. 

Den forskning om kvinnorna i Bergslagen som gjorts och görs är 
mycket intressant, men det finns även många viktiga problem kvar att 
studera. Arbetsgruppen för Bergslagens kvinnomuseum hoppas därför att 
ett museum med särskild inriktning på kvinnorna i Bergslagen skall bli en 
samlingspunkt för forskare och en inspirationskälla för att starta nya 
forskningsproj ekt. 

Bergslagens kvinnomuseum 
Varför uppkom idén att starta ett kvinnomuseum? Kvinnans situation i 
nutid och dåtid har de senaste 10-15 åren blivit alltmer belyst, men trots 
det har det varit svårt att få genomslag för detta på museerna. På 
majoriteten av svenska museer är kvinnorna fortfarande antingen osyn
liga eller utgör ett komplement till den "riktiga" historien.15 Om det finns 
kvinnor med är det oftast enbart som maka och mor. Detta är naturligtvis 
inte unikt för museerna, utan även allmänt inom historieskrivningen har 
kvinnorna länge varit frånvarande eller bara funnits med i ett komplette-

13 Gunnel Karlsson, Från broderskap till systerskap, Det socialdemokratiska kvinnoförbundets 
kamp för inflytande och makt i SAP, Lund 1996. 
14 Preliminär avhandlingstitel: "Sociala normer och maktrelationer. Kvinnor inför rätta i Asker 
och Nora, 1645-1725". 
15 Detta diskuteras av ekonomhistorikern Inger Jonsson som gjort en analys av några museer ur 
genusperspektiv: Det dolda budskapet. Kön och makt, kvinnor och män i museiutställningar, 
Arbetets museum och Riksutställningar, 1993. 
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rande kapitel i historieböckerna. Projektet Bergslagens kvinnomuseum är 
ett sätt motverka detta. Museet skulle sätta kvinnornas liv i Bergslagen i 
centrum och placera in kvinnorna i sitt historiska sammanhang. 

Det är naturligtvis viktigt att verka for att kvinnohistorien skall bli mer 
integrerad på de traditionella museerna, men för att nå det målet kan 
särskilda kvinnomuseer vara en framkomlig väg att visa kvinnornas 
mångfacetterade insats genom historien och att sätta in denna i sitt 
samhälleliga sammanhang. De konventionella museerna tyngs också 
alltför mycket av sin traditionella organisation, innehåll och ambition, och 
har kanske därför svårt att ta till sig det nya synsätt som genusteorin 
innebär. 

En annan viktig förutsättning för att idén om ett kvinnomuseum i 
Bergslagen väcktes är naturligtvis hur arbetslivet ser ut i Bergslagen idag. 
Projektet föddes ur en diskussion om vilken roll kvinnorna har spelat i 
arbetslivet historiskt, idag och kommer att spela i framtiden. Bergslagens 
näringsliv har under de senaste decennierna genomgått en mycket drama
tisk omvandling. Traditionella bruksnäringar har nästan försvunnit från 
området. Ett mycket tydligt exempel är gruvnäringen som under många 
hundra år var central för hela regionen, men som idag är helt borta. Denna 
omvandling har skapat stor arbetslöshet både bland kvinnor och män. 

En viktig ambition för arbetsgruppen för Bergslagens kvinnomuseum 
är att förankra projektet både i universitetsvärlden och i folkbildnings
verksamheten på lokalplanet. Museet skall förhoppningsvis kunna bli en 
plats för möten mellan forskare och historieintresserade kvinnor och män 
i Bergslagen. Bergslagens kvinnodagar var en sådan mötesplats som 
mötte stort gensvar hos de deltagande universitetsforskarna och hos dem 
som kom och lyssnade på föredragen. 

Hösten 1994 startade i Surahammar några forskningscirklar. De har 
arbetat enligt mottot gräv-där-du-står, d.v.s. de har framförallt studerat 
kvinnor som verkat i Surahammars kommun. En cirkel studerade ett 
kvinnoöde på 1700-talet. Kvinnan man studerat heter Sophia Christina 
Lilliestierna (1671-1744) och övertog Surahammars bruk 1726. 
Lilliestierna är ett intressant exempel på kvinnors verksamhet som bruks
ägare under 1600-1700-talen. Forskningscirkelns arbete kom att ligga till 
grund för ett skådespel som framfördes en kväll under Bergslagens 
kvinnodagar. 

De två cirklar som studerade 1800-talskvinnor valde båda kvinnoöden 
i de lägre samhällsklasserna. En forskningscirkel intresserade sig för 
Johanna Matilda Bäckman (1859-1944). Bäckman var gift med en gårds
smed vid Surahammars bruks lantbruk, men blev änka vid 3 5 års ålder och 
levde därefter ett arbetsamt och hårt liv. Hon fick ensam ansvaret för att 
försörja sig och sina fem små barn. Hon arbetade med att tvätta och baka 
åt herrskapsfolk och kunde tillbringa långa tider borta från barnen. 
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Bäckmans liv visar på hur hårt livet för en fattig änka var, och hur många 
olika arbetsuppgifter hon fick utföra för sin försörjning. Bäckman kalla
des Slaktar-Johanna eftersom hon var en mycket skicklig slaktare, vilket 
var ett tungt arbete. Hon arbetade även på en torvmosse som tillhörde 
Surahammars bruk. Den andra cirkeln som studerat 1800-talet undersökte 
Hedvig Abrahamsson (1870-1927). Abrahamssons liv presenterades för 
Virsboborna i en utställning på Virsbo bibliotek. 

Båda 1800-talscirklarna visar på betydelsen av lokalkännedom för att 
studera kvinnor i det nära förflutna. Arkivmaterialet är ofta fattigt när det 
gäller arbetarkvinnor på 1800-talet och därför är muntliga uppgifter och 
bevarade föremål som finns hos släktingar ovärderliga för att få kunskap 
om dessa kvinnor. När man studerar kvinnoöden längre tillbaka i historien 
måste man däremot helt lita till det skriftliga källmaterialet och det är 
därför svårt att studera kvinnorna i lägre samhällsklasser i äldre tid. Att 
den forskningscirkel som ägnade sig åt 1700-talet kunde få fram resultat 
berodde på att de studerade en adelskvinna som efterlämnat många spår 
i källorna. 

Bergslagens kvinnomuseum visade under sommaren och böljan av 
hösten 1995 sin första temautställning "Hundra trettio meter underjord". 
Utställningen skapades av producenten Eva Persson tillsammans med 
konstnären Beatrice Hansson och historikern Håkan Henriksson. 
Henrikssons uppsats om kvinnorna i gruvarbetet utgjorde underlag för 
arbetet.16 

Utställningen visades i en före detta elverkstad på Surahammars gamla 
bruksområde och gestaltades med stor noggrannhet i detaljerna. 
Gruvgången som byggdes hade de mått som gruvgångar hade på 1800-
talet. Stegen inne i utställningslokalen hade de exakta måtten som äldre 
gruvstegar. Utanför utställningsbyggnaden lades en 133 meter lång stege 
ut som skulle visa hur djupt kvinnor och män klättrade ner i gruvan i 
Dalkarlsberget. Denna noggrannhet i detaljerna gav besökaren en upple
velse av hur det var att arbeta i en gruva på 1800-talet. 

Handlingen i utställningen kretsade kring en olycka som inträffade i 
Östra Rymningsgruvan i Dalkarlsberget på kvällen den 17 oktober 1836. 
Genom gruvbolagets olycksberättelse och räkenskaper har Håkan Henriks
son fått fram exakt hur olyckan gick till och vilka kostnader man hade för 
gravöppning, svepning, gravöl m.m. Dessutom redovisas i källorna de 
ekonomiska bidrag de efterlevande till dem som förolyckats fick från 
bolaget. Alla dessa fakta gestaltades mycket suggestivt i den gamla 
elverkstaden. 

16 Håkan Henriksson, a.a. 
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Bergslagens kvinnomuseums ambition att bli en mötesplats för både 
universitetsutbildning och folkbildning uttrycks även med denna bok. Det 
stora intresse som väcktes av föreläsningarna i Surahammar juni 1995 har 
inspirerat till att låta även andra ta del av dem. De fem föredragen 
presenteras här i den form de framfördes i Surahammar. Genom att 
publicera dessa kommer förhoppningsvis fler att intressera sig för ett nytt 
och spännande forskningsfält: kvinnorna i Bergslagen. 
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När bergsmannen blev bonde 
- om arbetsdelning i det förindustriella Sverige 

Maria Sjöberg 

Inledning 
I begynnelsen när bergsmannen också var borgare var bergsmansfamilj ens 
ståndsmässiga hemvist oklar. Vilket politiskt stånd bergsmannen borde 
höra hemma i var till exempel inte självklart. I praktiken utgjorde 
bergsmannens verksamhet också rätt mycket av en borgerlig näring. Jag 
syftar dels på att bergsmännen behärskade hela produktionsprocessen, 
dels på att de självständigt handlade och köpte med järn. I den direkta 
driften, som de förmögnare bergsmännen kunde ha landbor för att 
genomföra, var hushållet oavsett förmögenhet ändå den grundläggande 
enheten. 

Arbetsdelningen mellan olika grupper var alltså inte helt entydig på 
1500-talet. Det gällde även arbetsdelningen mellan regioner. Den agrara 
produktionen var ännu otillräckligt uppdelad för att tillåta en dramatisk 
expansion i bergsbruket. Först under 1600-talets lopp blev det möjligt och 
då etablerades också bruken. Brukens tillkomst medförde även att en 
arbetsdelning inom järnproduktionens olika tillverkningsled kom till 
stånd. Det sociala och ekonomiska tryck som bruken utövade på bergsmans
näringen förstärkte bergsmännens sjunkande sociala status och bergs
männen blev definitivt inordnade bland bönderna. Detta märktes av de 
politiska förordningarna, men även av bergsmännens praktiska verksam
het. Nyodlingar och arvsfördelningar visade nämligen jordens förstärkta 
roll i bergsmännens ekonomi. 

Här vill jag alltså konkretisera detta förlopp och då knyta det till olika 
aspekter av begreppet arbetsdelning. Med detta begrepp vill jag fånga 
produktionens specialisering som en arbetsdelning mellan olika regioner, 
grupper, hushåll och kön. Sammantaget belyser dessa aspekter förutsätt
ningarna - eller svårigheterna - för att ett mer fullständigt utbyte av 
tjänster och produkter skulle kunna ske, men också de mekanismer som 
drev på, respektive förhindrade, att ett mer fullständigt utbyte mellan 
grupper och orter skulle komma till stånd. Mitt exempel är just bergs
männens förändrade roll och jag uppehåller mig särskilt vid utvecklingen 
i Dalarna. Låt oss därför börja med att översiktligt studera förhållandena 
där närmare. 
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Dalarnas regioner 
Redan på 1500-talet fanns olika ekonomiska regioner i Dalarna. Siljans
bygden var en, trakten runt Falun var en annan, Bergslagen var en tredje. 
Dessa regioner skilde sig åt på flera sätt. Det som människorna i allmänhet 
försörjde sig på var visserligen generellt knutet till jordbruket, men 
näringarna varierade ändå. I bergslagsdelen var det järn, i Siljansbygden 
saluslöjd, kreatursskötsel och spannmål, i Falun spelade förstås kopparn 
en viktig roll. Lite förenklat kan man därför dela in Dalarna i bondebygd 
och handelsbygd. Siljansbygden får representera bondbygden, medan 
Bergslagen och Falun förs till handelsbygd. Ser man till stadsväsendets 
utbredning i landskapet kan detta i stort sett bekräfta indelningen. Före 
1600-talet fanns bara en stad i Dalarna, nämligen Hedemora. Under 1600-
talet blev Falun stad, samtidigt som andra orter i bergslagsdelen också fick 
stadsrättigheter. Inte någon av Siljansbygdens orter blev stad och det är ett 
förhållande som hållt i sig långt in på 1900-talet. Tätorternas framväxt i 
Dalarna var nära samhörigt med bergsbrukets industrialisering. Flera av 
de större bruken blev bruksorter och viktiga tätorter. Ett exempel på det 
kan vara Ludvika, som på 1700-talet var Dalarnas största stångjärnsbruk. 
På 1900-talet fanns här en storskalig industri och Ludvika samhälle var en 
betydande tätort. Ett liknande mönster finns i de angränsande landskapen; 
Fagersta, Norberg och Surahammar i Västmanland, för att nu endast 
nämna några. 

Att brukssamhällena fick stadskaraktär är ingen slump. Redan i 1700-
talets ekonomiska debatt sågs bruken ibland som städer. Bruksägarna 
framhöll att bruken uppfyllde liknande ekonomiska funktioner, vilket 
städernas borgerskap satte sig emot. Brukens ekonomiska funktion lik
nade städernas i den meningen att de omfördelade arbete och kapital och 
därför var viktiga för arbetsdelningens utveckling. Det var också via 
bruken som den internationella marknaden nådde till de små bergsmans
byarna. I allt detta skilde sig Dalarnas bergslagsdel från den bondbygd 
som omgav Silj an. Och det var troligen en faktor som bidrog till att tätorter 
växte fram i bergslagsdelen. Men det fanns också en annan skillnad som 
var slående, både på 1700-talet och 1900-talet. Denna skillnad gällde 
j orden och hur den överfördes mellan generationer. Den arvssedvänj a som 
var den gängse i Söderbärke, i Dalarnas bergslagsdel, var den vanliga i 
Sverige, och även i Europa. I Siljansbygden däremot var det oftast så att 
alla syskon, både kvinnor och män, tog sin arvejord i faktisk besittning, så 
kallad realarvedelning. Kvinnor ärvde visserligen hälften så mycket jord 
som sina bröder, men de ärvde jord. 

I likhet med många andra följde bergsmännen i Söderbärke statsmakt
ens intentioner, och det är egentligen inte mycket att förvånas över. Snarast 
är frågan varför sedvänjorna överhuvudtaget varierade. Varför skiftade 
arvssedvänjan till och med inom samma landskap? 
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Ett allmänt svar på frågan om varför vissa arvssedvänjor tillämpades på 
en del håll, medan förhållandet kunde vara annorlunda på andra, är att 
arvssedvänjan var en del av familjernas strategier för att trygga sin 
nuvarande och framtida försörjning. Av detta följer att de båda jämförda 
regionerna i Dalarna hade skilda förutsättningar för försörjningen. Det var 
en olikhet som i högsta grad medförde skillnader för kvinnor. Kvinnorna 
i Dalarnas bergslagsbygd saknade i allmänhet jord, kvinnorna runt Siljan 
tycks ha fått jord. I den förra regionen var jordmarknaden ett manligt 
forum. Det bör den inte ha varit i Siljansbygden. Ett resultat av detta 
förhållande kan ha varit att kvinnorna runt Siljan var offentliga i högre 
grad. Men det återstår ännu att pröva. 

Fortfarande kvarstår frågan om upphovet till arvssedvänjornas varia
tion i ett landskap där avstånden var så små att bergsmannen borde ha varit 
välbekant med förhållandena vid Siljan. 

Min utgångspunkt är ändå den att arvssedvänjan bör kopplas till 
respektive orters sociala och ekonomiska struktur. Den stora skillnaden 
mellan bergslagsdelen jämfört med Siljansbygden utgjordes, som sagt, av 
de skilda sätten folk försörj de sig på. Just detta gav också upphov till skilda 
sociala strukturer på respektive håll. I bergslagsdelen fanns bruk och 
brukspatroner, och brukspatronerna agerade på samma sätt som adeln 
gjorde på andra håll i landet. Bruksägarna försökte nämligen lägga under 
sig både jord och bönder. Tillgång på arbetande bönder, skog och jord var 
ju avgörande för att kunna driva ett järnbruk på 1600- och 1700-talen. 
Området kännetecknades därför av skarpa sociala och ekonomiska mot
sättningar mellan allmogen och ståndspersonerna på bruken. Det 
enarvingesystem som kom att bli allmogens sedvänja där, vill jag se som 
en försvars-, och överlevnadsstrategi gentemot bruksintressena. Ju min
dre jord, desto mer beroende av bruksarbete, och risk för skuldsättning 
med påföljande utmätning. Alltså gällde det att hålla egendomen intakt. 
Den ökade satsningen på jordbruk var också en del i samma strategi. De 
som inte ärvde jord bör ha varit de som flyttade till andra orter - till de 
tätorter som i anslutning till bruken växte upp under just 1600- och 1700-
talen. 

Siljansbygden var ett område som nog inte saknade sociala motsätt
ningar. Men det fanns inget överskikt som hade möjlighet att samla jord 
på det sätt som brukspatronerna gjorde i Bergslagen. Här fanns inte hotet 
från vare sig bruk eller adelsgårdar som ett skäl för att hålla egendomen 
intakt. Däremot blev det svårt att klara att försörja sig på de små jordlotter 
arvet efter föräldrarna gav var och en. Men det behövdes inte heller. 
Dalallmogen var ju sedan lång tid - oklart hur lång - vana vid att vandra 
till andra orter för att söka sig utkomster. Arbetsvandringarna till 
Mälarregionen, främst Stockholm, fungerade långt in i vår tid som 
komplement till det småskaliga jordbruket. Kanske var det just detta 

16 



komplement som bidrog till att det aldrig växte fram någon stad i närheten 
av Siljansbygden? 

Ställer man situationen i Bergslagen mot den som rådde i Siljansbygden 
kan man alltså urskilja följande mönster: 

Bruken och brukspatronerna har emellertid inte alltid tillhört bilden i 
Bergslagen. Det var först under 1600-talets första hälft som de etablerades 
och det är därför möjligt att tillkomsten av bruken även bidrog till att 
enarvingesystemet blev den dominerande sedvänjan i landskapets 
bergslagsdel. Det kan vi emellertid inte veta. Däremot kan vi även tillföra 
en politisk aspekt på det ekonomiska mönster som de skilda arvssedvän
jorna vittnade om. 

Dalarnas politiska regioner 
Dalarnas politiska betydelse under 1500-talet är välbekant. Dalallmogen 
spelade en viktig roll för till exempel Gustav Vasas trontillträde, en roll 
som gett upphov till stor mytbildning i landskapet. Under hans regerings
tid utbröt också en rad oroligheter i just Dalarna, varav Klockupproret 
kanske är det mest kända. Landskapets sociala geografi var rätt märklig 
och sammanföll med den ekonomiska. I de övre socknarna saknades 
nämligen fogdeborgar och frälsegods. Alla var bönder. Trakten runt Falun 
hyste däremot de välbeställda bergsmännen, vars verksamhet ägde rum 
vid Stora Kopparberget. Och det var också från denna grupp landskapets 
politiska ledarskikt rekryterades. 

Om så kopparbergsmännen var tongivande under 1500-talets första 
hälft minskade deras betydelse i rikspolitiken under den andra. Denna 
utveckling har satts i samband med att riksdagar och kungen själv 
utmanövrerade landskapens självstyrelse. Till riksdagen fick kopparbergs
männen tillsammans med borgerskapet i Falun, som då ännu inte var stad, 
skicka en representant. Järnbergsmännen däremot representerades av 
bondeståndet. Med fyrståndsriksdagens framväxt tycks Dalarnas infly
tande på rikspolitiken ha minskat. Riksdagens framväxt var visserligen 
trevande, men på lång sikt innebar den en tydlig politisk uppdelning av 
bergsmansgruppen. Kopparbergsmännen anslöts till borgarståndet, medan 
järnbergsmännen fördes till bondeståndet. Denna utveckling var dock inte 
självklar från början. 

Bergslagen: Siljansbygden 

* En man efterträdde föräldrarna 
* Medarvingarna flyttade 
* Tätorter 

* Alla ärvde jord 
* Alla bodde kvar 
* Arbetsvandringar 
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Kopparbergsmännens ledande roll hängde ihop med deras ekonomiska 
betydelse för landet i dess helhet. På 1600-talet var kopparn fortfarande 
viktig och tillverkningen omhuldades därför av statsmakten. Men det var 
en annan bransch som relativt vuxit i styrka och det var just järn
hanteringen, vilken var lokaliserad till landskapets södra delar - Bergsla
gen. I det fortsatta var det denna region som blev landskapets ekonomiskt 
ledande. Detta skedde parallellt med att de järntill verkande bergsmännen 
fick sin politiska hemvist i bondeståndet. Att de järntillverkande bergs
männen under 1600-talets andra hälft med självklarhet tog säte i bonde
ståndet var ett tecken på att deras socio-ekonomiska status sjönk. Bergs
männen skildes definitivt från de borgerliga näringarna och den status 
dessa var förknippade med. Samtidigt etablerades emellertid en annan 
ekonomiskt mäktig grupp i Bergslagen, nämligen brukspatronerna. 
Brukspatronerna hade generellt hög social status och en annan ekonomisk 
ställning än bergsmännen. Eftersom brukspatronerna, om de inte var 
borgare eller adelsmän, saknade representation i riksdagen, gick deras 
politiska inflytande genom andra kanaler. 

Allmänt sett återspeglade Dalarnas ekonomiska regioner såväl de 
politiska som sociala förhållanden. Landskapets ekonomiska geografi 
uppvisade nämligen ett mönster med tre klart urskiljbara regioner: Sil
jansbygden - Falun med omnejd - Bergslagen. Inom de olika områdena 
fanns variation, men gränserna mellan de olika regionerna var ändå rätt 
skarpa. Siljanstrakten var en utpräglad bondebygd, i Falun fanns borger
liga grupper knutna till koppartillverkningen och i Bergslagen utveckla
des en bruksbygd med ständiga spänningar mellan brukspatroner och 
bergsmän. 

Med det regionala utbytet av varor som utgångspunkt kan här urskiljas 
en regional arbetsdelning i landskapet. De olika orterna kompletterade 
varandra och detta utbyte framkom även indirekt av de skilda arvssed
vänjorna. Eftersom det inte var möjligt att vara självförsörjande på 
livsmedel i Bergslagen, är det ingen överdrift att framhålla den regionala 
arbetsdelningen som nödvändig för järntillverkningens fortbestånd. 

Om så bergsmännen i 1500-talets politik inte utvecklats som ett särskilt 
stånd, blev bergsmännens politiska hemvist bland bönderna ändå alltmer 
fastställd. I den praktiska verksamheten utgjorde bergsmännen däremot 
länge ett märkligt biandstånd - några kombinerade sin bondenäring med 
borgarens - vilket sannolikt var en följd av en viss arbetsdelning och 
resursfördelning inom bergsmansgruppen. På den ideologiska och prak
tiska nivå var därför arbetsdelningen mellan stånden - de privilegiebärande 
grupperna - ofullständig, men på 1600-talet förändrades detta. Då fördju
pades en process som innebar en större enhetlighet inom bergsmans
gruppen och det var egentligen under detta århundrade bergsmannen 
slutgiltigt formerades till bonde. Låt oss därför ta det från böljan. 
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I begynnelsen 
När bergsbruket uppstod är en omtvistad fråga som nog är omöjlig att 
besvara. På medeltiden var dock möjligheten att utvinna järn ur bergmalm 
både känd och prövad. Mycket talar för att masugnen togs i bruk någon 
gång på 1200-talet och då i trakten av Norberg. Arkeologernas rekonstruk
tion av Lapphyttan där, har redan nu lett till att man tror att masugnen var 
en inhemsk uppfinning och därmed inte något som infördes av de många 
tyskar som fanns i landet under medeltiden. Norbergstrakten tycks ha varit 
ledande i utvecklingen av det svenska bergsbruket. Från detta område 
spreds bergsbruket sedan västerut mot Värmland. Det skogs- och bergs
område i Mellansverige som sedan kom att benämnas Bergslagen var 
omslutet av gamla bondbygder, och det tidiga bergsbruket utövades i 
samklang med bondbrukets årsrytm. Bergsbruket var i hög grad ett 
säsongsbruk och bebyggelsen kring de tidigt etablerade hyttorna var till en 
början troligen inte ens permanent. Spridda notiser i källorna från tiden 
före 1300-talets mitt, antyder att både andliga och världsliga stormän -
präster och adel - tillsammans med invandrade tyskar då hade intressen i 
bergsbruket. Därefter tycks bergsbruket i huvudsak ha blivit en angelä
genhet för de småföretagande bergsmännen. Men bergsmansgruppen var 
långt ifrån en homogen grupp. På toppen fanns 1400-talets bergsmän som, 
i likhet med Engelbrekt, hade betydande förmögenheter. Längre ned i 
hierarkin fanns bergsmän som inte bara saknade förmögenhet, de hade till 
och med ekonomiskt svårt att överhuvudtaget genomförajärntillverkning. 
De förmögnas bättre ekonomiska ställning kom sig inte av att deras 
anläggningar var så mycket större än andras, eller att driften där var mer 
rationell. I stället var tillgångarna ett resultat av att de förfogade över ett 
stort antal gårdar och därmed flera hyttor. Deras verksamhet var också -
såvitt man vet - direkt knuten till handel och köpenskap. Vissa bergsmän, 
som till exempel Engelbrekt, förenade alltså bergsmanssysslan med att 
också vara köpman. Hos dessa bergsmän blev stadens näring nära knuten 
till landsbygdens och då kan det vara befogat att betrakta dem som ett slags 
handelsmän. Det är oklart hur många de så kallade handelsmannabergs-
männen var. Jag utgår emellertid från att denna grupp var relativt mer 
betydande på 1400- och 1500-talen än den senare kom att vara. 

Bergsbruk som hushållsarbete 
När de medeltida bergsmännen slog sig samman för att bygga masugnar 
och smedjor var detta en lösning på flera problem. Uppbyggnads- och 
underhållskostnaderna blev mindre för var och en och smältningen kunde 
fortgå utan avbrott. Trots detta genomfördes smältningen bara en viss tid 
på året. Till stor del berodde det på att smältningen av malmen krävde 
omfattande förberedelser. Bergsmännen skulle först tillverka all kol som 
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gick åt. Kolning och förberedelserna med den brutna malmen ägde rum i 
hushållets regi. Här samarbetade inte hyttelaget eller bergslaget. I stället 
utgjorde familjen och hushållet den huvudsakliga arbetskraften. Trots att 
själva tillverkningsprocessen kunde ha genomförts av de enskilda bergs
männen tillsammans, var också hushållet där av avgörande betydelse. 
Vaije bergsmanshushåll kom till hyttan med egen malm och kol. Sedan 
turades de olika hushållen om i tillverkningen, som för vart och ett av 
hushållen kanske var på ett dygn eller två. Kooperationen mellan hus
hållen gällde därför främst förvaltning och underhåll av den gemensamt 
ägda produktionsanläggningen, medan hushållen stod för själva tillverk
ningen. 

Eftersom bergsbruket i så hög grad präglades av vad hushållet förmådde 
prestera, säger det sig självt att kvinnorna inte var uteslutna från arbetet. 
Men källorna erbjuder mycket små möjligheter att fastställa hur arbetet 
var fördelat på män och kvinnor. Kanske kolningen utfördes av männen 
medan kvinnorna skötte gården? I förberedelserna med malmen har 
särskilt krossning och sortering pekats ut som en syssla för kvinnor. Precis 
som i många andra näringar tyder alltså mycket på att kvinnorna också här 
var flexibla och utförde varierande uppgifter. Männen däremot, var 
sannolikt mer låsta till det arbete som utfördes utanför gården, kolningen 
och själva tillverkningsprocessen. 

Den hushållsbaserade produktionen innebar att alla hushållsmedlemmar 
deltog i arbetet, alltså även kvinnor. I räkenskaper och andra källor som 
historikerna är hänvisade till noterades emellertid oftast männen. Männen 
representerade hushållen utåt och man skulle kunna säga att först med 
fokus på hushållet i olika typer av äldre produktion framgår också det 
självklara; nämligen att även kvinnorna arbetade. Men det betyder inte att 
maktrelationen mellan män och kvinnor var jämlik; tvärtom var hierarkin 
mellan könen tydlig. Mannens uppgift var klart och precist definierad till 
sj älva tillverkningsprocessen. Kvinnans uppgift var den flexibla assistent
ens, som ständigt var sysselsatt med flera och samtidigt pågående sysslor. 
Det finns exempel på att kvinnan assisterade mannen vid blästerugnen 
genom att trampa bälgarna samtidigt som hon nystade upp garn på en 
slända. Uppenbarligen har den traditionella kvinnobilden en lång - men 
även motsägelsefull - historia. Med motsägelsefull syftar jag på de 
möjligheter änkorna hade att överta de uppgifter deras makar tidigare 
hade innehaft. När - och om - en kvinna blev änka var nämligen hon den 
som förestod hushållet utåt. Det kunde till exempel gälla att svara för 
hushållet i kronans räkenskaper, men också att representera hushållet i de 
meningsskiljaktigheter den lokala rättskipningen hade att lösa. Protokol
len från den lokala rättsinstansen är en av de få källor som kan vittna om 
att bergsmansnäringen baserades på hushållets arbetskraft. Denna slutsats 
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är möjlig att dra bland annat av skälet att kvinnor inte saknades i tingets 
arbete. 

Kvinnorna på tinget 
Mellan åren 1544 och 1549 var det bortemot 20% av de lokala tingens 
ärenden i Norberg som drevs av kvinnor, vilka även var änkor. (Norberg 
ingick vid denna tid i Dalarnas lagsaga.) Att kvinnorna, inte bara i teorin 
utan också i praktiken, kunde överta de avlidna männens uppgifter 
bekräftade att kvinnorna redan under sina makars livstid var delaktiga i 
produktionen och just kvinnornas delaktighet understryker även att pro
duktionen utfördes hushålls vis. 

Att kvinnan som änka också kunde ansvara för järnproduktionen 
framgår till exempel av hustru Elins framträdande på tinget år 1545 i 
Norberg. Hon tillkännagav då att någon under natten hade tagit järn från 
henne. På morgonen hade hon gått till sina grannar ".. .och lyste det för dem 
och fick sällskap...". Eftersom det var viktigt att den kärande kunde styrka 
sin sak med vittnesmål vandrade hela sällskapet i väg till platsen där 
järnet, enligt Elin, varit förvarat. Där fann de tråget, där järnet tidigare 
varit förvarat, och lite järn som låg löst utspritt på golvet. Hon hade då fått 
veta att Olof i Hyppenbenning hade synts till i boden kvällen dessförinnan. 
Olof närvarade själv på tinget och förnekade att han rört hustru Elins järn. 
Men nämnden, vars ord vägde tungt för domsluten, ville inte frikänna 
honom eftersom han utfört liknande handlingar tidigare. Olof dömdes 
därför efter tjuvabalken. 

Hustru Elins fall säger visserligen inget om hon själv varit involverad 
i själva tillverkningen av järnet. Men hennes ärende visar att det var hon 
som vid tidpunkten för stölden hade ansvaret för hushållets egendom, och 
i vaije fall ägde hon slutprodukten, järnet. 

På samma ting där Elin framträdde kungjorde hustru Britta påNyhyttan 
att hon hade sålt sin del i Königshyttan - beläget i Hedemora socken - till 
hustru Anna i Gylle. Britta hade redan uppburit betalningen av Annas man, 
Anders Rawalsson. Hustru Brittas ersättning för delen i Königshyttan var 
en av de fåtaliga betalningar som inte utgjordes av järn i tingsprotokollen 
från Norberg. I stället hade hon fått 20 mark, en silversked om knappt tre 
lod, ett litet korallband med silverstenar och ett litet kors. Detta ärende 
väcker flera frågor. Den första frågan gäller hur hustru Britta kommit i 
besittning av Königshyttan. Det troliga svaret är att hon sannolikt hade 
ärvt andelen efter sina föräldrar, eller efter sin make. Den andra frågan 
gäller hustru Anna. Hur kom det sig att hon som kvinna hade möjlighet att 
köpa en del av Königshyttan? Som änka kunde hon visserligen köpa och 
handla med egendom, men som gift hade hon inte denna möjlighet. 
Mycket tyder på att hon var gift och därför överskred sina befogenheter. 
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Så sent som den 7 maj 1546, det vill säga ett och ett halvt år efter hustru 
Annas förvärv i Königshyttan, var Anders Rawalsson, Annas make, en av 
nämndemännen på tinget i Stora Tuna. 

Ärendet mellan hustru Britta och hustru Anna visar att lagstiftningens 
regleringar av kvinnors verksamhet inte alltid följdes i praktiken. I lagen 
saknade kvinnorna rättigheter, i praktiken överskred de ibland sina 
befogenheter. I de anförda exemplen framgår att kvinnor avyttrade egen
dom. Det är därför lätt att tro att när kvinnan blivit änka, saknade hon 
möjlighet att driva bergsbruket vidare. Så kan åtminstone affären mellan 
Anna och Britta tolkas. Men i likhet med sina manliga kollegor var också 
bergsmansänkorna hänvisade till vad hushållet förmådde prestera. Där
med var inte mannens frånfälle skäl nog för att motivera försäljningar 
generellt sett. Det förekom också exempel i tingsarbetet som visar att 
änkorna inte saknade möjlighet att driva bergsbruket vidare. Hustru Karin 
i Bännbo, Johan Masmästares efterleverska, och Hustru Kerstin i Olsbening, 
Herman Olssons efterleverska, ville exempelvis skifta ägor mellan sig. 
Hustru Karin bytte bort ägorna i Bännbo med hus, hustomt, täkter, hytta 
och kvarn. I utbyte fick hon ägor i Olsbennning och eftersom hustru 
Kerstin genom bytet erhöll mera gav hon hustru Karin tio fat järn, vilket 
pekar på att betalningsmedlet i Bergslagen var järn, inte pengar. Hustru 
Karin bytte visserligen bort sina möjligheter att idka bergsbruk, och vi vet 
inte vad hon fick i gengäld. Men hennes hytta med mera övertogs av en 
annan änka, som i och med bytet nu hade möjlighet att fortsätta driften. 

Sammantaget bekräftar dessa exempel att kvinnorna var väl insatta i 
bergsbrukets angelägenheter. Därmed bekräftas även att bergsbruket 
tidigt etablerats som ett 'hushållsarbete'. Att änkorna var färre än männen 
berodde snarast på att de allra flesta var gifta. Giftermål var ju en 
nödvändighet i en produktion som baserades på vad hushållen kunde 
åstadkomma. Om båda makarna, tillsammans med husfolket, deltog i 
själva framställningen av tackjärn kan inte mina exempel säga något om. 
Från andra trakter vet vi att kvinnor deltog i åtminstone förberedelse
arbetet med malmen, och det finns ingen anledning att tro att förhållan
dena var annorlunda i Norberg. De direkta bevisen därför är dock inte så 
lätta att finna. Men det är viktigt att framhålla att delat arbete inte, varken 
då eller nu, medförde delad makt. Hela samhället organiserades efter 
könstillhörighet; vissa företeelser var manliga och andra kvinnliga. Män 
och kvinnor hade därför olika befogenheter och det gällde såväl i lagen 
som i praxis. 

Arbetsdelning inom bergsmansgruppen 
Tingets arbete i Västerbergslagen under 1540-talet gav få belägg för att 
våldet hörde till bergsmännens vardagsliv. Däremot fanns många ärenden 
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som bekräftade hur centrala de ekonomiska villkoren var. Bergsbruket 
krävde skogar och betesmarker för att fortleva och tinget var därför i 
huvudsak inriktat på att lösa konflikter om naturresurserna. Det hittills 
sagda pekar på att bergsbruket var en småskalig bondenäring, där hushål
let utgjorde basen, och tingsmenigheten utgjordes därför mest av bönder 
som kombinerade jordbruket med att också tillverka järn. 

Rättsprotokollen ger inte besked om hur de ekonomiska tillgångarna 
generellt sett varierade mellan bergsmännen. Eftersom aktörerna på tinget 
i allmänhet ägde jord, hörde sannolikt de allra flesta ändå till en någor
lunda välbärgad skara. Men det var sällsynt att de var så välbärgade att de 
inte själva behövde delta i produktionen. Undantag fanns, som till exem
pel Jöns Persson i Vibberbo, som ägde fastigheter på flera ställen. Trots att 
Jöns Persson var ett undantag bland tingets aktörer visas ändå på en 
arbetsdelning - alltså skiktning - inom bergsmansgruppen. Några av 
bergsmännen ägde produktionsresurser men upplät själva driften åt andra 
- som alltså inte innehade tillräckligt med resurser för att sj älva genomföra 
produktionen. Spännvidden mellan ytterligheterna - den rike och den 
fattige - kunde vara stor. Präktiga gårdar med den traditionella gjutjärns
skorstenen som kronan på verket fanns vid sidan av små och enkla 
koj liknande gårdar. Hur kunde de ekonomiska villkoren för olika bergs
män variera så? En viktig faktor var nog att bergsmännen själva förfogade 
över sin slutprodukt, osmundarna, som de kunde sälja vidare på olika 
marknader, inhemska som internationella. Här kan man föreställa sig att 
det var några som skötte om flera bergsmäns försäljning mot avgift och på 
så sätt blev förmögnare än sina kollegor. Trots att detta bara är en 
spekulation, är det ändå rimligt att utgå från att det var handeln som gav 
möjligheter till såväl ekonomiska framgångar som bakslag och därmed 
också orsakade skiktning inom bergsmansgruppen. 

Oavsett ekonomisk tillgång genomfördes dock själva arbetsprocessen 
på samma sätt. Bergsmännens varierade ekonomiska ställning berodde 
snarast på att de välbeställda förfogade över flera enheter förproduktionen 
och därmed inte själva genomförde driften. Som ett exempel kan jag 
nämna Måns Nilsson (Svinhuvud) som när han avrättades efter Klockupp
roret befanns ha 41 hemman plus en del lägenheter i Kopparbergslagen. 
Den välbeställde Måns Nilssons situation var självklart inte den vanliga. 
Hans fall kan ändå säga något generellt om dem som hade stora tillgångar, 
det vill säga flera bergsmansgårdar. Med sina hushåll kan de knappast ha 
genomfört driften själva. I stället brukades deras bergsmansgårdar sanno
likt av landbor. Måns Nilsson och andra bergsmän som levde med 
liknande tillgångar påminner därför om 1600- och 1700-talens 
brukspatroner. I Måns Nilssons fall kan förmögenheten även ha varit ett 
resultat av att han var kopparbergsman. De ädlare metallernas bergsmän, 
silver- och kopparbergsmän, tillhörde nämligen ett så kallat bergsfrälse 
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med andra ekonomiska villkor än dem som gällde för järnbergsmännen. 
Men också inom järngruppen fanns förmögna bergsmän som hade land-
bor. På exempelvis tinget år 1548 i Söderbärke kom kyrkoherden herr Lars 
inför rätten och klagade på Wij dekes landbo, vars drift åsamkat besvär för 
kyrkoherden. Om Wij dekes förmögenhet vet vi inget. Men han hade 
tydligen en landbo som tycks ha stått för produktionen, vilket vittnar om 
en viss ekonomisk styrka - och en viss arbetsdelning - inom bergsmans
gruppen. 

Trots de knapphändiga beläggen är det alltså möjligt att föreställa sig att 
den förmögnare bergsmansgruppen förfogade över avkastning från flera 
bergsmansgårdar och att de hade nära förbindelser med den utländska 
marknaden. Det var i så fall dessa bergsmän som förenade borgarens 
syssla med bergsmannens. 

Om så grunddragen i bergsbruket fram till och med 1500-talet fixerats 
är det viktigt att understryka att bergsbrukets utveckling också var 
beroende av den ekonomiska utvecklingen i stort. 

1500-talets ekonomiska geografi i Sverige 
Förutsättningarna för att odla varierade mellan landets olika delar. De 
områden vi känner som kornbodar i dag, var det också på 1500-talet. 
Under 1500-talets andra hälft var det tydligt att Bergslagen var som en 
spindel i det regionala utbytesnätet. Skälet var förstås det stora behovet av 
spannmål, vilket inte tillgodosågs av de magra bergsmansjordarna. Till 
Bergslagen fördes spannmål och boskap i en strid ström under 1500-talet. 
I utbyte lämnades järn, vilket var en åtråvärd vara för alla, oavsett om man 
var bonde eller borgare. När det gällde oxar var kedjan fram till bergsmans
familjens matbord lång. Oxarna kunde födas upp i Småland och Väster
götland för att sedan transporteras till bönder i Mellansverige för gödning. 
Slutligen nådde de Bergslagen och alltihop, från början till slut, skedde 
under kontroll av de sydsvenska borgarna eller kronan själv. Den långväga 
handeln med oxar täckte troligen en stor del av Bergslagens behov av 
nötkött. Men oxar var inte bara viktiga för bergsmansfamiljens livsmed
elsförsörjning. Av hudarna tillverkades exempelvis rep och bälgar, som 
behövdes i tackjärnsblåsningen. 

Oxar, borgare och krediter var tidigt viktiga inslag i bergsbruket. Helt 
klart är att den regionala arbetsdelningen inom den agrara produktionen 
under 1500-talet var en förutsättning för att bergsbruket skulle fortleva. I 
allt detta var bönder och borgare i större delen av landet involverade, vilket 
understryker att järnet var en viktig bytesvara i inrikeshandeln. Kronan 
spelade också en viktig roll när den genom olika politiska beslut dirige
rade oxar mot just Bergslagen. 
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Bergslagen var alltså inte självförsörjande på spannmål eller nötkött 
och det var länge ett bekymmer. Gustav Vasa skrev exempelvis år 1551 till 
bergsmännen i Noraskog att om inte han haft råd att undsätta dem med säd, 
hade många i Noraskog säkert inte haft till brödfödan. Men kungen ansåg 
att han inte alltid kunde hjälpa till, bergsmännen måste hjälpa sig själva. 
Om bergsmännen hade möjlighet att odla åker och äng borde de därför 
svara för att så skedde. Hade de råd eller makt fick de driva bergsbruk. 
Jordbruket kom alltså i första hand, bergsbruket i andra. Att det regionala 
utbytet ändå tilltog, visade att Gustav Vasas råd inte efterföljdes i prakti
ken. Bergsmännen prioriterade alltså inte jordbruket. 

Gustav Vasas stora intresse för sådant som kunde öka kronans inkom
ster är välkänt. Självklart var även bergsbruket ett område som låg 
monarken varmt om hjärtat. På 1540-talet infördes stångjärnssmidet och 
med detta har det sagts att Sverige tog ett första steg på vägen i riktning mot 
kapitalistiska förhållanden. (Stångjärn åstadkoms genom att den smälta 
malmen färskades om och utsmiddes till stänger.) Med stångjärnssmidet 
ifrågasattes bergsmännens självständiga handel med osmundjärn. Kronan 
strävade efter att exportera stångjärn, inte osmundjärn och detta var en 
viktig förändring. Kronan förutsatte vidare att bergsmännen skulle leve
rera tackjärn till smedjorna, det vill säga fungera som brukens underhug
gare. Och detta var en annan viktig förändring. Kronans egna 
hammarsmedjor blev tekniskt ledande i stångjärnstillverkningen och den 
tyske fackmannen Markus Hammarsmed, eller Klingensten, fungerade 
som uppsyningsman över dem alla. 

Mot slutet av 1500-talet var alltså grunden lagd för järntillverkningens 
expansion. Här fanns ett regionalt utbyte - en regional arbetsdelning - i 
den agrara produktionen som möjliggjorde tillförsel av livsmedel till 
Bergslagen. Den regionala arbetsdelningen inom jordbruket förbättrade 
möjligheterna att överleva i Bergslagen utan att bergsmännen själva måste 
producera de livsmedel som behövdes. Det regionala handelsutbytet 
involverade alla; från den enkle bonden i Småland och borgaren i Jönkö
ping till bergsmannen i Bergslagen. Stångjärnssmidet var etablerat och 
avsett för den utländska marknaden. Landet var med andra ord grovt och 
ytligt sett indelat i de ekonomiska regioner som under 1600-talets lopp 
stöptes än fastare. 

Ståndsideologi och "industripolitik" 
Fram till 1600-talet utgjordes järnproducenterna i princip av kronan och 
bergsmännen. Med 1600-talet svepte nya vindar in i bergsbruket. Kronan 
kom, som sagt, att motarbeta export av tackjärn och osmundjärn. När 
kronan bestämde att exporten skulle utgöras av stångjärn inleddes även 
arbetet på en mer genomgripande och samhällelig uppdelning av syss-

25 



lorna i bergsbruket. Under 1600-talets första hälft sålde kronan ut sina 
stångjärnsbruk till borgare och andra ståndspersoner, samhällets kapital
starka grupper. Dessa grupper anlade själva en rad bruk under samma tid 
och kronan övergav alltså sin roll som företagare. Den satsade i stället 
krafterna på att politiskt dirigera bergsbruket. Målet var tillväxt. Landet 
saknade heller inte de naturliga förutsättningarna för att nå målet. Här 
fanns malm och skog i riklig mängd, om än inte oändlig. Därför måste även 
en viss hushållning med resurserna genomföras. Larmrapporter från det 
skogsbristdrabbade England ingav oro för vad som annars kunde hända. 
Mot 1600-talets mitt, med det nyligen inrättade Bergskollegiet i spetsen, 
anvisades därför bruksanläggningarna till områden utanför Bergslagen. 
Därmed borde skogen i Bergslagen räcka för gruvbrytning och tackjärns-
blåsning. Stångjärnssmidet kunde i sin tur försörjas av andra skogstill
gångar. Hushållningen med naturresurser var enligt kronans uppfattning 
nödvändig för att Sverige skulle kunna öka exporten. Men den löste också 
ett annat problem, ett problem som varit aktuellt i bergsbruket sedan 
medeltiden, nämligen bristen på arbetskraft. Sverige var ett glest befolkat 
land. Ett effektivt utnyttjande av den arbetskraft som fanns blev nödvän
dig. Men det måste ske på ett sådant sätt att den sociala ordningen inte 
rubbades, och medlet blev en uppdelning av sysslorna efter geografi, men 
också efter socialgruppstillhörighet. 

De första leden i produktionen, malmbrytning och tackjärnsblåsning 
blev uppgifter för allmogen. Stångjärnssmidet överläts däremot till 
ståndspersonerna. Hur kunde denna uppdelning motiveras? På flera sätt 
framhölls att stångjärnssmidet inte var lämpligt för bergsmännen. År 1637 
förbjöds byggande av nya hamrar i Bergslagen. Då hette det att bergs
männen smider så "elaktjärn att det alldeles fördärvar handeln". De hade 
inte "lärt det ämbetet, utan deras ämbete är att vara bergsmän". Att vara 
bergsman innebar, enligt kronans uppfattning, att endast ombesörja järn
tillverkningens första faser. Drottning Kristina skrev till bergskollegiet år 
1649 i samma ärende: "låtandes bergsmännen, i det stället de hångla vid 
hamrarna, dess flitigare bli vid deras blåsningar". 

Varför ville kronan spara dessa uppgifter till bergsmännen? Ett skäl var 
just hushållningen med natur- och arbetskraftsresurser. Om bergsmännen 
framställde tackjärnet var det också bergsmännen själva och deras skogar 
som utnyttjades för kolförbrukningen. Ett annat skäl var det motiv som 
framfördes av de ledande ämbetsmännen i bergskollegiet, Christer Bonde 
och Erik Fleming, i en skrivelse från år 1652. De påpekade att bergs
männens hyttebruk hade en särskild stabilitet därför att det så självklart 
förenades med bergsmannens innehav av "gård och grund, varest han med 
boskap och åtskilliga medel haver stor hjälp till sin födo; eljest går han 
själv i arbetet med hustru och barn, som han likväl borde föda, och behöver 
icke taga så stort till." I klartext innebar skrivelsen att här förlitade man sig 
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på allmogens enfald, den grundade inte sin produktion på räken-
skapsmässiga överväganden. Det hade man bevis för under krigsåren då 
bergsmännen fortsatt att producera, trots att priserna på deras produkter 
stadigt sjönk. Borgaren däremot, skulle raskt överge gruvor och hyttor om 
verksamheten inte bar sig. Fleming och Bonde pekade därmed ut ett 
framträdande drag i all bondeproduktion. Den var inriktad på försörjning 
- inte vinst - och därför måste bergsmannen producera även om priserna 
sjönk. Detta gav bergsmännens produktion en stabilitet som borgaren inte 
kunde garantera. Dessutom försäkrade bergsmansbruket att borgarna 
kunde köpa tackjärnet billigt till sina stångjärnsbruk. Detta förbilligade 
stångjärnssmidet totalt sett. Och det var just det låga priset som kunde ge 
Sverige en stormaktsställning på exportmarknaden. Detta var i korthet 
idealet, men hur blev det i praktiken? 

Mot slutet av 1600-talet stod det klart för kronan att bergsmännen hade 
svårt att fullgöra sin uppgift. De drabbades av skuldsättning, vilken ledde 
till att de så småningom fick lämna sina gårdar till sina kreditgivarna. Men 
precis som Fleming och Bonde förutspått var ståndspersonerna inte 
intresserade av att själva tillverka tackjärn. Många hyttor lades öde och 
risken var stor för att hela bergsbrukets arbetsorganisation skulle rasa 
samman. Kronan insåg det allvarliga i situationen och bestämde att 
bergsmännens jord bara fick innehas av bergsmän. Bruks förvaltare och 
borgare fick alltså inte lägga beslag på bergsmansjord. Kronan ville gärna 
att borgarna skulle bevilja bergsmännen krediter, antingen det var livs
medel eller pengar, men de fick bara ta betalt i produktion, det vill säga 
färdigt tackjärn. 

På ett elegant sätt delade kronans regleringar upp arbetet i bergsbruket. 
Stadsborgarens uppgift att se till att stångjärnet såldes på export var det 
sista ledet. Före dess kom brukspatronens stångjärnstillverkning som i sin 
tur baserades på att bergsmannen producerade och levererade tackjärn. 
Mellan järnets samtliga stationer cirkulerade krediter, och det var just 
behovet av krediterna som ledde till ökad skuldsättning bland bergs
männen. För att hålla kvar den nämnda arbetsorganisationen förbjöds 
alltså kreditgivarna att ta betalt i bergsmansgårdar. 

Den arbetsorganisation som kronan via lagstiftning försökte åstad
komma byggde på en lång tradition och utgick egentligen från den grupp 
som redan på 1500-talet fanns på plats, nämligen bergsmännen. Bergsmans
produktionen utfördes hushållsvis i den av flera bergsmanshushåll ge
mensamt ägda och förvaltade hyttan. Det innebar att familj emedlemmarna 
deltog i järnproduktionens olika moment. Vem i hushållet som gjorde vad 
är inte undersökt fullt ut, men hushållet representerades här, som i annan 
bondeproduktion, i regel av män. Här var ingen skillnad mot 1500-talet. 
Den stora olikheten för 1600-talets bergsmansfamiljer som grupp jämfört 
med 1500-talets var underordning. På 1500-talet idkade bergsmannen 
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själv köpenskap med sitt järn. Bergsmannen förenade järntillverkning 
med lite jordbruksproduktion och handel med sin vara. Bergsmannen var 
alltså i betalningsbalans. 1600-talsbergsmannen producerade järn och 
sysslade också med viss jordbruksproduktion. Däremot var handel och 
köpenskap inte längre en bergsmanssyssla, det hade blivit brukspatronens 
uppgift. Den ideala bergsmansfamiljen på 1600-talet borde, enligt kro
nans uppfattning, också vara i balans - genom att kombinera järn och jord 
- men på kredit. Hur blev det sedan? 

1700-talets bergsbruk - en konserverande historia 
Den sociala arbetsorganisationen i bergsbruket under 1700-talet skilde sig 
inte mycket från den som stakats ut i mitten på 1600-talet. Bergsmannen 
i hyttan skulle komma till ståndspersonen på bruket. Därmed blev tackj ärn 
förvandlat till stångjärn. Det färdiga stångjärnet togs omhand av köpman
nen i staden. Därifrån skeppades det ut på den internationella marknaden. 
Ser man systemet i form av krediter kan man säga att länken från till 
exempel Saxe by, gick via Larsbo bruk via Stockholm och ända till de 
kreditgivande handelshusen i Amsterdam. 

På 1700-talet var denna arbetsorganisation fullt utbyggd i de statliga 
regleringarna. Bergsmännen hade blivit underordnade ett ekonomiskt 
intresse, som till skillnad från dem inte behövde producera för försörj
ningen, utan i stället för den vinst som utrikeshandeln förväntades ge. Det 
var inte bara arbetsorganisationens övergripande uppdelning som var 
föremål för de statliga regleringarna. Även bergsmännens hyttdrift påkal
lade förordningar. Redan i slutet på 1600-talet menade Kungl Maj :t att de 
svenska masugnarna hölls i gång för kort tid. Bergsmännen borde med 
andra ord blåsa mera. Dessutom hade de gamla läderbälgarna gj ort sitt. De 
kungliga påbuden förmanade bergsmännen att i fortsättningen tillverka 
sina bälgar av trä. Med 1638 års masmästareordning bestämdes att 
bergsmännen skulle ha en lejd masmästare som skulle leda arbetet i 
hyttan. Masmästarens uppgift var också att förhindra bergsmännen från 
att använda dåligt tillverkad kol, och malm som inte höll för kvalitets
kraven. 

Med de olika förordningarna inleddes en process som, åtminstone i 
lagarnas mening, innebar att bergsmännens inflytande över själva 
arbetsprocessen minskade. I praktiken var kanske förändringen inte så 
stor. Det var nog ofta så att de olika ämbetsinnehavarna var en av de 
brukande bergsmännen. Grunden för bergsmännens arbete - hushållet -
förändrades heller inte. I exempelvis hyttan i byn Saxe i Söderbärke 
socken var hyttfogden, uppsättaren och masmästaren bergsmän i samma 
hytta. Allt detta pekar på att arbetsdelningen var ofullständig - gränserna 
mellan befattningarna i byn och i hyttan var inte särskilt skarpa. Frånsett 
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de tre nämnda befattningarna var det alltså fortfarande hushållet som var 
produktionens viktigaste enhet. Det märktes av att bergsmännen i tur och 
ordning genomförde sin blåsning. Vidare, när det var dags för blåsning var 
egentligen det mesta arbetet gjort. Det mest tidskrävande var nämligen 
kolningsarbetet. För varje skeppund färdigt tackjärn var kolåtgången 
ungefar två tolv-tunnorsstigar. Två 12-tunnorsstigar motsvarade bortemot 
fem arbetsdagar. Räknar man med att en bergsman åstadkom ungefår 30 
skeppund, vilket var en vanlig mängd för en bergsman i 1700-talets Saxe, 
finner man att bara kolningsarbetet motsvarade 150 arbetsdagar. Jan 
Ersson, som var byns rikaste bergsman, blåste fyra dygn och de få 
blåsningsdygnen säger därför något om hur bergsbruksarbetet var förde
lat. I praktiken var alltså bergsmannen till största delen kolare och det 
försökte myndigheterna även genomdriva i allt större omfattning. 11766 
års masmästareordning reglerades till exempel verksamheten i hyttan i 
minsta detalj. Masmästaren fick utvidgade befogenheter, medan bergs
mannens arbete reducerades till råvaruleveranser. Det är emellertid oklart 
hur stor effekt förordningen fick i praxis. I Saxe hytta fortsatte man som 
förut - en av de brukande bergsmännen skötte sysslan som masmästare. 

Vid sidan av de kungliga regleringarnas försök att organisera blåsning-
en i hyttan under 1700-talet ägde också en omfattande driftskoncentration 
rum. Många hyttor lades ned, men bergsmännen slutade inte med tack
järnstillverkningen. I stället slog de sig ihop med andra hyttelag i den hytta 
som de ansåg vara bäst. I Saxe var det två byar, det vill säga runt 25 
bergsmansfamiljer, som tillsammans innehade produktionsanläggning
en. Driftskoncentrationen underlättades troligen av att bergsmännen, var 
och en med sina hushåll, stod för sina respektive reden (kol och malm). För 
bergsmännen kunde alltså den ofullständiga arbetsdelningen vara en 
tillgång - och detta gällde även i utbytet med bruken. 

Bruken var betjänta av att bergsmännen kontinuerligt producerade 
tackjärn till låga priser. För att uppnå detta tillämpades en strategi som var 
vanlig i all tidig industri - kreditgivning. Bergsmännens drift var småska
lig och därför fanns gränser för hur mycket den hushållsbaserade organi
sationen kunde klara. Och det var också detta som medförde att bergs
männen i stor utsträckning blev skuldsatta. De hade tagit betalt i förskott 
för en produktionsstorlek som det många gånger inte var möjligt att klara. 
Kring detta olösliga problem kretsade många klagomål. Bergsmännen 
klagade över att deras jord hamnade i orätta händer, det vill säga hos 
brukspatronerna, och de senare klagade på att bergsmännen misskötte sin 
uppgift. I och med att lagen inte tillät bruken att ta betalt i fast egendom 
var problemet svårlöst. Successivt mjukades därför den hårda regleringen 
kring bergsmansjorden upp. Förläggarna fick ta över bergsmansgårdarna, 
men då var de också tvungna att använda gårdens resurser för tackjärns
tillverkning. Hela tiden hade bergsmännen rätt att köpa tillbaka jorden. 
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Mot bakgrund av alla dessa klagomål framträder en bild där bergsmans
gruppens svåra och utsatta läge dominerade. Denna bild var dock varken 
entydig eller oföränderlig. Under 1700-talets lopp förekom alltmer sällan 
skuldsatta bergsmän i bergstingets arbete. Bergsmännen från Saxe hytta 
upphörde att vara det närbelägna Larsbo bruks leverantör av tackjärn. I 
stället for de till Ramnäs för att sälja sina produkter. Ramnäs bruk var, 
liksom Surahammar, beroende av att köpa kol och tackjärn från de många 
omkringliggande byarna i Bergslagen. Detta medförde visserligen dryga 
transporter för bergsmännen, men det innebar också att de kunde upprätt
hålla en någorlunda självständig ställning gentemot bruks intressenterna. 
De kunde köpa och sälja till vem de ville. Bergsmännen blev därför mot 
slutet av 1700-talet alltmer betydelsefulla för det regionala handelsutby
tet. Deras verksamhet påminde därvidlag om den som bergsmännen på 
1500-talet vidmakthöll. I de fall där handelsutbytet skedde mellan bergs
män och bruk fanns dock en viktig skillnad jämfört med tidigare, bergs
männen saknade kontroll över produktens slutliga destination. Bergs
männen hade alltså gått miste om den delen av verksamheten som tidigare 
medfört oklarheter om i vilket politiskt stånd bergsmännen skulle place
ras. Bergsmännen hade definitivt tagit steget mot att bli bonde. 

Avslutning: bergsmännen och jorden 
Att bergsmännen kunde vidmakthålla sin ställning har ingen enkel förkla
ring. Jag vill peka på två faktorer som båda har med jorden att göra. Den 
ena gäller jordbrukets utveckling. Bergslagen var länge ett underskotts
område när det gällde spannmålsodling. Under 1700-talets lopp var 
nyodlingarna emellertid omfattande. Från flera bergslagslän, inte bara 
Dalarna, rapporterades det om nyodlingar. I Saxe ökade åkerarealen med 
ca 500% från 1600-talets mitt till en bit in på 1800-talet. Jordbruket 
expanderade med andra ord på ett sådant sätt att det inte befrämjade den 
regionala arbetsdelningen. Den andra faktorn bidrog troligen indirekt till 
att den regionala arbetsdelningen utvecklades. Då gäller det den arvs
sedvänja som uppenbarligen var den gångbara i Bergslagen på 1700-talet. 
Det vanliga var nämligen att ett av barnen - som regel äldste sonen -
övertog föräldrarnas gård. Eftersom det bara var ett av syskonen som 
kunde erhålla gården var sålunda de övriga tvungna att söka sin utkomst 
på andra håll. De fick med andra ord flytta till orter som behövde 
arbetskraft. Många gånger var det just bruksorter som hade arbetskrafts
behov. Utvecklingen i Söderbärke - där jordbruket kom att utvecklas -
påminde därför om den i Linde, där jordbruket också kom att få en allt 
viktigare roll. På andra håll, som till exempel i Grangärde och Nora, var 
det i stället bergsbruket som utvecklades. Inom bergsbruksområdet upp
stod följaktligen variation som ledde till att orterna där specialiserades 
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alltmera. Skillnaderna kan ses som att bergsmännen tillämpade olika 
strategier för att bemöta ekonomiska svårigheter i bergsbruket. Dessa 
strategier fick konsekvenser för orten, men även för arbetsdelningen inom 
hushållet. Anders Florén, som skrivit om kvinnorna i bergsbruket, menar 
att med en relativt sett minskning av bergsbruket koncentrerades de 
kvinnliga sysslorna till den inre hushållningen. Det var fallet i Linde. 
Utvecklingen där påminde därför om den i Söderbärke. Man kan därför 
tänka sig att också kvinnorna i Söderbärke kom att lägga ned mer tid på 
spinnarbete och liknande än tidigare. Följaktligen blev arbetsdelningen 
mellan kön en annan än den i områden där bergsbruket utvecklades vidare, 
som till exempel i Nora där kvinnorna fortsatte att medverka i den "yttre 
hushållningen". 

Generellt bekräftar uppdelningen i stort sett den traditionella 
arbetsdelningen mellan kön, vilken vi fortfarande lever med. Kvinnorna 
hölls nämligen i allmänhet till sysslor som var nära samhöriga med dem 
i den inre hushållningen. Expanderade gårdens bergsbruk var det kanske 
kvinnorna som tog hand om jordbruket? En annan iakttagelse är att 
kvinnornas arbete var mer flexibelt än männens och att deras arbete var 
ständigt pågående. 

Skilda strategier för försöijning i olika delar av Bergslagen komplicerar 
bilden av arbetsdelning mellan regioner. I stort sett kan man ändå säga att 
Bergslagen länge kom att präglas av järn och järnarbete. Ser man till 
förhållandena i Dalarna kan man se att detta fick konsekvenser långt in i 
vår tid - och att grunden var lagd långt tidigare. 

Slutligen vill jag även påpeka att de kvarvarande bergsmännen ibland 
också kunde nå ett visst välstånd. Bergsmansgårdarna var präktiga och 
kunde på vissa håll till och med mäta sig med prästgårdarna. Dessa gårdar 
fanns emellertid i ägo på den grupp bergsmän som var framgångsrika -
vinnarna - vars ställning på 1700-talet ändå var socialt lägre än den som 
innehades av bergsmännen på 1500-talet. 1600-talet framstår alltså som 
det århundrade då de bergsmännen som århundradet därpå skulle framstå 
som vinnare, defintivt inordnades i böndernas led - och det gällde i såväl 
politiskt som i praktiskt hänseende. Om utvägen för vinnarna var att bli 
bonde, återstår ändå många frågor - och då i synnerhet med sikte på att 
klargöra förlorarnas del i denna process. 
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Farligt frestande eller omyndigt 
passiv? 
Myt och verklighet om kvinnorna under 1600- och 1700-talen 

Gudrun Andersson 

Om någon skulle be oss idag att karakterisera innebörden av ordet kvinna, 
eller snarare kvinnlighet, skulle det vara svårt att ge ett entydigt svar. Vi 
inser snabbt det orimliga i att med ett eller ett par ord beskriva kvinnors 
situation. Även om vi begränsar oss till ett land, eller en stad, är det en hart 
när omöjlig uppgift. Vi vet ju själva hur komplex och nyanserad vår egen 
verklighet är, och hur mycket vår egen situation skiljer sig från andras. 
Samtidigt drar vi oss inte för att göra just sådana uttalanden om andra 
kulturer, avlägsna oss i tid eller rum. 

Att man ibland ser kvinnor som en enhetlig grupp gör att det lätt uppstår 
mytbilder. Artikeln kommer att ta upp två sådana myter som man kan stöta 
på i litteraturen, om kvinnor som levde på 1600- och 1700-talen: kvinnan 
som farlig, frestande och hotande, samt kvinnan som omyndig och passiv. 
Den första bilden konstrueras kring begreppet sedlighet, och här hittar vi 
både horan och häxan. Den andra hör mer samman med ekonomi, och 
grundar sig på kvinnans underordning under mannen. 

Vad säger oss dessa myter om kvinnans situation för trehundra år sedan? 
Hur väl stämmer de överens med verkligheten? Hur har de uppkommit? 
Vem har skapat dem? För att försöka svara på dessa frågor kommer jag att 
ta upp flera exempel på hur kvinnor faktiskt hade det. Exemplen är 
hämtade från domböcker, och ger en inblick i livets realiteter. Två ärenden, 
sins emellan mycket olika, får tjäna som inledning: ett barnamords fall och 
en ekonomisk tvist. 

Kom för rätten... 
Det första exemplet, barnamordsfallet, visar på en av myterna om kvin
nan, nämligen kvinnan som lössläppt, ja till och med som en ganska 
förhärdad brottsling. Detta kan tolkas som uttryck för kvinnohat, men är 
kanske snarare exempel på kvinnoskräck; man fruktade kvinnan, eller 
åtminstone hennes sexualitet. Hur såg då verkligheten ut bakom myten om 
kvinnan som sexuell fresterska och brottsling? 

Den 10 januari 1681 ställdes en kvinna inför Uppsala rådhusrätt och 
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magistrat. Hennes namn var Margareta Jöransdotter Rijsing, och hon var 
anklagad för barnamord — d.v.s. hon var anklagad för att ha mördat sitt 
nyfödda barn. Hon hade "besovits" av en organist i sin hemsocken, 
Skepptuna, och blivit havande. Margareta var gift med en annan man, som 
hade varit försvunnen i åtta år. Tanken hade nu varit att hon skulle gifta sig 
med denne organist, Olof Duva. För att kunna göra det var hon tvungen att 
söka tillstånd från det kyrkliga konsistoriet, och det var därför hon begivit 
sig till Uppsala. Väl i staden hade Margareta tagit tjänst, och några 
månader senare föddes barnet. 

Inför rätten försvarade sig Margareta med att barnet varit dödfött, men 
besiktning av liket visade att det troligen haft liv vid födseln. Hon dömdes 
därför i enlighet med lagen och 1669 års barnamordsplakat till döden, till 
att halshuggas och brännas på bål. Detta att ge liv för liv stadgades redan 
i den medeltida landslagen. För barnamordsbrottet utfärdades under 
1600-talet en rad specialförordningar, i vilka dödsstraffet inskärptes. Jag 
återkommer till dem senare. 

Några månader senare, i maj, togs målet upp av Svea hovrätt i Stock
holm. Alla mål där någon dömdes till döden skulle prövas också i högsta 
instans. I hovrätten friades Margareta från dödsstraffet och dömdes istället 
till kropps- och skamstraff. Dessutom skulle hon förvisas ur staden. Att 
olika straff omvandlades till kroppsstraff var relativt vanligt. Så skedde när 
en person dömts till böter, men inte hade tillräckligt med medel att betala 
beloppet. Så kunde också uppenbarligen ske om hovrätten inte ansåg att 
det fanns tillräckliga bevis eller skäl för att verkställa dödsstraffet. 
Kroppsstraffen var olika för kvinna och man. Kvinnan skulle slita ris, som 
det hette. Hon skulle alltså piskas, ofta på bar rygg. Mannen å sin sida 
skulle löpa gatlopp. Det innebar att han skulle löpa fram och tillbaka 
mellan två led av karlar, vilka skulle slå honom med käppar. Denna typ av 
straff hade ofta en mer symbolisk funktion. Det var inte så mycket den 
fysiska bestraffningen i sig som var viktig, utan den skam som förknippa
des med straffet. För kvinnor kunde det t.ex. räcka med att de stod utanför 
kyrkporten med en knippe ris i handen. Det var då för alla uppenbart att 
de hade brutit mot lagen, om än inte exakt vad de hade gjort. 

Det andra fallet handlar om en ekonomisk tvist, kanske inte lika 
spännande som det föregående fallet men det säger egentligen mer om 
vardagen. Det kan också belysa den andra myten om kvinnan, kvinnan 
som omyndig och passiv. Sommaren 1681 figurerade en kvinna inför 
tinget i Askers härad i Örebro län. Kvinnan, hustru Anna Offesdotter, sålde 
då sin del i en gård till en man i samma socken. Det framgår av protokollen 
att Anna var mer eller mindre tvungen att sälja sitt halva hemman, 
eftersom hon belånat det. Med gården som pant hade hon fått en relativt 
stor summa pengar, drygt 300 daler kopparmynt. Långivaren var orolig att 
inte få igen sina penningar, och ville alltså lösa in gården. 
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Det här att en kvinna på egen hand belånat sin gård och sedan sålt den 
skulle vi idag betrakta som självklart. Ingen opponerade sig heller i 
sammanhanget. Vad är det då som gör ärendet intressant? Ser man till vad 
lagen sade blir hennes handlande inte alls lika självklart. Kvinnan var 
enligt lagtexten omyndig. Hon skulle över huvud taget inte föra sin egen 
talan inför rätta; det skulle istället hennes make eller hennes förmyndare 
göra. Lagtexten förbjöd vidare kvinnan att agera i ekonomiska samman
hang, som t.ex. skuldsättning och försäljning. Rätten att sälja fast egen
dom tillkom släkten, dess manliga representanter, eller kvinnans man, 
men inte kvinnan själv. Kvinnan kunde inte heller på egen hand skriva 
under och ansvara för skuldförbindelser. Lagtexten ger en bild av kvinnan, 
en bild som skapat den andra myten: den omyndiga kvinnan, den passiva 
kvinnan, som i allt står bakom mannen. 

Att forska om kvinnor 
Båda exemplen bygger på domböcker och lagtexter. Detta är två viktiga 
källkategorier, med vilkas hjälp man kan komma åt kvinnans situation i 
äldre tid. Lagen visar hur det skulle vara, och domböckerna visar hur det 
hela fungerade i praktiken. Det kunde ibland vara liktydigt med vad 
lagtexten föreskrev, men verkligheten kunde också skilja sig från lagens 
bokstav, som i det senare av de ovan beskrivna fallen. Källorna hänför sig 
till olika nivåer i samhället, och det är viktigt att skilja dem åt. Lagen kan 
sägas stå för en övergripande samhällelig norm. Som sådan är den nära 
kopplad till statsmakten, något som blir extra tydligt under just 1600-talet. 
Domböckerna ger istället vittnesbörd om hur befolkningen verkligen 
agerade och hur de använde lagen. 

De nu nämnda källorna har länge, under flera hundra år, funnits 
tillgängliga. Det kan inte sägas om intresset för dem, eller om intresset rent 
allmänt för kvinnors ställning. Får man tro tidigare historieskrivning har 
det under äldre tid bara funnits en kvinna i Sverige — drottning Kristina 
nämligen. Möjligen med sällskap av en och annan adelsfru, ett och annat 
helgon eller häxa. Så var det, naturligtvis, inte. 

Idag är kvinnan som forskningsobjekt en självklar del, åtminstone inom 
historieforskningen och den akademiska världen. Utanför denna är det 
ibland sämre bevänt. I Herman Lindqvists ömsom prisade, ömsom kriti
serade historieskrivning intar kvinnorna en minst sagt undanskymd roll — 
så till vida de inte var högt uppsatta personligheter förstås, som drottning 
Kristina eller Heliga Birgitta. Det är, alltså, som det brukar vara: en 
gammal, hederlig traditionell historieskrivning. Men ganska tråkig. 

Det finns fler exempel på att denna äldre historietradition behåller sitt 
grepp. Jag tänker på utställningen Den svenska historien (1993). Den fick 
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en del kritik överlag, bl.a. för att ha glömt bort kvinnorna, och egentligen 
männen också. Ett avsteg från denna tradition gjordes dock av Skaraborgs 
länsmuseum. Utställningen där hette Hustrur, helgon, häxor och horor. 
Vad man här tog upp är olika idealtyper av kvinnor, vilka i viss mån 
sammanfaller. I sin hustruroll skulle kvinnan i någon mån vara både hora 
och helgon, vilket inom parentes sagt torde vara omöjligt att kombinera. 
Det föreligger emellertid en viss risk att det spektakulära överbetonas. Det 
är synd att man ofta lyfter fram kvinnor på ett mer gammalmodigt och 
traditionellt sätt än vad som egentligen skulle behövas. Man underskattar 
egentligen sin publik om man tror att bara det mer spektakulära är 
intressant, och begripligt. Det som är ovanligt kan visst vara mer intressant 
än det vardagliga, men vad som är svårare, och däri ligger utmaningen, är 
att göra det vardagliga intressant. En väg att komma åt det vardagliga är 
just genom att studera domböcker. Domböcker kan lätt förknippas med 
brottslighet, och man kan fråga sig om det verkligen är rätt källa för att 
studera vardagen. Innan jag diskuterar mina två exempel vidare ska jag 
därför uppehålla mig något vid vad som ägde rum inför tinget. 

Tinget i stormaktstidens samhälle 
När man forskar om kvinnor under äldre tid har det blivit allt vanligare att 
utgå från det som ägde rum på tinget, inför rätten. Det tidigmoderna tinget 
har dock inte många likheter med dagens domstolar. De flesta idag, kvinna 
som man, har aldrig ställts inför rätta. Åtminstone ser man det inte som 
självklart att man någon gång kommer att ha ett ärende dit. Inte heller går 
man dit för att få information om vad som händer i samhället. Men, många 
av de aktiviteter vi gör idag skulle automatiskt hamnat inför tinget under 
1600-talet. Kanske har man sålt eller köpt ett hus. Sådant skulle tidigare 
kungöras på tinget. En eller annan kanske har haft utomäktenskapliga 
förbindelser, eller fött barn utanför äktenskapet. Tidigare skulle tinget 
varit den självklara platsen att ta upp detta på. Tinget ger därmed inblick 
i vardagen. De bevarade protokollen visar oss inte bara vad som har hänt, 
utan också synen både på själva ärendet och på viktiga företeelser i livet. 
Noggranna och utförligt redovisade rannsakningar vid allvarliga brott 
blandas med korta notiser om försäljning av hemman. Det var till tinget 
man gick för att lösa allehanda små, och stora, tvister, för att offentliggöra 
försäljningar etc. Inte minst gick man till tinget för att fa information, dels 
om vad som pågick i lokalsamhället, dels om nya lagar, förordningar och 
direktiv från statsmakten. 

Tinget kunde alltså användas i flera syften. Att man rannsakade och 
bestraffade brott av olika slag får närmast ses som en självklarhet. Det 
användes också för att lösa, eller åtminstone bilägga, tvister, såväl inom 
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lokalsamhället som mellan statsmakt och lokalsamhälle. Inte minst vik
tigt var att det användes som en informationskanal för statsmakten. 
Genom tinget kunde den nå ut med information, eller propaganda om man 
så vill, som den ville förmedla. Tinget, liksom kyrkan, var ypperliga 
redskap härför. Flera av de nya lagar som kom ut under 1600-talet skulle 
läsas upp både i samband med gudstjänst — då ju alla skulle närvara — 
och vid tingets förrättande. Att så skulle ske sägs uttryckligen i lagtexte
rna. Staten kunde också, genom rättens dömande funktion, visa vilken typ 
av beteende man accepterade och inte. Särskilt intressant blir det att skilja 
mellan handlingar som var legala respektive legitima. De förstnämnda var 
tillåtna enligt lag, medan de legitima handlingarna uppfattades som 
rättvisa och ofta byggde på sedvanan. Rätten kunde t.ex. avstå från att 
bestraffa en illegal handling, eftersom den av många ändå ansågs vara 
legitim. Att kunna använda rätten på det här sättet förutsätter ett visst mått 
av flexibilitet i rättstillämpningen. 

Ser man det här i ett större tidsperspektiv skedde naturligtvis vissa 
förändringar. Väldigt övergripande kan man tala om en övergång där 
tinget tidigare var ett forum främst för lokalsamhället och dess angelägen
heter, senare mer för statsmakten och för mer rent ekonomiska ärenden. 
Under lång tid användes det av båda dessa intressen, och 1600-talet utgör 
en period då man kan utläsa mycket om både stat och lokalsamhälle och 
relationen dem emellan i domstolsprotokollen. De båda exemplen bör 
tolkas i detta sammanhang. De säger något både om en mer statlig och en 
mer lokalt förankrad uppfattning om olika situationer i en kvinnas liv. 

Barnamord 
Brott av olika slag var naturligtvis inte normalt eller särskilt vanligt, men 
brottslighet säger ändå något om hur samhället egentligen var tänkt att 
fungera. Det onormala, det brottsliga, kastar ljus över det normala och 
över det förväntade beteendet. Det visar vidare vilken typ av bestraffning 
man ansett vara lämplig för olika typer av brott. När det gäller brottslighet 
kan man knappast hävda att kvinnan var omyndig. Tvärtom var hon oftast 
själv ansvarig för sina brottsliga handlingar. Visserligen skulle måls
mannen eller husbonden enligt lag betala vissa av kvinnans böter, om det 
nu var för hustrun eller dottern. Det gällde dock bara ett fåtal brott, och 
definitivt inte de allvarligare. Poängen ligger dessutom i att mannen inte 
skulle betala med sina pengar. Vad han skulle göra var helt enkelt att agera 
rättsligt ombud, och erlägga boten, men med hennes pengar. Kvinnors 
brottslighet rörde oftast sedlighet, och var således nära länkad till famil
jebildning. Kvinnors brott belyser således reproduktionen i samhället. I 
sista hand handlade det om att kontrollera reproduktionen, och inte minst 
fördelningen av resurser genom arv. 

37 



Vad kan då fallet med den för barnamord anklagade Margareta säga oss 
om kvinnans situation? Jag nämnde tidigare att hon dömdes efter både den 
medeltida Magnus Erikssons landslag och en förordning från 1669. 
Fortfarande under 1600-talet var det alltså den medeltida lagen som 
gällde. Med tiden uppenbarade sig en stor brist i brottslagstiftningen, 
nämligen att sedlighetsbrotten berördes i så liten utsträckning. Under hela 
1600-talet utkom det en mängd förordningar för att råda bot härpå. Straff 
mot hor fanns redan i landslagen. Här skilde man mellan enkelt hor, där 
ena parten var gift, och dubbelt hor, där både mannen och kvinnan redan 
var gifta. Straffet för dubbelt hor var döden. Enkelt hor sonades med böter, 
men upprepades förseelsen en tredje gång gällde dödsstraff även här. I och 
med införandet av Mose lag i landslagen 1608 kom dödsstraffet att gälla 
för alla typer av horsbrott. 

Landslagen tog även upp mökränkning. Mökränkning var, som namnet 
visar, en sexuell kränkning av en kvinna som var mö. Som mö räknades 
en oskuld, men också en änka. Mö betydde snarare en ärbar och inte 
tidigare olovligt kränkt kvinna. För mökränkning betalade mannen böter, 
medan kvinnan inte fick något straff. Det sedlighetsbrott som var vanli
gast var dock sexuellt umgänge mellan ogifta eller, med dåtidens term, 
lönskaläge. Under större delen av 1600-talet var det endast mannen, som, 
enligt lagtext, straffades för lönskaläge. Praxis tycks emellertid ha varit att 
såväl mannen som kvinnan fick betala böter, och mannens bötesbelopp 
var dubbelt så stort som kvinnans, 40 marker mot 20 marker. Först 1694 
fastställdes ett bötesbelopp också för kvinnorna. 

Sedlighetsbrotten kan sägas utgöra en förutsättning för barnamord. 
Även för fenomenet barnamord var den juridiska beredskapen liten och 
det utgavs därför flera förordningar rörande detta. Den första förordningen, 
eller plakatet, om barnamord kom 1655. Det upprepades sedan — med i 
stort sett samma innehåll — 1669, 1681, och 1684. Det är intressant att 
fråga sig varför plakaten tillkom, varför det skedde vid just denna tidpunkt 
och varför det upprepades så många gånger på kort tid. En förklaring 
skulle kunna vara att brottet blivit allt mer vanligt, och att statsmakten helt 
enkelt ville komma till rätta med detta oskick. Går man igenom hur många 
barnamord som hamnade inför rätten måste den förklaringen avfärdas. 
Barnamord var ett allvarligt, men inte särskilt vanligt, brott. I hela Uppsala 
län under perioden 1634-1663 och 1681-1699 rannsakade man bara 113 
anklagelser för brottet, alltså i snitt 2 fall/år. Något annat måste ligga 
bakom statens intentioner. Kanske går ett entydigt svar inte att ge. För att 
åtminstone försöka svara på den frågan måste fallen analyseras ingående. 

Det plakat Margareta dömdes efter lyder som följer: 
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att den kvinnan, som således igenom olovlig beblan-
delse, befinner sig havande, det för ingen uppenba
rar, före födseln, söker och enslighet vid sj älva födseln, 
och efter födseln lägger å lönn, den samma skall intet 
hjälpa från dödsstraffet hennes föregivande, att fostret 
var dödfött, där hon sedan med sådant beträdd blir, 

och fostret prövas fullgånget 

(Plakat om barnamord, 26 april 1669) 

Kvinnan förutsattes alltså ha blivit gravid genom otillåtet sexuellt um
gänge. Hon har sedan inte berättat för någon om graviditeten, fött barnet 
i enskildhet och sedan helt enkelt gömt undan barnet. Förelåg dessa 
omständigheter kunde hon inte skylla på att barnet varit dödfött, utan hon 
skulle dömas till döden. 

Barnamordsplakaten fick stor betydelse för hur man rannsakade kring 
själva brotten. Viktigt var att plakaten riktade presumtion mot kvinnan. De 
förutsatte med andra ord att kvinnan var skyldig, om hon inte själv kunde 
bevisa att fostret varit dödfött eller inte fullgånget. För en fällande 
dödsdom räckte det om de uppräknade indicierna fanns för handen. Den 
så ofta upprepade principen att hellre fria en skyldig än att döma en 
oskyldig sattes här ur spel. Principen var annars allmänt spridd, och 
uttrycktes i domarregler och lagsamlingar. Man hänvisade ofta till den i 
praxis i de fall det var svårt att fälla den misstänkte. Barnamord, tillsam
mans med några andra brott, ansågs dock vara så allvarligt att dödsstraffet 
kunde verkställas omedelbart, utan att ärendet remitterades till hovrätten. 
I praktiken tycks man dock inte utnyttjat den möjligheten, utan man ville 
gärna ha hovrättens sanktion innan livet togs av någon. 

Genom Gustav III:s strafflagsreform 1778-1779 avskaffades presum-
tionen mot kvinnan. Så sent som 1750 upprepades emellertid stadgandena 
i de tidigare barnamordsplakaten, och då fastslogs omgivningens skyldig
het att aktivt förhindra förekomsten av barnamord. Visste man att en ogift 
kvinna var gravid skulle det uppenbaras. Straffet för Underlätelse var 
böter, eventuellt kroppsstraff eller fängelse. 

Margareta var alltså anklagad för att ha tagit livet av sitt nyfödda barn. 
Brottet var naturligtvis allvarligt i sig. Margareta hävdade dock gång på 
gång att barnet inte haft liv vid födseln. Två veckor före nedkomsten hade 
hon fallit i en trappa, och hon trodde att fostret dött i samband med det. Mer 
graverande för henne var att alla de indicier som fanns uppräknade i 
barnamordsplakatet fanns för handen. Barnet var tillkommet i olovlig 
beblandelse, olovlig åtminstone i överhetens ögon. Margareta hade dolt 
sitt havandeskap för alla, utom för mannen, barnafadern. Flytten från 
hembyn kan ha varit ett led i döljandet. Hon stannade ju faktiskt kvar i 
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Uppsala, där hon troligen kunde vara något mer anonym. När man frågade 
hennes arbetsgivare om inte han upptäckt hennes tillstånd, svarade han att 
hon haft så stora kläder på sig, att han inte tänkt på en eventuell graviditet. 

När det väl var dags födde hon barnet i enskildhet, och hon lade det å 
lönn, d.v.s. hon gömde liket. Gömställena var oftast inte särskilt raffine
rade, vilket är förståeligt med tanke på omständigheterna. Kvinnorna 
försökte att fortast möjligt återgå till arbetet, för att på så sätt dölja att 
födseln ägt rum. Barnaliken gömdes i närheten av födelseplatsen: i 
sängen, i höet, under ett träd, i en bunke. Kropparna återfanns vanligen 
ganska snart, om det inte ville sig så att de ätits upp av kringströvande 
kreatur. 

Margaretas barns kropp återfanns tre veckor senare i husets källare, och 
det besiktigades då av barnmorskor. Trots att det inte fanns några blånader 
på barnet - runt halsen t.ex. - som kunde tyda på att Margareta kvävt 
barnet, menade de att barnet haft liv vid födseln. En av barnmorskorna gav 
en mycket intressant förklaring till sin slutsats. Hon menade att Margareta 
varit vållande till barnets död eftersom hon "sökt ett sådant ensligt rum"! 
Mördandet av barnet var helt enkelt en logisk följd av att Margareta vid 
födseln uppsökt enskildhet. Hade en dylik slutsats varit möjlig utan 
barnamordsplakatet? Med största sannolikhet inte. 

Döljandet av själva havandeskapet är också viktigt. Det är något som 
kommer igen i de flesta anklagelser om barnamord. Kanske trodde de här 
kvinnorna att de faktiskt lyckades med att dölja sitt tillstånd. Så var dock 
ytterst sällan fallet. Åtminstone kvinnans närmaste omgivning visste hur 
det låg till. I rannsakningen över Margaretas brott framträdde en rad 
vittnen, som sade sig ha märkt att Margareta varit gravid—med undantag 
då av hennes arbetsgivare. Däremot hade de inte sagt det till någon annan, 
eller åtminstone inte till myndigheterna. Att vara passiv kan man emeller
tid inte beskylla omgivningen för. Den var snarare synnerligen aktiv i sitt 
bevakande. Man höll noga reda på när födseln kunde tänkas äga rum, och 
man försökte att då inte lämna kvinnan ensam. Ibland höll man också egna 
förhör med kvinnorna. Det var då inte ovanligt att de bekände vad som 
hade skett. 

Även om kvinnan nu inte lyckades dölja sitt tillstånd var själva ansatsen 
därtill viktigt för att avgöra uppsåtet. Om en kvinna pratat relativt öppet 
om att hon kanske var havande, sågs det som ett tecken på att hon inte hyste 
något ont uppsåt. Vittnesförhör i samband med faderskapsmål visar att 
kvinnor ofta pratade med personer i sin omgivning om vem som var far till 
barnet. Vid rannsakningar om barnamord kunde det tala till den anklaga
des fördel, om hon öppet uttryckt sina misstankar om graviditet. 

Trots att barnamordsplakatet var tillämpligt i det här ärendet uppmana
des Margareta gång på gång att bekänna sin gärning. Men förgäves. Hon 
visade uppenbar ånger över att hon hållit det hemligt; inför rätten hade hon 
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högeligen begråtit sitt grova förseende. I fängelset läste hon i en bönbok, 
enligt prästen så vackra böner, särdeles en om botfärdiga syndare. Rätten 
försökte framtvinga en bekännelse genom att vädja till henne att vårda sin 
själ. "Dör hon i sina synder och dem intet bekänner och ångrar", hotade 
man, "så står henne helvetet öppet, och där för henne en sådan plåga, som 
ingen ända haver". Trots detta fortsatte Margareta att neka till anklagelsen. 

Mitt i allt elände finns det ändå ett försonande drag. Man ville inte döma 
någon till döden utan att personen själv bekänt sin gärning. Och det trots 
att man vid vissa grova brott, som det här, ju hade möjligheten att med 
omedelbar verkan verkställa domen. Bekännelse från brottslingen, eller 
två samstämmiga vittnen som sett gärningen, var det som behövdes. När 
det gäller barnamord, och även andra sedlighetsbrott, var det — inte helt 
oväntat kanske — ovanligt med vittnen till själva gärningen. Vad som 
förelåg var oftast indicier. 

Ett sätt att pressa fram en bekännelse var att föra ut den anklagade till 
avrättningsplatsen, i vetskap om att han eller hon skulle avrättas. Väl 
framme, med huvudet på stupstocken skulle prästen återigen uppmana 
den anklagade att bekänna. Tanken var att någon så nära in på döden inte 
kunde ljuga, eftersom det var att förpassa själen till helvetet. Om personen 
bekände verkställdes avrättningen, och själen åtnjöt salighet. Fortfor 
personen däremot att neka tog man det som intäkt för att personen talade 
sanning. 

Jag har uppehållit mig vid den anklagade kvinnan, men vad finns att 
utläsa om mannen som gjort henne med barn? Hans namn var Olof Duva 
och han var organist i Skepptuna socken, där också Margareta var ifrån. 
Även Olof förhördes i ärendet av rådhusrätten. Det normala var att 
barnafadern var bekant, och fanns han kvar i bygden togs han in för förhör. 
Olof hade alltså lägrat Margareta under äktenskapslöfte, ett vanligt 
förfarande under äldre tid. Ett sådant löfte ansågs vara bindande, och det 
var ofta gränsen för när det sexuella umgänget kunde tänkas ta vid. Vid 
eventuell graviditet var det normala att paret gifte sig. Barnet kom då att 
räknas som ett äkta barn, med alla fördelar det innebar, inte minst ur 
arvssynpunkt. Man gifte sig alltså inte för att kvinnan var med barn, utan 
hon var med barn för att man stod i begrepp att gifta sig. Skillnaden är 
viktig när man skall bedöma sedligheten. Man måste då skilja på utom-
äktenskapliga förbindelser och/or-äktenskapliga. 

Margareta var dock redan gift, ett faktum som komplicerade förhållan
det även om det inte omöjliggjorde det. Hennes man hade övergivit henne 
åtta år tidigare, och det var ovisst om han fortfarande var i livet. Att fa 
tillåtelse från kyrkan att gifta om sig var under dessa omständigheter inte 
omöjligt, eftersom mannen hade varit försvunnen under så lång tid. 
Gränsen för när man kunde ta ut skillnad från en bortavarande make var, 
enligt kyrkolagen, sju år - om inte speciella omständigheter förelåg. 
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Ovisshet rörande huruvida maken var i livet eller ej var givetvis ofta 
aktuellt i krigstider. Särskilt i samband med omgifte var det av stor vikt att 
reda ut hur det förhöll sig, men också vid skifte av arv. 

Under Margaretas frånvaro i staden passade Olof på att gifta sig med en 
annan. Passade på är kanske inte rätt uttryck: han blev snarare efter 
påtryckningar tvingad därtill. Det hela skedde uppenbarligen i största 
brådska. Giftermålet ägde rum någon vecka innan rannsakningen inför 
rådhusrätten skulle gå av stapeln. De trolovades en tisdag, söndagen därpå 
lystes det för dem tre gånger, och sedan gifte de sig. Kvinnan han gifte sig 
med var piga i prästgården, och det är högst troligt att prästen hade del i 
det skyndsamma förloppet. Det är heller inte helt otänkbart att kvinnan var 
med barn, och att det var därför prästen var så angelägen om att få 
äktenskapet till stånd. Och det innan Olof for till Uppsala för att vittna i 
rättegången. På frågan varför han under rådande omständigheter gift sig 
med en annan svarade han att kyrkoherden mer eller mindre tvingat 
honom. Varför framkommer inte, men man kan tänka sig olika alternativ. 
Kanske var prästen orolig att Olof efter påtryckningar skulle äkta den 
kvinna han först lovat äktenskap. Det vore inte orimligt. Prästen ville 
naturligtvis inte heller att hans tjänstepiga skulle gå och dra på ett oäkta 
barn. Om inte annat skulle det kunna kasta vissa misstankar över prästen 
själv, att det var han som gjort sin piga med barn. Så kan också varit fallet. 
Hans iver att gifta bort henne framstår då i en helt annan dager. Kanske 
hade Olof något att vinna på att träda i prästens ställe och ta på sig 
faderskapet, somt.ex. sin tjänst som organist. Detta är dock, som sagt,bara 
hypoteser. Hur det verkligen gick till är tyvärr omöjligt för oss idag att ta 
reda på. 

Fallet med Margareta visar tydligt på en stark lokal social kontroll. Det 
gäller visserligen överlag. Människorna hade en god koll på vad omgiv
ningen pysslade med, och var det någon som bröt mot de uttalade eller 
outtalade normerna passerade det sällan obemärkt. När det gäller barna
mord, och även sedlighetsbrott av olika slag, framkommer en intressant 
könsaspekt. Det var så gott som uteslutande kvinnor som kontrollerade 
varandra. Många män berättade inför rätten att de inte vetat eller förstått 
att en viss kvinna varit gravid. Om de visste det, var det kunskap som förts 
vidare från deras fruar. 

Kontrollen återspeglar de normer som gällde i samhället. I det här fallet 
är förklaringen att söka i förhållandet mellan gift och ogift kvinna. Det 
som i första hand skilde dem åt var sexualiteten. Först som gift var det 
legitimt för kvinnor att ha sexuellt umgänge med män. Den gifta kvinnan 
hade ett slags monopol på såväl sexualiteten som den därmed samman
hängande barnalstringen. Den ogifta modern gjorde således intrång på 
den gifta kvinnans område. Vad som framför allt gj orde kontrollen så stark 
var helt enkelt de gifta kvinnornas bevakande av sitt privilegium. Den 
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ogifta moderns sexualitet var både otillåten och - vilket var än värre -
okontrollerad. 

Därmed inte sagt att den ogifta modern automatiskt stod utanför den 
sociala gemenskapen, något som ibland förs fram. Jonas Frykmans bok 
Horan i bondesamhället är ett exempel härpå. Att en ogift mor skulle 
stämplas som hora är att hårdra det hela. För att kunna säga något om den 
ogifta modern måste hon sättas in i ett vidare sammanhang. Samtidigt 
måste relationen till mannen, till barnafadern, beaktas. Var det fråga om 
en högst tillfällig relation, med en man som inte hörde hemma i bygden -
en soldat på genomresa t.ex. - är det troligt att kvinnan fick ett rykte om 
sig att vara lösaktig. Hade det istället ägt rum mellan två i lokalsamhället 
kända personer gjorde det att kvinnan hade ett bättre utgångsläge. Fader
skapet erkändes offentligt, och ofta dömdes mannen till underhåll. Detta 
ändrades dock med tiden, och under 1700-talet blev det allt vanligare att 
männen inte tog den här formen av ansvar. 

När man talar om synen på utom- och föräktenskapliga förbindelser är 
det viktigt att skilja mellan, i grov bemärkelse, en statlig/kyrklig uppfatt
ning och en folklig. Staten och kyrkan krävde kyrklig vigsel för att 
äktenskapet skulle vara giltigt. Folket räknade någon form av trolovning 
och samlevnad som ett legitimt äktenskap. Lokalsamhället lade alltså 
vikten vid en fast form av samlevnad. Staten gick ett steg längre; den fasta 
samlevnaden skulle vara kontrollerbar. 

Den här skillnaden är viktig när man ska förklara synen på barnamord. 
För statsmakten var naturligtvis morden i sig allvarliga, och omöjliga att 
i något avseende tolerera. Hade det rört sig om bara själva mordet kunde 
det egentligen räckt med att inskärpa betydelsen av den vanliga lagens 
högmålsbalk, där en av paragraferna till och med handlar om "Om fader 
eller moder dräper sitt barn med vilja". Barnamorden var dessutom inte så 
vanliga, numerärt sett, att det skulle varit orsaken till de upprepade 
plakaten. Istället poängterades den olovliga beblandelsen, den utom-
äktenskapliga sexualiteten. Det var i första hand den som statsmakten ville 
komma åt. Genom att lyfta fram den värsta konsekvensen av osedlighet 
ville man avskräcka folket, och särskilt kvinnorna, från att förlusta sig 
utanför äktenskapet. Dessutom var familjen en kontrollerbar enhet -
synlig i kyrkobokföringen - i motsats till lösa förbindelser. 
Barnamordsplakaten tillkom i första hand för att stävja den utom-
äktenskapliga sexualiteten. Denna skulle istället ledas in i äktenskapet, 
där den hörde hemma. 

Tecken på detta framskymtar i domböckerna. Om ett par som anklaga
des för lönskaläge inför rätten lovade att äkta varandra efterskänktes 
böterna. Äktenskapet användes som en form av lockbete, fördelaktigt inte 
minst ur ekonomisk synvinkel eftersom bötesbeloppen för sedlighetsbrott 
var höga. Man ska inte heller underskatta de propagandamässiga effek-
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terna av ett sådant förfarande. Genom att på det här viset främja äktenska
pet visades klart och tydligt vad som var rätt och vad som var fel, eller vad 
som accepterades av överheten och inte. 

Det framgår också tydligt av tingsförhandlingarna att staten var bero
ende av lokalsamhället, om den skulle kunna utöva en effektiv kontroll. 
När det gäller barnamord var samverkan god. Lokalsamhällets kontroll av 
den ogifta modern sanktionerades och till och med befrämjades av staten. 
Hon hotade inte bara balansen i samhället i allmänhet, utan. den gifta 
kvinnans position i synnerhet. Viktigt är emellertid att poängtera att 
statens och lokalsamhällets tolerans för vad som var otillåten sexualitet 
skilj de sig åt. Så länge den ogifta kvinnan bara var havande gjorde man 
inget, utöver att hålla henne under uppsikt. Barnamorden däremot var 
definitivt att gå över gränsen. 

Det finns ytterligare en koppling till att det just är den olovliga 
sexualiteten som var måltavlan för statsmaktens strävanden. Barnamord 
var en företeelse endast bland ogifta kvinnor. Barnkvävning däremot var 
något som på samma sätt bara förekom hos gifta par. Barnkvävning 
innebar att spädbarn av våda, av misstag, lågs ihjäl i sängen, där ju många 
sov tätt tillsammans. Barnkvävningen ansågs orsakas genom vårdslöshet, 
men - om man vill vara lite cynisk - den utgjorde ändå en möjlighet för 
den gifta kvinnan att "råka" ligga ihjäl sitt barn. Samtiden diskuterade 
också kvävningen som en form av mer eller mindre frivillig barnbegräns
ning. Det hela förutsatte dock att barnet var legitimt. Barnkvävningen 
kom inte i beröring med den otillåtna sexualiteten och straffet var betydligt 
mildare än vid barnamord. 

Huruvida barnkvävning av våda alls kunde komma ifråga när det 
handlade om oäkta barn diskuterades i Askers tingsrätt 1724. En kvinna 
hade förkvävt sitt oäkta barn. Prästen, som först hade hand om ärendet, 
menade att hon gjort det med vilja, och att hon borde straffas tillbörligt 
härför. Lagen om barnkvävning, menade han, angick bara "gudfruktiga 
mödrar och ärliga hustrur och ingalunda sträcka sig till skökan, som 
igenom dj ävulens eggelse avla och föda barn". Hade kvinnan redan begått 
en synd - otukt - kunde hon lika gärna begå en annan - mord. Rätten hade 
dock inget till övers för prästens logik. Istället slog man tydligt fast att den 
moderliga kärleken var lika stark, oavsett under vilka förhållanden 
koncipieringen ägt rum. Man menade vidare att skrivningen i kyrkolagen 
definitivt inte gjorde någon åtskillnad mellan den gifta och den ogifta 
modern. 

Ärendet är intressant inte minst därför att rätten gick så hårt mot 
prästens åsikt. Man får nästan intryck av att man tog tillfället i akt och 
skrev honom på näsan. Det visar också att man i viss mån accepterade den 
ogifta modern. Det fanns dock ett förbehåll. Kvinnan måste ha ångrat sig, 
och det offentligt. Detta skedde genom kyrkoplikt, eller uppenbar skrift 
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som det också hette. Det innebar att kvinnan offentligt i kyrkan, inför hela 
församlingen, skulle bekänna sin synd och visa ånger. Under gudstjänsten 
skulle hon inför allas åsyn stå på en speciell pall, i folkmun kallad horpall. 
Först därefter togs hon åter upp i församlingen. Den här typen av straff 
anses av många ha varit mycket skamfyllda, och att det handlade mer om 
skam och utpekande än om förlåtelse och återupptagning. Man förde 
diskussioner - bl. a. i Svea hovrätt - om att straffet var så pass skambetonat 
att kvinnorna hellre tog livet av sina avkommor än stod med skammen i 
kyrkan. Flera förslag om avskaffande av kyrkoplikten lades fram, dock 
utan förändring. Både präste- och bondestånden var för att bibehålla det 
gamla. 

Det kan kanske vara svårt för oss idag att förstå hur kvinnorna kunde 
riskera så mycket, att de kunde utsätta sig för risken att stå havande och 
övergivna. För de flesta var det också självklart att en fastare förbindelse 
faktiskt skulle leda till äktenskap. Helt otänkbart är det inte att vissa män 
använde äktenskapslöften för att utnyttja kvinnor. Löftet blev då medlet 
varigenom de kunde njuta det sexuella umgänget, som ju annars var dem 
förvägrat. Man kan också tänka sig att vissa kvinnor vinnlade sig om att 
bli havande, i hopp om att snäija mannen. Och vi får slutligen inte heller 
bortse från att de faktiskt kan ha varit förälskade så till den grad att de, 
liksom vi ibland gör idag, lät lusten styra handlandet. 

Hedersam och sedesam 
Budskapet för kvinnans del är klart. En hedersam kvinna var också 
sedesam. Som ogift gällde regeln inget sexuellt umgänge över huvud 
taget. Som gift gick det för sig, men då givetvis begränsat till den äkta 
hälften. Hedern spelade en oerhört stor roll i det tidigmoderna samhället. 
Det kan därför vara idé att uppehålla sig vid detta, och se något på hederns 
betydelse. 

Hedern var central för en persons ställning; den var avgörande för hur 
omgivningen uppfattade en person. Den reglerade det vardagliga beteen
det och de sociala relationerna i samhället. Kulturen kan utan överdrift 
betecknas som hederscentrerad. Det är därför inte konstigt att rykten 
spelade stor roll, och kunde vara rent förödande för en persons ställning. 
Om illvilliga rykten uppstått var det viktigt att ta död på dessa och att 
återupprätta sin ära. Ett sätt var att dra ärendet inför rätta. En "friande" 
dom gav då inte bara upprättelse, utan en offentlig upprättelse. Att förtala 
eller okväda någon var straffbart, och böter utdömdes för den som varit 
upphov till ryktet. Alla som var närvarande på tinget hörde att beskyll
ningen var falsk, något som säkerligen spred sig. Värre var det om man inte 
lyckades visa att ryktet saknade grund. Då hade tingförandet lett till att det 
ryktet blivit än mer offentligt, och allmänt bekant. 
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Särskilt svårt att bevisa motsatsen kan det ha varit när det gällde s.k. 
institutionaliserade skällsord, alltså skällsord som blivit så stereotypa att 
de sågs som en formel för ärekränkning. De behövde inte ha något att göra 
med vad som verkligen hade ägt rum, även om det naturligtvis kunde 
finnas fog för ryktena. För kvinnor kan hora sägas vara en sådan form av 
institutionaliserat skällsord. Det symboliserade då alla former av kvinnors 
felaktiga beteende. En ohederlig kvinna var ohederlig inte bara i sexuellt 
avseende, utan det påverkade alla delar i hennes liv. Hennes ställning som 
husmoder undergrävdes t.ex. genom att hon ansågs oärlig. För männen var 
kopplingen mellan heder och sedlighet inte alls lika stark. Den manliga 
motsvarigheten till hora som skällsord var tjuv eller skälm. För att alls 
kunna försvara sig från rykten krävdes vittnen som kunde intyga ens 
oförvitliga leverne. Och att det inte fanns vittnen som kunde påstå 
motsatsen. Att tingföra förtalsmål kunde alltså ha sina risker. Att ärenden 
av denna art ändå hamnade i offentlighetens ljus visar på hur viktigt det var 
för många att rentvå sig. 

Det var inte ovanligt att kvinnor vände sig till rätten för att någon kallat 
dem hora. Detta kunde ske direkt till en person, och då ofta i andra 
personers närvaro. Här hade den förtalade viss chans att försvara sig 
direkt. Vanligare var att man gav igen med något liknande, och sedan 
hamnade båda personer inför rätten. Värre var det med rykten som helt 
enkelt gick runt i bygden, och där det ofta var oklart vem som varit 
upphovsmannen. 

Sådana rykten kunde ställa till en hel del förtret för den drabbade. En 
kvinna, hustru Margareta, ansåg sig sommaren 1682 vara tvungen att 
rentvå sig från det som sades om henne. Margareta beklagade sig över att 
ha kommit i "rop och rykte" för att ha haft sexuellt umgänge med en dräng. 
Det som gjorde ryktet extra allvarligt var att umgänget sades ha skett 
medan hennes man fortfarande levde. Upprinnelsen var att hon fött barn 
inte särskilt långt efter makens frånfälle. Mannen hade varit sjuk en längre 
tid, och det var många som tvivlade på att han alls haft några krafter kvar, 
i synnerhet sexuella. Detta sammantaget med att Margareta och drängen, 
som hette Erik, setts ligga tillsammans på en äng var tillräckligt för att sätta 
igång spekulationer. Både kvinnan och drängen tillstod att de skojat med 
varandra, knuffats och fallit omkull. Mer var det emellertid inte. Huvud
poängen i Margaretas försvar var att det skett offentligt, och att de således 
inte träffats i det fördolda. Det hela hade nämligen ägt rum "strax utmed 
allmänne vägen och inte i skogen, utan på släta ängen, där alla förbigående 
kunde dem se, de och efter Anders Anderssons [vittne] egen bekännelse 
talte så högt och skrattat att han det på vägen kunnat höra, för den skull så 
mycket mindre misstankar om dem hava kunde". Hustrun friades från 
ryktet. Drängen fick erlägga en liten avgift till kyrkan, eftersom han 
genom sitt agerande gett upphov till ryktet. 
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Det som här blev Margaretas räddning var just att det inte skett i 
hemlighet, ett drag som går igen i diskussionen ovan om barnamord. Det 
var det undanskymda, och därmed okontrollerbara, som var farligt. När 
det gäller sedlighetsbrott av olika slag, eller rykten härom, ligger det i 
sakens natur att det är svårt att hitta vittnen till själva akten. Vittnesmålen 
brukar istället handla om att många sett personerna umgås på tu man hand; 
kanske hade man rentav sett dem ligga tillsammans påklädda i en bädd. 
När det gäller det grövre sedlighetsbrottet, hor, föreskrev man redan vid 
1500-talets mitt att paret skulle tas på bar gärning av sex (!) personer. 
Tidigare hade det räckt med två vittnen, vilket även det torde varit svårt att 
uppbåda. Skärpningen förklarades med att kvinnans heder och ära stod på 
spel. Med mindre än sex vittnen kunde man alltså inte anklaga någon för 
hor, vilket också skulle förhindra ryktesspridning och ifrågasättande av 
kvinnans ära. Huruvida man i praktiken verkligen höll fast vid kravet på 
sex vittnen är tveksamt. Kanske behövdes det inte heller. Väl inför rätta 
tycks det som om paren oftast erkände sina brott. 

I det äldre samhället var det, som exemplet nyss visar, av vikt för 
enskilda individer att bibehålla och i förekommande fall återupprätta sin 
heder. Hedern var dock inte enbart, eller ens i första hand, individuell, utan 
den angick hela hushållet, hela skrået eller det kollektiv individen ingick 
i. Kvinnans handlande föll, i större utsträckning än mannens, tillbaka på 
hushållet. Ett icke hedersamt beteende från kvinnan ledde till att också 
mannens och hushållets ära sattes på spel. Mannens heder var sammanflä
tad med de kvinnor han borde kunna kontrollera, hans hustru men också 
hans dotter. Ett angrepp på kvinnans heder var därmed också ett angrepp 
på makens eller faderns heder, eftersom denne — som familjens överhu
vud — förlorat kontrollen över kvinnans sexualitet. 

Resonemanget här byggerpå exempel hämtade från en agrar miljö, med 
jordbruk som dominerande näring. Det är mycket möjligt att bergsbruks
områden haft en annorlunda typ av hedersuppfattning. Man kan förvänta 
sig en mer tolerant attityd mot barn födda utanför äktenskapet och mot 
ensamma mödrar. Rättsbehandlingen av sexualbrott bör då ha varit relativt 
mild, och den utomäktenskapliga fruktsamheten högre än i agrart domi
nerade områden. Orsaken härtill är bl.a. ett annorlunda familjemönster. 
Fast egendom var inte något krav för att man skulle kunna ingå äktenskap. 
Detta ledde till en lägre äktenskapsålder - och en högre äktenskaps
frekvens - eftersom man inte behövde etablera sig innan man hade en 
tillräcklig grund för att ingå äktenskap. Kvinnorna deltog också i stor 
utsträckning tillsammans med männen i arbetet utanför hushållet. Det kan 
rent av vara så att bergslagskvinnans arbete utanför hemmet gav henne en 
starkare social ställning jämfört med kvinnor från andra områden. 

Det här rör sig än så länge om hypoteser, vilka formulerats inom ett 
nystartat projekt: Plebejerna på berget. Kulturförändringar i tidigindustriell 
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bergslagsmiljö, Nora och Linde bergslagar 1600-1850. Projektet, i vilket 
jag ingår, syftar till att undersöka hur kulturen påverkades av den proto-
industriella miljön, med avseende på hushåll och familjemönster, 
konsumtionsmönster, brottslighet samt tankesätt och manifesta kultur
former. 

Kvinnans ära, såväl den gifta som ogifta, var alltså förknippad med 
hennes sexuella vandel. Detsamma gällde, som tidigare nämnts, inte 
männens ära. Denna hörde snarare samman med offentlighet, med eko
nomi och utövande av yrke. Tjuv och skojare var det vanligaste skällsordet 
riktat mot män. Dessa två hedersuppfattningar kan tolkas som olika sfärer, 
en kvinnlig privat och en manlig offentlig. Vill man kan man också säga 
att man i båda fallen riktar sig mot respektive köns yrkesutövning, eller 
huvudsysselsättning. En hora kunde inte ha ansvar för hushåll och en tjuv 
kunde inte utöva sitt yrke. Därmed inte sagt att män inte kunde förolämpas 
sexuellt. Det var inte ovanligt att män skälldes för att vara horkarl eller 
hanrej, d.v.s. en bedragen äkta man. En intressant observation i samman
hanget är att det inte finns något motsvarande ord för den bedragna 
kvinnan! Männen kunde alltså förolämpas genom sexuella anspelningar 
på deras hustrur eller mödrar. Sexuella skymfningar ifrågasatte dock inte 
den manliga identiteten på samma sätt som den kvinnliga i liknande 
sammanhang. 

Det är lätt att koppla samman kvinnan med sexualitet och reproduktion. 
Det fångar emellertid endast en del av hennes tillvaro. Hon hade även 
andra uppgifter, och inte minst viktigt var att hon ingick i och var 
nödvändig för produktionen. 

Omyndig och passiv 
Den offentliga sfären var inte, i praktiken, exklusivt manlig, även om den 
kanske var övervägande manlig. Den andra myten om kvinnan, som jag 
nämnde inledningsvis, är uttryck för just den här uppfattningen: att det 
offentliga, det som har med ekonomi och transaktioner att göra, är 
männens domän. Det kan vara dags att skärskåda den omyndiga, passiva 
kvinnan närmare. 

Exemplet jag nämnde inledningsvis handlade om en hustru som skuld
satt sig så att hon var tvungen att sälja sin gård. Protokollen visar att 
kvinnan, hustru Anna, under en längre tid lånat pengar på sin gård. Hela 
beloppet var lånat från samma person, en fogde på en herrgård i närheten. 
När lånesumman blev större är det tydligt att mannen, Christoffer Anders
son på Segersjö säteri, böljade bli orolig att han inte skulle få igen sina 
pengar. Han drog därför ärendet inför rätta, för att försäkra sig om 
panträtten. Panträtt innebar att han hade rätt att bruka gården. Därmed 
hade han även rätt till gårdens avkastning, utan att äga gården. Detta var 
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emellertid inte tillräckligt, utan senare samma år var ärendet uppe i rätten 
igen. Christoffer ville då att rätten skulle förplikta Anna att erlägga hela 
summan på en gång. Det ville dock inte rätten. Eftersom Anna erhållit det 
lånade beloppet successivt var det skäligt, menade de, att hon också 
betalade av efter hand. 

Ett par år senare, 1683, dök Christoffer återigen upp på tinget. Han stod 
då i begrepp att överta hemmanet. Här hade det dock dykt upp ett smärre 
problem. Hemmanet, den halva som Anna ägde, hade värderats av 
nämnden, men till ett lägre belopp än skulden utgjorde. Hemmanet var, 
enligt nämndemännen, värt 304 daler och 16 öre kopparmynt. Detta 
skulle, om än nätt och jämnt, täckt den ursprungliga skulden. Kruxet var 
att skulden hade ökat med ytterligare 100 daler, och nu var uppe i 404 daler 
kopparmynt. Trots att Anna miste sitt hemman, var hon ändå inte skuldfri. 

Ärendet är intressant ur flera aspekter, och jag skall lyfta fram två. För 
det första hade kvinnan på egen hand lånat pengar, och var betalningsans
varig härför. Det skulle hon egentligen inte kunna göra som hustru. För det 
andra disponerade hon själv sitt fasta gods. Att kunna ta ett lån och att vara 
tvungen att betala tillbaka det man lånat är för oss idag självklart. 
Huruvida lånet beviljas eller ej beror på ekonomisk säkerhet och inte på 
låntagarens kön. Så inte under 1600-talet. Här råder, som jag tidigare 
nämnde, stora skillnader mellan vad lagen och samtida jurister sade om 
kvinnans möjligheter och hur dessa möjligheter tog sig uttryck i praktiken. 
För att kunna förklara myten om kvinnan som omyndig måste den 
normativa nivån studeras närmare. 

Frågan om skuldsättning ägnades inte någon större uppmärksamhet i 
den medeltida lagsamlingen. När man skulle utarbeta en ny lag - vilken 
sedermera antogs av riksdagen 1734, därav benämningen 1734 års lag -
var det mer aktuellt. Arbetet med den nya lagen skedde i en lagkommission, 
tillsatt 1686, och i denna kommission förde man diskussioner i saken. Hur 
skulle man egentligen räkna hustruns underskrift på en skuldförbindelse? 
Skulle hon över huvud taget på egen hand kunna skuldsätta makarnas 
egendom? 

Många menade att det här med att hantera ekonomin var alldeles för 
avancerat för kvinnan. En orsak låg i att kvinnan, som man uttryckte sig, 
var "enfaldig och kan som oftast intet begripa eller förstå, vad konsekvens 
en sådan underskrift haver med sig". Följden av denna enfaldighet var dels 
att hustrun, utan mannens vetskap, kunde skuldsätta egendomen, dels att 
mannen kunde förleda hustrun till att skriva under en för honom fördelak
tig skuldförbindelse. Ett sätt att komma runt problemet var att även 
kvinnans närmaste släktingar skulle skriva under. Förslaget handlar inte 
så mycket om att man brydde sig om vad kvinnan kunde eller inte, utan 
man var rädd att egendom på detta sätt lätt skulle kunna gå släkten ur 
händerna. 
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Samma tankegångar ligger bakom att kvinnan inte på egen hand skulle 
kunna förfoga över sin fasta egendom. Egendom som hon förvärvat inom 
äktenskapet förvaltades av mannen. Hennes arvejord däremot förvaltades 
av hennes närmaste manliga släkting. Det förelåg inga hinder mot att 
kvinnan skulle kunna äga jord. Däremot kunde hon inte fritt förfoga över 
den. Lös egendom kunde hon emellertid sälja och köpa. Lagen hade här 
en högsta gräns hur stora köp man fick göra med en hustru, och beloppet 
var mycket lågt. Hade köpet inte godkänts av mannen kunde det till och 
med återkallas. 

Kvinnans intellektuella underlägsenhet åberopades även när man i 
lagkommissionen diskuterade vem som kunde vara giftoman. Giftoman 
var den som ansvarade för att allt hade gått rätt till vid ingående av nya 
äktenskap, rörande frieri, hemgifter m.m. Den naturlige giftomannen var 
naturligtvis fadern. I den medeltida landslagen finns en formel för det 
tillfälle då giftomannen överlämnade bruden till hennes tillkommande. 

Jag gifter dig min dotter 
till heders och till hustru, 
till halva sängen, 
till lås och nycklar 
och till var tredje penning 
som I ägen eller kunnen komma att äga i lösöre. 

(Magnus Erikssons landslag, Giftermålsbalken 5) 

Som framgår av texten var giftermålet en viktig övergång, och i mångt och 
mycket avgörande för kvinnans fortsatta ställning i samhället. I och med 
1734 års lag gavs modern rätt att som änka agera giftoman för sina barn. 
Detta var svårt för många att acceptera. Skulle modern ha så stor makt över 
barnen, trots att hon inte var jämställd med fadern? Även i Svea hovrätt 
markerade man sitt avstånd från den nya lagen, "emedan Landslagen, som 
förnämligast ser på familjens heder och konservation, för det kvinnliga 
könets svaghet gått modern förbi". 

Många av de åsikter som här framkommer är inte särskilt smickrande 
för hur man såg på kvinnan. Delvis kan de förklaras av att kvinnan, som 
gift, stod under målsman. Att vara målsman över någon innebar att man 
skulle föra dennes talan, särskilt inför domstol. Gift kvinna stod under 
målsman, vilket framgår tydligt i giftermålsbalken: 

Då de hava legat samman en natt, 
då är han hennes rätte målsman 

och äger söka och svara för henne. 

(Magnus Eriksson landslag, Giftermålsbalken 6:l) 
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Änkan däremot var sin egen målsman, och den ogifta kvinnan stod under 
förmyndare. Förmyndarens ansvar var betydligt större än målsmannens, 
och förmyndaren skulle också sköta den omyndiges egendom och ange
lägenheter. Det är egentligen bara när det gäller kvinnor som stod under 
förmyndare, som vi kan tala om omyndiga kvinnor. Målsmannaskapet 
innebar förvisso en inskränkning av kvinnans handlingsramar, så till vida 
att hon inte på egen hand kunde agera inför rätten. Alla de exempel som 
anförts visar dock att detta inte var med verkligheten överensstämmande. 
När man uttalar sig mer övergripande om kvinnans situation är det alltså 
av stor vikt att man är medveten om skillnaderna nivåerna emellan. Att en 
kvinna inte får utföra en handling är inte detsamma som att hon inte kan 
utföra den. 

När det gäller kvinnans roll i ekonomiska och offentliga sammanhang 
är skillnaden mellan lagens bokstav och hur det egentligen gick till 
avsevärd. Kvinnan kunde, som exemplet ovan visar, själv både skuldsätta 
sig och disponera över sin jord. Även om män dominerar när det gäller 
ekonomiska ärenden, och då i synnerhet försäljning av jord, var det inte på 
något sätt ovanligt eller uppseendeväckande att även kvinnor befattade sig 
härmed, oavsett om de var hustrur eller änkor. 

Domböckerna ger vidare en inblick i kvinnans roll i produktionen. När 
det gäller den agrara produktionen, jordbruket, handlar tvisterna oftast om 
anställande eller, med dåtidens term, städslande av tjänstefolk eller om 
ersättning för utfört arbete. I sådana mål förekom många kvinnor. Det 
finns inga tecken på att de på något sätt skulle varit sämre rustade än 
männen att sköta hushållets ekonomiska angelägenheter. Så kom t.ex. 
hustru Kerstin i februari 1682 inför Askers häradsrätt, kärande till sin 
namne, pigan Kerstin Olsdotter. Käromålet handlade om att pigan gått i 
tjänst hos Kerstin, och tagit emot städslepengarna. Ett par dagar senare 
hade hon, i vredesmod får man förmoda, kastat tillbaka sin lön till Kerstins 
man och inte inställt sig igen. Rätten beslutade, efter omröstning i 
nämnden, att pigan antingen skulle återbetala städslepengarna samt 
ytterligare ett belopp eller gå tillbaka i tjänsten. 

Exemplet visar att det är hustrun som anställt pigan, och det är hustrun 
som tar ärendet inför rätta. Det framgår klart av protokollet att hon var gift, 
och således stod under målsman. Detta hindrade henne dock inte att i egen 
person agera på tinget, och det var heller ingen som opponerade sig mot 
hennes agerande. Det är så det ser ut i domböckerna, ärende efter ärende. 
Kvinnor agerar utan att det ifrågasätts, och deras talan tas på lika stort 
allvar som männens. 

Att hustrun på det här sättet kunde agera för hushållets räkning är inte 
förvånande. Hon skulle även enligt lag, vid mannens eventuella frånvaro, 
träda in i hans ställe. Sådana befogenheter kunde hon givetvis inte ges utan 
att ha kunskap däröver. I krigstider gavs också många tillfallen, då mannen 
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var ute i fält. I praktiken kunde och fick kvinnorna dock mycket väl 
företräda hushållet och agera för hushållets räkning, även om mannen 
fanns hemmavid. 

I hammartingsprotokoll, här från Nora och Linde, kan man hitta många 
exempel på kvinnor som inte bara var involverade i produktionen, utan 
också hade ett stort ansvar och skötte kontakterna utåt. På hammartinget 
1716 kärade bonden Per Mårtensson till Margareta Stensdotter, som 
förmodligen var änka. Han ville ha betalt för den kol han levererat till 
hennes hammare. Ingen av parterna hade själva kommit till rätten, utan de 
lät ombud företräda dem. Änkan hade gett sin dotter Stina Schiött fullmakt 
att agera å hennes vägnar. Istället för bonden hade hans hustru Anna 
Larsdotter inställt sig, dock utan fullmakt. Hon ville därför att målet skulle 
skjutas upp. Så skedde emellertid inte utan man avgjorde vem som skulle 
betala vem och hur mycket. 

Att mannen lät sig företrädas av hustrun ligger långt ifrån lagens 
stadganden. Det var heller inte särskilt vanligt, även om det förekom. 
Hammarsmeden Olof Nilsson hade 1707 befullmäktigat sin hustru att föra 
talan mot en före detta bruks skrivare. Saken hade varit uppe på tinget flera 
gånger tidigare, och då hade även skrivarens hustru varit instämd. Måls-
mannainstitutet - att maken skall föra hustruns talan inför rätta - tycks inte 
ha tillämpats av rätten. Däremot finns det några exempel på att parterna 
själva utnyttj at denna möjlighet, för att helt enkelt skj uta upp målet. I målet 
med hammarsmeden förekom en sekreterare som inte ville yttra sig i 
saken. Anledningen var att han, som målsman till en av de inblandade, inte 
blivit instämd i laga tid. Målet sköts också upp. Samma år lät en hustru 
meddela rätten att hon minsann inte, "tvärtemot lag", tänkte svara på 
stämningen, så länge hennes man levde och fanns i riket. Det handlade här 
inte om att rätten krävde målsmannens närvaro, utan att parterna själva 
drog nytta av institutets existens. 

Forskning om kvinnor säger en hel del om hur samhället var organiserat. 
Protokollen från domstolarna visar att kvinnan inte i första hand bör ses 
som en individ. Detsamma gäller naturligtvis även för mannen. Båda 
ingick som delar i en enhet, nämligen hushållet. Hushållet var vidare 
integrerat i en större kontext, och det utgjorde en-viktig del i samhället. De 
flesta handlingar som utfördes av ena eller andra parten hade till syfte att 
komma hushållet till godo. Hela hushållet påverkades, som jag tidigare 
sagt, också av kvinnans heder. Man får dock inte idyllisera hushållet för 
mycket. Naturligtvis kunde det rymma många konflikter. Det blir särskilt 
tydligt när det var dags att skifta arv, och alla ville ha så stor del av kakan 
som möjligt. Arvsskiften komplicerades inte minst av att omgiften var 
vanliga, och att det då ofta fanns flera barnkullar som hade olika anspråk 
på arvet. 

Arvstvister är intressanta på många sätt, inte minst kvinnornas roll i 
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dessa tvister. Här framträder ett spännande mönster. Kvinnorna agerade 
relativt självständigt i de flesta ekonomiska angelägenheter. Däremot var 
det, under 1600-talets slut och 1700-talets början, sällsynt att de var aktiva 
parter i just arvstvister. Här företräddes de vanligen av män. Vanligast var 
naturligtvis att kvinnans make förde hennes talan. Det kunde ibland även 
inkludera mannens svägerskor. Arvstvisterna stod således mellan män; 
det är markant att detta förfarande dominerade helt just i arvstvister, men 
inte alls i andra typer av ekonomiska ärenden. Tanken ligger då nära till 
hands att det kan ha handlat mer om strategi än om kvinnans oförmåga att 
själv föra sin talan. Det kan ha varit lättare att på det viset få gehör för sina 
krav, särskilt som motparten oftast var en man. 

Från hushållet kan steget tas vidare, till statsmakten. Ser man till 
statsmaktens försök att disciplinera befolkningen är det tydligt att de 
inriktade sig på hushållet snarare än på individen. För staten var det 
nödvändigt att hushållen, samhällets bas, skulle reproducera sig. Så länge 
kvinnan var kopplad till ett hushåll, och agerade utifrån den ramen, kunde 
det mesta tolereras. Då gjorde det inget att hon handlade med både fast och 
lös egendom. Om hon däremot bröt sig ur hushållet, och de normer som 
var förknippade med hennes plats där, var det värre. Det måste då tydligt 
framgå att det beteendet inte accepterades. Det var viktigt att hålla ordning 
i hushållet, inte minst för att hushållet i många avseenden kunde betraktas 
som en stat i miniatyr. I båda dessa hierarkiskt ordnade kollektiv fanns det 
bara plats för ett överhuvud, kungen respektive mannen. Det oordnade 
hushållet utmanade alltså samhället i stort. 

Praxis visar entydigt att samhället hade ett behov av att kvinnan skulle 
vara behörig i ekonomiska transaktioner, detta trots att lagen uttryckte en 
annan åsikt. Friherre Clas Rålamb, som bl.a. var president i Göta hovrätt, 
yttrar sig mycket träffande i frågan. 1679 gav han ut en bok om Åthskillige 
påminnelser uthi rättegångssaker. Böcker av detta slag var vanliga under 
den här tiden, i synnerhet före tillkomsten av 1734 års lag. De skulle utgöra 
ett komplement till lagen och kan ses som en slags prejudikatsamlingar: 
utifrån hur man gjort i praxis gavs ytterligare vägledning för hur man 
skulle kunna döma i liknande fall. Angående köp som hustru slutit säger 
han följande: 

Emedan kvinnspersoner i gemen är enfaldiga, och lätteli-
gen kunna uti de saker som icke är deras dagliga hantering, 
bliva fixerade och bedragna, till deras egen så väl som 
mannens skada, därföre de och i detta anseende omyndiga 
tillräknas. Detta haver sig sålunda efter lagens ord och 
vilja. 

Detta stämmer väl med den bild som beskrivits ovan: kvinnan var helt 
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enkelt för enfaldig för att befatta sig med hantering av ekonomi. Fortsätt
ningen av stycket är emellertid betydligt mer intressant: 

Men så vida som vi finner kvinnspersoner ofta mycket snälle 
och vettige, ja, hustrur som sine män uti förstånd och 
snällhet vitt övergå, så kan denne regel med gott skäl tillåta 
förändring, nämligen när hustrun köpslager sig till förbätt

ring och icke till skada. 

(Claes Rålamb, Åthskillige påminnelser uthi rättegångssaker, 1679) 

I citatet framträder tydligt den dubbla synen samtiden hade på kvinnan. 
Kvinnan, eller rättare sagt vissa kvinnor, var omyndiga. Men, det fanns 
ingen anledning att ha så snäva regler för de kvinnor som behärskade 
området. Det var heller inte otänkbart att kvinnan kunde vara mer lämpad 
än mannen, något som givetvis borde såväl tillåtas som utnyttjas. 

När det gäller den egentliga förmågan att sköta hushållets angelägen
heter finns det inget som säger att könet varit avgörande. Att man i en mer 
ideologisk bemärkelse kan tala om mannen som offentlighetens aktör 
ändrar inte det förhållandet. 

Sammanfattning 
Inledningsvis beskrev jag två myter av kvinnan som ofta nämns när man 
talar om kvinnor förr, och viss relevans har de kanske även idag. Kvinnan 
var genom sin sexualitet och lusta ett hot mot ordningen på flera sätt. 
Genom att locka med sin kropp överträdde hon inte bara själv normerna, 
utan hon förledde andra därtill. Samtidigt sågs kvinnan som underordnad 
mannen. Han skulle kontrollera såväl henne som hennes egendom, och 
medan mannen representerade hushållet utåt stod kvinnan för den inre 
hushållningen. De båda bilderna är diametrala motsatser, och förekom
sten av den ena förutsätter också existensen av den andra. För att kunna 
frammana en idealbild av kvinnan som passiv, stående bakom mannen, 
krävs att hon samtidigt ses som farlig och frestande då hon inte står under 
mannens kontroll. Och för att kunna se kvinnan som hotfull i vissa 
sammanhang, måste dessa kontrasteras mot en bild där lugn och ro råder. 

De exempel som har lyfts fram i artikeln visar att det är svårt att uttala 
sig om kvinnor generellt. Det gör då att de "myter" man stöter på om 
kvinnor sällan visar sig vara mer än just myter när de konfronteras med 
verkligheten. Jag har här visat på olika situationer i kvinnors liv. De 
belyser inte kvinnan med stort K. Istället säger de hur mycket civilstånd 
och social ställning betydde för hur kvinnornas situation tedde sig. 
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När det gäller sedlighet handlar det i första hand om ogifta kvinnor. Eller 
rättare sagt när det handlar om brott mot sedligheten var det i första hand 
de ogifta kvinnorna som agerade. När man kommer in på produktion och 
skuldsättning var det främst änkor och hustrur som agerade, alltså kvinnor 
som förestod ett hushåll. Trots att hustrun och änkan juridiskt sett hade helt 
skilda förutsättningar, var skillnaden dem emellan inte så stor i praktiken. 

Den starka kopplingen mellan heder och sedlighet förklarar myten om 
kvinnan som hora. Givetvis förekom det kvinnor som kunde betecknas 
som lösaktiga. Detta gällde dock inte för det stora flertalet. Ett samman
länkande av kvinnan med den privata sfären ligger bakom den andra 
myten, om kvinnan som omyndig och utestängd från offentligheten. Den 
stämmer som jag visat inte alls med verkligheten. 

Vill man nå kunskap om hur verkligheten gestaltade sig för kvinnorna 
är det viktigt att beakta såväl lag som praxis, eftersom nivåerna komplet
terar varandra. Att utifrån lagtexter dra direkta slutsatser om verkligheten 
kan bli missvisande, och rentav direkt felaktigt. Likaså är det viktigt att 
inte bara lyfta fram det i våra ögon spektakulära, när man ser till kvinnors 
agerande inför rätta. Kvinnan var varken hora eller omyndig. Det är svårt 
att lyfta fram något som förenar alla kvinnor. Verkligheten är betydligt mer 
nyanserad. För dåtidens kvinna stod många olika möjligheter till buds, 
liksom det gör för oss idag. 
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Äregiriga och härsklystna eller 
starka och självständiga? 
Kvinnoideal i stormaktstidens Sverige 

Kekke Stadin 

Carl XI:s gemål, Ulrika Eleonora d.ä., var en av Sveriges ädlaste 
drottningar... hon ville så mycket som möjligt undvika utgifter för sin 
person... Ödmjukhet och undergivenhet voro framstående egenskaper 
hos drottning Ulrika Eleonora. Utan att klaga fördrog hon sin makes 
kallsinnighet och sökte på allt sätt vinna hans tillgivenhet. Troget 
uppfyllde hon en hustrus plikter... Stora svårigheter bereddes henne av 
svärmodern, den stolta, härsklystna änkedrottningen, Hedvig Eleonora. 
Hon ville i allt äras framför den regerande drottningen. Den ödmjuka 
Ulrika Eleonora lämnade henne första platsen.1 

Med detta citat ut Kastmans läsebok för småskolan från 1883, vill jag visa 
två bilder av 1600-talskvinnan som ofta möter oss i litteraturen. Den 
mycket positiva bilden av Ulrika Eleonora, som var vacker, god och 
undergiven och troget uppfyllde sina hustruliga plikter, är här en mycket 
ovanlig bild av 1600-talskvinnan. Vid sidan om Ulrika Eleonora d.ä. är det 
endast en enda kvinna som genomgående prisas i litteraturen. Det är Anna 
Bååt, Axel Oxenstiernas hustru. 

En betydligt vanligare bild är beskrivningen av Hedvig Eleonora, den 
härsklystna och äregiriga änkedrottningen. Skall vi lita till litteraturen är 
det karaktäristiska för 1600-talskvinnorna att de avvek från idealen. De 
beskrivs antingen som häxor, det gäller då framförallt bondkvinnor och 
här finns det många exempel, eller också beskrivs de som kvinnor som inte 
riktigt var kvinnor på riktigt, som exempelvis drottning Kristina eller 
också framställs de som härsklystna och dominanta och därmed också 
okvinnliga. Här finns många exempel bland adelsdamerna med det 
främsta exemplet i Ebba Lilliehöök, gref Ebba. Avvikande från alla i 
litteraturen rimliga ideal är också bilden av drottning Maria Eleonora och 
några andra kvinnor: hysteriska och inkapabla till det mesta. 

Vi skall då komma ihåg att bedömningarna huvudsakligen kommer från 
forskare och författare som var verksamma under den förra period då 
1600-talsforskningen hade ett starkt uppsving, nämligen under slutet av 

'Kastman, Karl & Knut: Läsebok för småskolan, Större upplagan n:o 2 , Stockholm 1883 s 274 
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1800-talet. Beskrivningarna av 1600-talets kvinnor säger därför betydligt 
mer om dessa forskares och överhuvudtaget det sena 1800-talets kvinno
ideal än om 1600-talets. Men icke desto mindre är det just deras bild som 
genom bl.a. skönlitteraturens förmedling lever kvar.2 

Men vilket kvinnoideal träder fram om vi går tillbaks till 1600-talets 
skrifter? Svaret på den frågan beror på vilka kvinnor vi talar om. För 
kvinnoidealen var, i likhet med mansidealen, starkt knutna till samhällets 
karaktär och uppbyggnad och under 1600-talet knöts idealen i första hand 
till samhällets ståndsindelning. 

Ståndssamhället kan, som här, liknas vid ett fyravåningshus där de fyra 
stånden, adel, präster, borgare och bönder utgör de olika våningarna. Över 
byggnaden tronar kungen, som samhällets krona. Ståndsindelningen var 
en indelning av landets befolkning i olika samhällsfunktioner: Adeln 
skulle såsom militärer och ämbetsmän hjälpa kungen att styra landet, 
prästernas plikt var att predika och övervaka undersåtarna, borgarna 
bestämda uppgift var att förmedla varor och att se till att landets penning
mängd ökade och bönderna slutligen skulle bruka jorden. Stånds
indelningen var också en hierarkisk organisation av samhället, som 
markerade individens värde. Bondeståndet i botten av hierarkin och dess 
enskilda medlemmar hade således ett mindre värde än exempelvis en 
adelsman.3 

Och för vaije plats i samhället fanns det således ett särskilt ideal. För 
både män och kvinnor gällde att idealen var knutna till respektive stånds 
samhällsuppgift och till deras könsspecifika uppgift i hushållets försörj
ning. 

Hushållet - samhällets grund 
Det hierarkiska synsättet gällde inte endast ståndssamhället, även hus
hållet omfattades av detta organisationsideal. Hushållet var den minsta 
arbetsenheten, vilket innebar att det inom hushållet endast kunde finnas 
ett stånd och därmed en samhällsuppgift. Om en halvvuxen son eller dotter 
tog arbete som hantverkslärling respektive piga flyttade de till det hushåll 

2 Ellen Fries, landets första disputerade kvinna och verksam som historiker runt sekelskiftet, hade 
dock en något mer nyanserad bild av 1600-talets kvinnor, men även här är grundsynen likartad. 
Se exempelvis Fries, Ellen: Märkvärdiga kvinnor. 2. Svenska kvinnor, Stockholm 1891. En 
analys av beskrivningarna av drottning Maria Eleonora återfinns i Kyle, Gunhild: En kvinnohistoria 
/Bibliotheca feminarium. om de kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg, kvinnoliv och 
kvinnotanke under 300 år, Göteborg 1984 
3 Englund, Peter: Det hotade huset. Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden. 
Stockholm 1989 kap. 2. Se även Stadin, Kekke: Stormaktskvinnor, ur : Makt och vardag. Hur 
man styrde, levde och tänkte under svensk stormaktstid, Stockholm 1993 s 177 f 
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där de arbetade. Arbete och hushållstillhörighet var oskiljaktigt samman
gjutna. När det gäller kvinnans ställning i hushållet och i äktenskapet var 
idealen relativt enhetliga, oavsett vilket stånd de tillhörde eller om de helt 
stod utanför ståndsgemenskapen. 

Tidens syn på kvinnornas roll inom äktenskapet och i hushållet prägla
des starkt av den lutherska läran. Enligt denna bestod kvinnans livsuppgift 
i att vara maka och mor. Modersrollen hade genom reformationen gjorts 
till den enda accepterade kvinnorollen i vårt land. Flickorna skulle fostras 
till tålmodig lydnad och underkastelse undermannen. Hustruns underkas
telse under sin make var lika hårt inpräntad och självklar för kvinnorna 
som för männen. Under hela sin uppväxt och inte minst framför altaret 
fick de veta sin plats. 11693 års vigselformulär förmanas kvinnan att "vara 
manenom lydig, älska honom, hålla honom som sitt huvud och förman...: 
Ty kvinnan är skapat för mannens skull och icke mannen för kvinnones 
skull..." 

Genomslagskraften hos denna kvinnosyn var mycket stark. Endast i 
extrema undantag förekom det att en kvinna öppet opponerade sig mot 
underordningen. Ett sådant undantag var drottning Kristina, som efter sin 
abdikation diskuterade sin syn på äktenskapet med den påvlige nuntien i 
Polen: 

Vad... äktenskapet beträffar, erkänner jag att det vållar mig rasande bryderi; 
med tanke på mitt humör och min ålder tror jag inte, att här finns något 
botemedel. Mitt humör är dödlig fiende till detta fruktansvärda ok, vilket jag 
icke skulle ålägga mig, om jag så bleve världens härskare. Gud har låtit mig 
födas fri, och jag skulle aldrig kunna gå med på att underordna mig en 
härskare; eftersom jag är född att befalla, finns det ingen möjlighet för mig att 
acceptera lydnad eller att ålägga mig detta slaveri... 

Men, Kristina ifrågasatte inte den "av Gud givna ordningen", att kvinnan 
skulle underkasta sig mannen i äktenskapet, inte ens om kvinnan i fråga 
var världens härskare. Inte heller ifrågasatte hon den gängse kvinnosynen, 
enligt vilket kvinnorna skulle vara lydiga, saktmodiga och stillsamma. En 
hustru kunde inte ha hennes livliga temperament. Exdrottningen accepte
rade tidens hustruideal, men hon betvivlade att hon själv, med sin utpräglat 
"manliga" uppfostran och utbildning, skulle kunna leva upp till detta ideal 
eller "slaveri", som hon kallade det. Inom katolicismen, som hon vid 
denna tid bekände sig till, fanns dessutom en annan socialt accepterad 
kvinnoroll, nämligen nunnans. I den katolska världen kunde en kvinna 
själv välja att förbli ogift och ändå anses respektabel, ja till och med 
normal. I den lutherska ortodoxins Sverige var det knappast möjligt. För 
att leva ett ärbart liv skulle en kvinna således vara gift och få barn. 

Mannen var hustruns herre och han hade rätt att aga henne om hennes 
beteende inte var förenligt med hushållets bästa, enligt mannens sätt att se 
det. Men, det innebar inte att han kunde behandla henne hur som helst. 
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Tvärtom. En mans karaktär och manlighet ansågs nämligen komma 
särskilt tydligt fram i hur han behandlade sin hustru. För, som det står i 
Hustavlan, "Den sin hustru älskar, han älskar sig själv". Vi ser här samma 
grundsyn på äktenskapet som hos exempelvis den samtida engelske 
författaren William Gouge. I sin skrift "Domesticall Duties" från 1634 
framhöll Gouge att man och hustru är så nära sammanknutna, att den som 
slår sin hustru han slår sig själv. Under 1600-talet sågs nämligen inte alltid 
könen som två klart avgränsade och diametralt olika kön, vilket varit den 
dominerande synen från 1800-talet och framåt. Nej, man och kvinna 
kunde här ses som ytterligheter av en ock samma sak. Det var, vad en 
forskare nyligen beskrivit som en enkönsmodell eller "ettköttsmodell". 
Uttrycket att man och kvinna i äktenskapet är "ett kött" var för 1600-
talsmänniskan mycket mer konkret än det är för oss idag. Mannen skulle 
vara välvillig och rättvis och styra, som det hette i Hustavlan "med 
förnuft". Han skulle ära och högakta sin hustru, framförallt utåt i närvaron 
av andra män.4 

Gunilla - en bondhustru 
Bondmoreidealet var nog det av de till ståndsindelningen knutna kvinno
idealen som stod sig längst. Den bondkvinna jag vill ta upp som exempel 
är den numera riksbekanta Gunilla i Andersvattnet. Hon har presenterats 
för oss av Jan Lindegren, som studerat förhållandena i Bygdeå socken 
under förra hälften av 1600-talet. Gunilla gifte sig ovanligt tidigt för att 
vara enkel bondjänta, redan vid 19 års ålder. Någon fullständig hemgift 
kan hon därför knappast ha hunnit arbetat ihop vid så unga år. Det skulle 
nog ha tagit ytterligare sju, åtta år. Men hennes ett år äldre fästman, Jöns 
Nilsson, behövde en hustru nu för han hade fått överta gården i förtid 
eftersom hans far hade blivit blind och måste lämna ifrån sig gården och 
husbondeskapet redan vid femtioett års ålder. 

Giftermålsådern var alltså knuten till när mannen "blev sin egen" och 
när kvinnan hade en fullstor hemgift i brudkistan. Bland bönderna var det 
omöjligt att ge döttrarna hela hemgiften, utan de måste arbeta ihop en stor 
del av den själv. Det innebar bl.a. att de skulle väva lakan, handdukar och 
andra nödvändiga textilier för det nya hemmet, men att de också måste 
skaffa grytor, slevar och andra husgeråd. Det vanliga var därför att 
bondebefolkningen gifte sig någon gång mellan 25 och 30 års ålder. 

Samma sak gäller exempelvis det lägre borgerskapet. Hantverkaren 
gifte sig när han blev mästare och sj ömannen när han blivit skeppare. Även 

4 Amussen, Susan Dwyer: An ordered Society: Gender and Class in Early Modern England, 
Oxford 1988 s 44 f. För en beskrivning av "enkönsmodellen" se Laqueur, Thomas: Om könens 
uppkomst. Hur kroppen blev manlig och kvinnlig, Stockholm 1994 
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här arbetade kvinnorna ihop en stor del av hemgiften själva, inte sällan 
som piga i ett annat borgarhushåll. 

Om vi återvänder till Gunilla och Jöns kan vi förutsätta att de under 
första åren levde i enighet med idealen. Det var alltid enklast så. Det 
innebar att det var noga bestämt vad Jöns skulle göra och vad som var 
Gunillas arbete. De hade varsina ansvarsområden som de skötte utan 
inblandning från den andres sida. Den strikta uppdelningen mellan män
nens och kvinnornas arbetsuppgifter innebar också att det krävdes både 
manlig och kvinnlig arbetskraft för att det skulle gå att bedriva jordbruk, 
enligt idealen. 

Vid skörden och några andra arbeten hjälptes de visserligen åt, men det 
var Jöns som skulle skära säden och Gunilla som skulle gå efter och binda 
den till kärvar. Jöns skulle så och harva och plöja och han hade hand om 
hästen. Han skulle också göra stängsel och tillverka redskap och sköta 
underhållet på stugan och uthusen. Gunilla skötte, om hon levde efter 
idealen, alla innesysslor och hon skulle ha hand om smådjuren: getterna, 
fåren och grisen och så naturligtvis det kvinnligaste av allt, hon skulle 
mj ölka familj ens fem kor och tillreda mj ölken till långmj ölk, smör och ost. 
Smöret sålde hon för pengar, för pengar måste de få in för att kunna betala 
mantalsskatten och köpa salt och annat nödvändigt. På vårvintrarna 
brukade Jöns fånga lite gädda, som de torkade och sålde. Några andra 
penninginkomster hade man inte i familjen. Detta, att kvinnan svarade för 
hushållets största eller t.o.m. enda penninginkomster, var kanske inte ett 
ideal, men det var mycket vanligt och uppfattades som helt naturligt. 

I enlighet med idealen kom också barnen med j ämna mellanrum. De var 
inte särskilt välbeställda, Gunilla och Jöns, så de tre år som gick mellan 
varje barn uppfattades nog som både bekvämt och passande. De hade 
dessutom den outsägliga lyckan att få dem alla att överleva de första 
kritiska åren. 

Men säg den lycka som varar beständigt. Efter tio års äktenskap och tre 
barn, våren 1626, togs hennes man Jöns Nilsson ut till knekt för att delta 
i det stora kriget nere i Polen. Det året togs inte mindre än 26 knektar ut 
från Bygdeå socken. När hustru Gunilla på försommaren födde sitt fjärde 
barn var Jöns redan på väg till Preussen. Man kan förmoda att det blev en 
arbetsam sommar för henne. Hon hade ju inte bara den nyfödde, utan även 
de tre andra barnen och så de allt äldre svärföräldrarna att ta hand om. Nu 
måste hon, förutom allt det ordinarie kvinnoarbetet även göra sådant som 
inte passade sig för en kvinna och som hon aldrig hade hade fått lära sig: 
Plöja och så och alla de andra manssysslorna. Men barnen och de gamla 
måste få sin mat och staten skulle ha sin skatt för att finansiera kriget, så 
det var bara att arbeta för att hålla produktionen igång. Den äldste sonen, 
Per var nu nio år så han kunde säkert hjälpa till en hel del i utearbetet. 
Någon större hjälp från de tre granngårdarna i byn kunde hon inte räkna 
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med eftersom ytterligare två vuxna män tagits ut till knektar. Nu fanns det 
bara en enda arbetsför man kvar i de fyra gårdarna i byn. 

Vi vet ingenting om hur Gunilla upplevde denna sommar. Bondkvinnor 
som hon hade varken tid, ork eller förmåga att skriva brev, dagböcker eller 
andra skrifter som ger besked om sådant. Vi kan bara gissa att hon, trots 
lyckan över ett nytt barn, hade en svår tid och att hon ängslades för hur 
Jöns hade det. Det skulle hon snart få veta. Redan innan sommaren var slut 
avled Jöns Nilsson i Marienburg i Preussen. Liksom så många andra 
knektar dog han av de många smittsamma sjukdomar som grasserade i 
lägren. Gunilla fick beskedet av de få överlevande knektar som hemförlova
des på senhösten för det sedvanliga vinteruppehållet. Gunilla förblev änka 
i hela sitt liv och inte nog med det, när den äldste sonen, Per blev 20 år och 
fullt utväxt då togs också han ut som knekt. Efter fyra månader dog han i 
Greifswald. 

Så var det för många bondkvinnor, deras män, fästmän och söner kom 
aldrig tillbaks från kriget. Jan Lindegrens undersökning av de 219 knektar 
som togs ut i Bygdeå socken i Västerbotten under 1620- och 1630-talet 
visar att 19 återkom, mer eller mindre skadade till kropp och sj äl, de övriga 
200 dog eller rapporterades saknade. 

För de unga ogifta kvinnorna innebar detta enorma manfall att deras 
möjligheter att bli den respektabla hustru, som normen bjöd, minskade 
avsevärt. På varje ogift man gick det drygt tre ogifta kvinnor. Det var 
emellertid inte bara ogifta män som togs ut i kriget, många var i likhet med 
Jöns Nilsson gifta och hade familj. Många kvinnor blev liksom Gunilla i 
Andersvattnet änkor vid unga år och förblev det resten av livet. Det fanns 
helt enkelt inte tillräckligt med män för alla ensamstående bondkvinnor. 

Hustru Gunilla fick fortsätta att kämpa på ensam med jordbruket i 
många år till. Det måste hon och de andra kvinnorna i grannskapet ha gjort 
bra, för trots att en mycket stor del av socknens män tagits ut i kriget så var 
jordbruksproduktionen oförändrad. Sörjande sina män och söner lycka
des de utföra två personers arbete. Det kallar jag styrka.5 

Adelsdamen - Agneta 
Adelskvinnornas ideal var knutet till godsekonomin. Deras uppgift var av 
tradition att administrera de stora godshushållen, som samtidigt utgjorde 
grunden för adelns försörjning. En kvinna som väl kände adelns kvinno-

5Uppgifterna om hustru Gunilla och livet i Bygdeå har hämtats ur: Lindegren, Jan: Utskrivning 
och utsugning. Produktion och reproduktion i Bygdeå 1620-1640, Uppsala 1980, dens. 
Knektänkors land/ Den dolda historien. 27 uppsatser om vårt okända förflutna, Malmö 1984/ Om 
bondesamhällets könsarbetsdelning handlar Löfgren, Orvar: Kvinnofolksgöra - om arbetsdelning 
i bondesamhället/Kvinnovetenskaplig tidskrift 1982:3 och Österberg, Eva: Bonde eller bagerska? 
Vanliga svenska kvinnors ekonomiska ställning under senmedeltiden /Historisk tidskrift 1980:2 
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ideal, men som också visste hur hon kunde kringgå dem om det var 
nödvändigt, var den högadliga Agneta Horn. 

Agneta föddes i augusti 1629. Födelseorten var Riga, dit hennes 
mamma, Kristina Oxenstierna, rest från Kurland, där Agnetas far, Gustaf 
Horn, låg med sin armé i kriget mot polackerna. Det ansågs nämligen, 
trots faran, lämpligt att de nygifta högadliga officersfruarna följde med 
sina män ut i fält, åtminstone tills de fött ett eller ett par barn. Först därefter 
tog de med sig barnen hem för att administrera egendomarna. Och om 
männen inte kom hem från kriget snart nog, så åkte kvinnorna till dem för 
några månader i taget, ibland tillsammans med barnen, för att hålla ihop 
familjen och för att fa den att växa. 

Lilla Agnetas första år tillbringade hon alltså i ett fältläger. Därefter åkte 
hon hem med sin mor som skulle se över godsen, men också föda sitt andra 
barn under något mer trygga förhållanden. När den lille Axel var ett halvår 
våren 1631 reste modern och barnen ner till armén i Tyskland, eftersom 
"Herr far" som Agneta kallade honom, längtat så mycket efter familjen 
och skrivit och bett dem komma så fort de kunde. "Och unte då Gud mig 
den stora lyckan, att jag hade både far och mor" skrev Agneta om detta i 
sin självbiografi, men, fortsatte hon, "så varar det inte länge". För hennes 
mamma drabbades av pesten nästan omedelbart efter det att de kommit till 
fåltlägret i Tyskland. Efter en kort tid dog Kristina Oxenstierna, 22 år 
gammal. Efter några månader dog också lille Axel efter hemresans 
strapatser. 

Medan hennes far avancenade till en berömd fältherre som som sådan 
satt som krigsfånge under många år av det trettioåriga kriget, tillbringade 
Agneta sin barndom hos olika släktingar. Ofta bodde hon hos sin ingifta 
faster, Ebba Leijonhufvud, men bäst trivdes Agneta hos sin "goda och 
fromma" mormor Anna Bååt och morfar Axel Oxenstierna. 

Under barndomen reste hon alltså runt bland släktingar, vilket var 
vanligt bland dem inom adeln, som blivit moderlösa. Därmed inte sagt att 
det var bra för barnen att ständigt flytta runt eller att de trivdes med det. 
Agneta Horn tyckte att hon hade haft en svår barndom, ja hon använder 
t.o.m. så starka ord som "vedervärdig". 

Men, hon reste också tillsammans med dessa släktingar, med de 
kvinnliga släktingarna, när de reste runt till de olika godsen och egendo
marna och bevakade att de sköttes som de skulle. Per Brahe, som på 15 80-
talet skrev en Oeconomia, d.v.s. en handledning för ungt folk i hur ett 
adelsgods skulle skötas, underströk kvinnornas övervakning av de anställ
das arbete. Det gällde i första hand dem som hade inomhusarbete, men när 
mannen var i tjänst, vilket han som oftast var, även de övriga anställda. 
Adelsfruarnas uppgift var också, enligt Per Brahe, direkt överinseende 
över vad han kallade "Nyttige bohagzsysslor". Det betyder att de skulle 
leda och vid behov kunna instruera de anställda i exempelvis bakning, 
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ystning, linnetvätt, ljusstöpning, ölbryggning och annat kvinnoarbete på 
gården. 

Detta gällde även Agnetas släktingar vilka tillhörde landets allra rikaste 
och mäktigaste kvinnor. De drog sig inte för att sj älva delta i kvinnosysslorna 
på sina gårdar. Så berättar Agneta exempelvis i ett brev till morfar 
rikskanslern hur Ebba Leijonhufvud ådragit sig en ögoninflammation i 
samband med ett storbyk på Kägleholm, där tvättstugan inte var i ett 
fullgott skick. 

Agneta var sexton år då hon förlovades med den förnäme men i 
familjens ögon inte särskilt förmögne Erik Sparre. Axel Oxenstierna hade 
i samråd med faster Ebba valt honom för att hon med sin stora förmögen
het skulle kunna hjälpa upp hans ställning, men framförallt för att de 
trodde att han var tillräckligt mjuk och medgörlig för att passa hennes 
ovanligt viljestarka personlighet. Detta var också i enlighet med tidens 
norm, släktingarna hjälpte till att välja ut den unga adelsflickans make. 
Men, de valde inte vem som helst; börd, ekonomi och personlighet måste 
stämma överens. En självständig och viljestark kvinna behövde en med
görlig man, tycks man ha resonerat, likaväl som en dominant man behövde 
en foglig och undergiven kvinna. Vid valet av make var ändå det allra 
viktigaste att de båda parterna kunde högakta varandra. En engelsk 
undersökning av 1600-talets landsbygdsbefolkning har visat att äkten
skapspartner valdes bland dem man kunde känna aktning för. Om då också 
de ekonomiska villkoren stämde så slog man till.6 

Problemet var bara det att Agneta Horn inte kunde känna aktning för 
Sparren, som hon kallade honom, hon tyckte att han var vad vi skulle kalla 
mesig. Värst var det, tyckte hon, att han inte försvarade sig när folk drev 
med honom, vilket skedde ganska ofta bl.a. därför att han läspade, men 
också för att han var gängligt byggd, vilket inte alls motsvarade tidens 
manliga skönhetsideal. Hon ville gifta sig med en riktig soldat, sa hon, och 
lyckades också driva igenom att hon skulle gifta sig med chefen för 
Västergötlands regemente, Lars Cruus från Sätuna i Uppland, som hon 
hade träffat vid en av drottning Kristinas många baler. 

När morfar Axel inför bröllopet talade allvar med henne om äktenskapet 
och vad det innebar förmanade han henne att det inte passade sig för en 
kvinna att råda sj älv. Agneta som mycket väl visste vad som gällde svarade 
att "resolverar jag mig till att sätta honom som herre över mig, så måste 
jag väl ock resolvera mig till att dansa efter hans pipa". Ja även den 
självständiga och bestämda Agneta visste det alla kvinnor måste veta; att 
hon måste vara mannen underdånig och lyda honom i allt. Att hon 
dessutom visste hur hon omärkligt skulle styra både sin fars och sin mans 
vilja är en annan sak... 
6 Amussen, Susan Dwyer: An Oredred Society. Gender and Class in Early Modern England, 
Oxford 1988 
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Agneta drömde om att få barn med Cruusen. Hon hoppades så att hinna 
få fyra överlevande, vilket förmodligen innebar att hon räknade med att 
föda åtminstone sex-sjubarn. Visserligen var de unga, hon och Cruusen, 
men de levde ständigt i dödens väntrum. "Gud vet hur länge vi får leva", 
sa hon dagen efter sin bröllopsdag. Det var i juni 1648, hon skulle snart 
fylla 19 år. Hon hade tur såtillvida att samma höst upphörde det långa 
trettioåriga kriget, så hennes man kunde vara hemma i Sverige ganska 
mycket de första åren. Åtta år fick de tillsammans på Sätuna. År 1656 dog 
hennes älskade man i en infektionssjukdom under marschen mot Wars
zawa i Karl X Gustavs krig mot polackerna. De hade då fått fem barn, två 
pojkar och tre flickor. Två av barnen avled i tvåårsåldern, men tre, Gustav, 
Brita och Anna fick leva till vuxen ålder. Agneta gifte aldrig om sig. Såsom 
många andra självständiga adelsdamer under 1600-talet valde hon att 
förbli en myndig änka framför att gifta om sig och åter bli omyndig. Agneta 
dog vid 42 års ålder. Hon ligger begraven tillsammans med sin man, 
Cruusen, i Björklinge kyrka utanför Uppsala.7 

Nyadel och andra - Catharina 
Catharina Wallenstedt kom från prästeståndet, hon var dotter till en 
professor vid Uppsala universitet och hon gifte sig med en prästson, 
Edvard Philipsson. Edvard hade efter studierna slagit sig frampå diplomat
banan och adlats Ehrensteen. 

Till de fördelar adelskapet förde med sig hörde inte minst de yttre 
attributen, exempelvis rätten att bära vackrare kläder. De nyadlade kvin
norna var därför inte sena att byta dräkt. Jag vet inte hur det var med 
Catharina själv, men om en bekant berättar hon följande: "Doktor Watt
rangs fru, prästkäringen, var och besökte mig förleden söndags. Hon har 
ock klädt om sig redan. De göra kläderna nu färdiga förrän (adels)breven 
äro underskrefne." 8 

Men, det var inte endast de nyadlade som bytte dräkt. Även kvinnorna 
i det förmögnare borgerskapet och då framförallt de i Stockholm som var 
involverade i landets järnexport, började i takt med penningpungens 
tillväxt att efterlikna adeln i såväl manér som i klädedräkten. Det var just 
denna grupp som senare så passande kom att kallas för "Skeppsbroadeln". 
År 1674 noterade en florentinsk diplomat, som då befann sig i Sverige, 

'Agneta Horns självbiografi finns tryckt i "Agneta Horns lefverne". Efter Ellen Fries efterlämnade 
manuskript, utg av Sigrid Leijonhufvud, Stockholm 1910 
8 Catharina Wallenstedts brev till maken Edvard Ehrensteen daterat den 18 oktober 1673. Delar 
av Catharina Wallenstedts efterlämnade brev finns nu utgiven i tryck av Christina Wiikmark 
under titeln Allrakäraste. Catharina Wallenstedts brev 1672-1718, Stockholm 1995 s 93 
(Prästkäringen kallades hon för att hon var änka efter den legendariske prästen i Klara i 
Stockholm, mäster Samuel) 
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Lorenzo Magalotti, att mest alla Stockholms borgarkvinnor lagt av den 
borgerliga dräkten och i likhet med adelns kvinnor helt anammat det 
franska modet. Den enhetlighet i dräktskicket som funnits inom borger-
skapet under 1600-talets första år var då borta.9 Så trots stora ansträng
ningar lyckades den starka 1600-talsstaten inte styra riktigt allting. 

Adelsdamerna skulle emellertid inte endast ha de egenskaper som krävs 
av en administratör och god personalchef. De måste också kunna föra sig 
i maktens salonger för att tillvarata mannens och släktens intressen när 
mannen var borta i krig ellerpå diplomatiska uppdrag. Katarina Wallenstedt 
berättar i sina brev till sin make om de otaliga uppvaktningar hon gjorde 
för hans räkning. Ibland, när det gällde mycket högt uppsatta män, valde 
hon att istället söka upp deras fruar. För att få ut mannens innestående 
löner och ambassadens underhåll uppsökte hon exempelvis rikskatt
mästare Sten Bielkes fru, Brita Rosladin och vid ett annat tillfälle gick hon 
till dåvarande rikskanslerns, Magnus Gabriel De la Gardies gemål, 
furstinnan Maria Eufrosyne, för sin makes räkning.10 Hustrurna till 
landets högsta ämbetsmän deltog således, vid denna tid då den utvecklade 
statsadministrationen ännu var helt ung, i männens verksamhet på detta 
indirekta och förmedlande sätt och det fanns bestämda former för hur 
detta skulle ske. 

Vid sådana tillfallen var konversationskonsten en grundförutsättning 
för att lyckas. Det innebar inte endast att de måste vara mycket allmänbil-
dade och kunna tala flera moderna språk. De måste också behärska de 
grundläggande kunskaper i vältalighet, som ansågs vara en förutsättning 
för en lyckad kommunikation, såväl muntligt som skriftligt. Denna konst 
fick de unga adelsflickorna öva flitigt redan från unga år. Så vet vi 
exempelvis att Schering Rosenhanes dotter Beata kontinuerligt arbetade 
med övningar i praktisk retorik alltifrån sju års ålder och långt upp i vuxen 
ålder.11 

Prästhustrun - Magdalena och Cherstin 
Framväxten av den absoluta staten, och i anslutning till detta även 
reformationen, förändrade prästernas situation i många avseenden. Präs
terna var inte längre enbart Guds män, nu blev de även kronans, konungens 
och fosterlandets män. Celibattvångets upphävande kan i detta samman
hang ses som en symbol för att de nu inte endast hade plikter mot Gud, de 

9 Magalotti, Lorenzo: Sverige under år 1674, Stockholm 1986 (1912) s 11 
10 Catharina Wallenstedts brev till maken den 14 december 1672, 21 februari 1673, Wiikmark 
1995 s 29 ff, 33 ff 
11 Hansson, Stina: Beata Rosenhane, hennes övningsböcker och den klassiska retoriken. Göteborg 
1993 
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hade nu även plikter mot staten. Alla undersåtars - inklusive prästernas 
- främsta plikt var ju att befolka landet med nya undersåtar. 

Såsom förebilder för landets befolkning kunde inte prästerna leva i ett 
livslångt celibat. Tvärtom, när en präst avancerat till kyrkoherde och fått 
fast tjänst, vilket vanligen skedde i 35- 40-årsåldern, förväntades de gifta 
sig och avla många barn. Därför gifte sig prästerna helst, om de inte 
konserverade en änka, med 18-20-åriga flickor. Västeråsbiskopen Johan
nes Rudbeckius gjorde en kometkarriär. Han gifte sig första gången sedan 
han blivit professor vid tjugonio års ålder och den andra gången sedan han 
blivit biskop vid 38 års ålder. Den andra hustrun, prästdottern från 
Fellingsbro, Magdalena Hising var då 18 år. Det innebar att de hann få 11 
barn tillsammans, det sista samma år som han avled vid 66 års ålder. Och 
det var på intet sätt unikt. 

Visst förlorade också prästerna, liksom alla andra människor, barn i 
späd ålder. Så till exempel kan nämnas Cherstin Christiernsdotter, som var 
gift med prästen i Nordingrå i Ångermanland. En helt vanlig prästhustru 
alltså. Av de 13 barn hon födde dog 7 före moderns död i november 1667, 
medan sex av barnen blev vuxna.12 Men sex barn var inte heller så lite. 
Prästfamiljerna var stora även med den tidens mått mätt, när tre överle
vande barn annars ansågs som normalt.13 

Det var knappast någon överraskning för en nygift prästhustru att hon 
förväntades ha en stor familj. För en stor del av dem var själva uppvuxna 
i en prästgård. Prästeståndet blev relativt snabbt ett mycket homogent 
stånd och omkring 1680 var klart mer än hälften av alla prästhustrur sj älva 
prästdöttrar.14 Det var alltså vanligare att prästhustrun själv var uppvuxen 
i en prästgård än att prästen var det. Redan från barnsben fostrades 
prästgårdsdöttrarna till att motsvara tidens uppfattning om hur en god 
prästhustru skulle vara. 

Prästhustruns uppgift var knuten till skötseln av prästgården, som ju var 
det jordbruk som utgjorde en viktig del av prästfamiljens inkomst. I det 
avseendet liknade deras uppgift och ideal bondkvinnornas. Men trots 
likheten i de yttre villkoren så intog prästgården ändå en särställning inom 
socknen. Det som framförallt skilde prästgårdens kultur från sockenbön
dernas var den bokliga bildningen och den akademiska förfiningen. 
Visserligen var det bara mannen, prästen, som hade en akademisk utbild
ning, men en prästhustru skulle också, enligt tidens uppfattning, äga 
boklig bildning och förfining, hon skulle kunna recitera, musicera och 

12Steuchinus, Pertus: Cordis Davidici Anatomia ...Cherstin Christiernsdotter. Stockholm u.å. 
(1668) 
13Lundkvist, Sven: Rörlighet och social struktur i 161 O-talets Sverige/Historisk Tidskrift 1974:2 
s 234 
14Carlsson, Sten: Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700-1865. 2:a uppl. Lund 1973 s 203 ff 
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klara det elegantaste finbroderi. Prästgårdsflickorna fick därför likaväl 
som prästsönerna tidigt lära sig läsa och skriva, ibland även lite latin. Om 
den tidigare omtalade prästhustrun i Nordingrå; Cherstin Christierns-
dotter, som var uppvuxen i Forsa i Hälsingland, sades att hon från 
barndomen var hållen att "rent och färdigt läsa i Book, läsa sina 
christendomsstycken, månge sköne Davidzpsalmer och der ibland hans 
Boot- och bättringspsalmer... som een Dygdig Qwinna framdeles wäl 
anstå och tiena kunde".15 

Bot- och bättringspsalmer danade inte endast flickans karaktär till en 
verkligt dygdig kvinna, vilket krävdes av den som skulle vara socknens 
kvinnor till föredöme. Prästhustrun hade också en rent praktisk använd
ning för dem. Prästhustrun var något av en mor för sockenborna. Till henne 
kunde alla vända sig med praktiska frågor om allt från trädgårdsskötsel till 
sjukdomar, men också med sina tankar och bekymmer för att få råd och 
tröst.16 Det var inte lika allvarligt och officiellt som det var att gå till 
prästen och skrifta sig. Och här kunde Davids botpsalmer komma väl till 
pass som ett ord på vägen. 

Dessutom fungerade prästgårdarna under större delen av 1600-talet 
även som gästgivargårdar för "finare" resande. Det medförde att kvin
norna inom prästeståndet dessutom förväntades äga de kunskaper och 
färdigheter som krävdes när de skulle vara värdinnor för diplomater, 
utländska adelsmän och andra förnäma resenärer, vilka började komma 
till Sverige sedan landet blivit en stormakt. Det gav dem nya impulser från 
stora världen, men det ställde också krav på deras förmåga som värdinnor. 
De måste kunna laga mat som anstod dessa förnäma och kräsna gäster och 
de måste i någon måtto kunna underhålla dem. "Medan prosten beredde 
sig till de predikningar han skulle hålla dagen därpå, sörjde prostinnan 
träget och artigt för vår lekamliga välfärd" meddelar oss exempelvis den 
franske diplomaten Charles Ogier från en av de många prästgårdar han 
gästade på 1630-talet.17 

Kravet på ett strikt och allvarsamt yttre, som var mycket viktigt för 
prästen, omfattade också prästens hustru. Prästhustrurna hade en viktig 
funktion i det att de skulle fungera som dygdiga föredömen för landets alla 

l5Steuchius, Petrus: Cordis Davidici Anatomia. ...Cherstin Christiernsdotter. Stockholm u.å. 
16Pleijel, Hilding: Hustavlans värld. Kyrkligt folkliv i äldre tiders Sverige, Stockholm 1970 s 19 f, 
I Bergström, Carin: Lantprästen. Prästen funktion i det agrara samhället 1720-1800. Oland-
Frösåkers kontrakt av ärkestiftet. Stockholm 1991 ges en inblick i prästernas och prästfamiljernas 
situation i en landsbygdssocken. 1 Hernroth, Uno: Den konserverade änkan. En studie i 
prästerskapets äktenskapsbildning på 1600- och 1700-talet, Uddevalla 1985 diskuterades 
konserveringssystemet inom prästeståndet medan prästfruns olika roller diskuteras i Widén, 
Solveig: Prästfruns ställning och roll i församlingarna i det svenska riket på 1700-talet. En skiss. 
/Kyrkohistorisk årsskrift 1994 
17 Ogier, Charles: Dagbok öfver dess resa i Sverige med franska ambassadören grefve d'Avaux. 
År 1634. Stockholm 1955 
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kvinnor, nu sedan jungfru Maria detroniserats i och med reformationen. 
Till skillnad från Guds moder skulle alla prästhustrur inte endast vara 
andliga förebilder, utan de skulle också vara det på det praktiska planet i 
det dagliga livet. 

Exklusiva tyger som siden och sammet kunde accepteras för en biskops
hustru, bara kläderna inte var färgglada, utan allvarsamt hållna i svart, vitt 
och grått. Klädseln skulle således vara enkel, strikt och "wig" som det 
hette, d.v.s. bekväm för en kvinna som alltid ammade eller var gravid.18 

Självfallet hade hon, såsom ett tecken på sin ärbarhet och sin gifta status, 
håret uppsatt och dolt under hätta och dok. Mot slutet av seklet började 
nämligen vissa gifta kvinnor inom prästeståndet att enligt det nya modet 
visa sig barhuvade eller med fontanger och andra "otjänliga huvudbona
der", som en präst uttryckte det i riksdagens utskottsmöte 1710. Det nya 
modet sågs med mycket oblida ögon av prästerna i riksdagen, vilka ansåg 
att detta var uttryck för ett lättsinne och en fåfänga som inte anstod en 
medlem av prästeståndet.19 Prästeståndets män diskuterade, utredde och 
tog sina beslut, men ståndets kvinnor de valde inte sina frisyrer utifrån 
några riksdagsbeslut. Så från 1690-talet började många prästhustrur och 
prästdöttrar att åtminstone inom hemmets fyra väggar att frisera sig enligt 
senaste mode. 

Den nya borgerligheten - Anna Maria 
Det finns mycket mer att säga om 1600-talets kvinnoideal än jag här har 
tid och möjlighet att ta upp. Jag vill kort bara nämna ett helt nytt 
kvinnoideal som började växa fram från slutet av 1600-talet. Byråkratins 
tillväxt inledde, tillsammans med framväxten av bruk och manufakturer, 
en annan långsiktigt mycket betydelsefull utveckling, nämligen arbetets 
utflyttning urhemmet. Eller rättare sagt: männens utflyttning urhemmet. 
Arbetet kunde inte längre utföras i eller i anslutning till bostaden, utan 
började alltmer förläggas till särskilda lokaler. Kvinnorna, vilka tidigare 
inom alla stånd och grupper deltagit i hushållets arbete för livsuppehället, 
separerades härigenom från försöijningen. Detta markerades ytterligare 
av att lönen började bli grunden för en växande grupps försörjning. 
Yrkesarbete och försörjning blev mannens enskilda uppgift, kvinnan blev 
kvar i hemmet för att ta hand om de små barnen, de större barnens fostran 
och vad som kom att kallas inre hemvård, d.v.s. uppsikt över pigor och 
andra anställda. Denna utveckling kom sedan under 1700- och 1800-talen 

1 Prästeståndets riksdagsprotokoll nr.l, Uppsala 1949 s 6 f, nr 2, Uppsala 1954 s 12, 634 f 
19 Prästeståndets protokoll nr 4 , Norrköping 1962 s 702 f 
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att sprida sig till allt fler yrkesgrupper och samhällsskikt. På sikt blev det 
i stort sett bara bönderna som behöll arbetsplatsen i anslutning till 
hemmet. Bondkvinnorna fortsatte därigenom också att arbeta för famil
jens försörjning. 

När kvinnorna kopplades bort från de till stånden knutna samhälls
uppgifterna och från familjens försörjning krävdes ett nytt kvinnoideal, 
som legitimerade deras nya roll. Det var ett ideal som fått beteckningen 
"svaghetsidealet".20 Detta ideal kan, när det gäller det yttre, illustreras av 
ett självporträtt av Anna Maria Thelotte. När det gäller livsvillkoren levde 
Anna Maria inte upp till detta nya ideal såtillvida att hennes verksamhet 
inte var koncentrerad till hem och barn, tvärtom var hon en yrkesarbetande 
kvinna med egen lön. Hon var född och uppvuxen i Uppsala och verkade 
här som konstnär. Hon tillhörde bl. a. den stab som illustrerade Rudbecks 
Atlantica. Anna Maria var också framgångsrik som målare av miniatyr
porträtt och kopparstickare. Ändå föredrog hon att avporträttera sig själv 
i en ombonad hemmiljö vid sidenbroderiet, en lämplig sysselsättning för 
den under slutet av 1600-talet ännu mycket lilla men växande grupp, som 
introducerade detta ideal. Den hårt snörda midjan, som tydligt markeras 
på porträttet, och den inskränkta rörlighet detta medförde kan ses som en 
parallell till, eller snarare symbol för, kvinnornas mindre rörlighet i 
samhället. 

Sin verkliga storhetstid fick detta ideal först långt senare, på 1800-talet, 
då kombinerat med en viktoriansk sedlighet. Detta högborgerliga kvin
noideal hade då spridit sig till en jämförelsevis stor grupp. Vi är då tillbaks 
i 1800-talet där vi började och vi har då kommit långt från Gunilla i 
Andersvattnet, Agneta Horn och Magdalena Hising och de ideal de sökte 
leva upp till. 

20 Begreppet "svaghetsidealet" lanserades av Beata Losman i hennes uppsats: Kvinnorna och 
makten eller Vart tog sköldmörna vägen? /Den dolda historien. 27 uppsatser om vårt okända 
förflutna, Stockholm 1984 
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Kvinnorna i Bergslagens gruvor 

Håkan Henriksson 

Upptill, nedtill, på alla sidor och i varje vrå av denna förfärliga fängelsehåla 
glimmade det av ljus, som röjde arbetarnas bistra och orosfyllda anletsdrag. 
De voro nu i färd med att driva järnbultar in i berget för att få borrhål till 
sprängningarna. Vi hade knappast hämtat oss från den bestörtning, som gripit 
oss vid första inträdet i detta helveteshål, förrän vi alldeles inpå oss fingo syn 
på de rysligaste häxskepnader, som väl någon kvinnlig varelse kan uppenbara 
sig uti. De lyfte sina svaga, flämtande ljuslågor upp i ansiktet på oss och skreko 
något i våra öron. En av dessa skräckgestalter snappade åt sig en brinnande 
furuvedsticka och störtade fram till den plats där vi stodo. Hennes ögon voro 
inflammerade och rinnande, hennes hår hoptovat av smuts, brösten nakna och 
slängande, hennes ansikte och hennes ohyggliga skrik sådana, att de icke låta 
sig beskrivas. Om vi kunde ha hört vad hon sade, skulle vi ändå icke ha förstått 
en stavelse. Men då flera andra kvinnoskepnader, lika fasaväckande till 
utseendet, hastigt passerade förbi oss i tumult skyndade mot utgången, böljade 
vi fatta, att om vi dröjde längre på vår plats, skulle ödesgudinnan helt säkert 
avklippa vår livstråd. Ty nu hade släggornas oväsen tystnat, och en väldig salva 
av sprängskott skulle strax avfyras. 

Platsen är Persberg och året 1799. Berättare är den högutbildade engelske 
naturvetenskapsmannen och reseskildraren Edward Daniel Clarke. För en 
sådan man var dessa gruvor och dess arbetare skrämmande och fasaväck
ande. Speciellt tycks kvinnornas deltagande i detta hårda arbete ha 
chockat honom, vilket kan tyckas vara något underligt då det vid samma 
tid inte var direkt ovanligt att kvinnor arbetade i de engelska kolgruvorna. 

Gruvarbete. Ett ord som ger associationer till ett farligt och hårt arbete 
i mörka gruvgångar, givetvis utfört av härdade och muskulösa män. 
Föreställningen om att gruvhanteringen var männens värld tycks ha rotat 
sig djupt. Gruvarbetet som något rent maskulint är dock inte mycket äldre 
än 100 år gammal. Och idag finns kvinnorna åter som gruvarbetare. 

Forskningsläget 
Den så bristfälliga kunskapen om de svenska gruvpigorna har sin grund 
i att gruvhanteringen överhuvudtaget är mycket styvmoderligt behandlad 
i den svenska historieforskningen. Vi känner kanske alla till de många 
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bruksmonografierna med Fagerstabrukens historia som typexempel. De 
svenska järngruvorna har dock aldrig blivit föremål för några mer omfat
tande studier. 

Vad sägs då om kvinnors deltagande i gruvarbetet. I Bertil Boéthius 
standardverk om gruvorna, hyttornas och hamrarnas folk återfinns några 
rader på sidan 338 som behandlar förekomsten av kvinnliga gruvarbetare. 
Han skriver visserligen att kvinnorna utgjorde en stor del av gruvornas 
arbetare, men väljer sedan att lämna ämnet. Ingvar Andersson berättar på 
sidan 378 i sitt verk om Uddeholm att gruvpigorna länge arbetade 
tillsammans med männen i gruvorna. Etnologen Carl-Herman Tillhagen 
har i boken "Järnet och människorna" ägnat nästan en hel sida åt frågan 
om kvinnliga gruvarbetare, dock utan att lämna några mer grundläggande 
fakta. Även etnologen John Granlund nämner i sin studie av Greksåsars 
bergsmän i hytt- och gruvlag att också kvinnor arbetade i gruvorna. 

Intresset för kvinnoarbete inom den svenska bergshanteringen har dock 
tilltagit under senare år. Främst är det kanske historikern Anders Florén 
som lyft fram detta ämne med framför allt Jäders bruk som exempel. Han 
påvisar bland annat att proletariseringsprocessen var en rörelse som inte 
endast drabbade männen utan hela hushållet och då också kvinnorna. Så 
länge hushållet hade kontroll över produktionsmedlen var kvinnans roll 
flexibel och ej låst till det reproduktiva arbetet i hemmet. Före industria
lismen var hushållet både en produktions- och konsumtionsenhet. Ett 
förhållande som var ett betydande hinder vid en effektivisering och 
utvidgning av produktionen. 

Undersökningsområdet 
Mina egna undersökningar har främst koncentrerats till Örebro län och 
Nora bergslag. Örebro län var näst efter Kopparbergs län Sveriges främsta 
järnmalmsproducent under 1800-talet, vilket betyder drygt 20 procent av 
Sveriges totala produktion av järnmalm. Av Örebro läns sammanlagda 
järnmalmsproduktion stod Nora bergslag sedan vanligen för 50 till 65 
procent. Nora bergslag var alltså en utpräglad gruvbygd. Här fanns dock 
även ett stort antal hyttor, vilka till stor del var bergsmansägda långt fram 
mot mitten av 1800-talet. Järnmalmsproduktionen i Nora bergslag var 
dock vida större än de egna masugnarna kunde förbruka, varför en stor del 
av malmen förbrukades i angränsande bergslager med ringa eller ingen 
tillgång till järnmalm, såsom Lekebergs, Karlskoga och Lerbäcks bergs
lager. 

Järnmalmsbrytningen i Nora bergslag dominerades under 1800-talet av 
tre större gruvfält: Dalkarlsbergs gruvfält, Stribergs gruvfält och Pers-
hytte gruvfält. Tillsammans stod de för 60 till 70 procent avNorabergslags 
totala produktion av järnmalm. 
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Dalkarlsberg blev redan under 1700-talets senare del dominerat av 
järnbruk som delägare. Denna starka koppling till järnbruken återspeglas 
klart i hur gruvarbetet kom att organiseras. Vid Pershyttan och Striberg 
dröjde det till 1840-talet innan järnbruken blev dominerande delägare och 
på ett effektivt sätt kunde påverka gruvarbetets organisation. 

Gruvarbetets organisation i Sverige 
Gruvarbetet organisation uppvisar en rad olika former vid Sveriges olika 
gruvor. Här skall främst förhållandena i Nora bergslag och Örebro län 
behandlas. 

Vid 1800-talets böljan var den så kallade dagsverksgången så gott som 
allenarådande vid de flesta gruvorna i Örebro län. Den var typisk för de 
bergsmansägda gruvorna, men vid denna tid var den vanlig även vid de 
järnbruksägda gruvorna. 

Varje gruvas delägare var sammanslutna i så kallade gruvlag, som en 
eller två gånger om året sammanträdde för att besluta om hur stor 
malmbrytningen skulle vara, när man skulle börja arbetet och hur arbetet 
skulle organiseras. Vid höststämman var den huvudsakliga uppgiften att 
utlotta årets malmfångst emellan gruvlagets delägare. Inom gruvlaget 
valdes också en så kallad räkenskapsförare eller gruvföreståndare. Denne 
förde gruvlagets gemensamma räkenskaper och skötte också ofta gruvlagets 
olika inköp av diverse olika materialier. Värj e delägare betalade en eller ett 
par gånger om året en så kallad taxering till gruvlaget. Dessa taxeringar 
utgjorde grunden till gruvlagets kassa. Beslut på gruvstämmorna togs 
genom majoritetsbeslut. 

I proportion till antalet ägda gruvlotter skickade vaije gruvdelägare ett 
visst antal gruvarbetare till dagsverksgång i gruvan. Gruvdelägaren kunde 
utföra dagsverken själv, anlita någon familjemedlem, tjänstehjon eller 
anställa ett speciellt gruvhjon. Varje gruvdelägare avlönade sina egna 
gruvhjon, ofta blandat in natura och kontant. 

Gruvlaget anställde gemensamt endast en gruvfogde som ledde arbetet 
vid gruvan. Denne hade att se till så att arbetskraften var jämnt fördelad 
under den korta brytningstiden. 

Denna organisationsform innebar få kontanta utgifter för gruvdelägarna, 
men också låg produktivitet och dåliga kontrollmöjligheter. Den var ett 
klart hinder för att bedriva gruvarbetet på ett mer fabriksmässigt sätt under 
ledning av en kunnig gruvförvaltare. Som en sorts kompromiss mellan ett 
fortsättande av dagsverksgången och att anställa en kostsam gruvförvaltare 
valde man vid ett flertal gruvor med böljan under 1810-talet att auktionera 
ut brytningen till den lägst bjudande entreprenören. Denne skulle bryta 
och uppfordra en viss mängd malm under årets brytning mot en i förväg 
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bestämd betalning. Han fick sedan själv anställa och avlöna gruvarbetare. 
I ett kort perspektiv kunde denna form av brytning tyckas vara lönsam med 
förminskade brytningskostnader. I ett längre perspektiv ledde den dock 
till gruvornas fördärvande och slutligen även ödeläggelse. Entreprenören 
var nämligen på grund av den låga betalningen tvingad till att rovbryta 
gruvan på jakt efter malm och utan tanke på gruvans framtida bestånd. 
Dessutom innebar entreprenadbrytningen större kontanta utgifter för 
gruvdelägarna, vilket en stor del av bergsmännen ofta var mycket negativa 
till. 

Vid de större gruvfälten kunde det löna sig att anställa gemensamma 
gruvförvaltare, vilket snart också ledde till att gruvfältets olika gruvlag 
också sammanslogs och bildade gemensamma gruvbolag. Gruvarbetarna 
anställdes och avlönades här av gruvförvaltaren. Gruvbrytningen organi
serades sedan i så kallade betingslag, dvs arbetarna i ett arbetslag erhöll 
ett kollektivt så kallat viktbeting. Dessa betingslag betalades efter den 
brutna och uppfordrade malmens och bergets vikt. I syfte att befrämja 
sparsamhet i materialförbrukningen fick vaije betingslag själv bekosta de 
materialier som behövdes vid brytningen såsom krut, lera, svavel, kol, 
bloss etc. Borrar, släggor, fyllhammare, ljus etc betalades dock enskilt av 
vaije gruvarbetare. Betingslagets vinst delades oftast lika mellan lagets 
arbetare, oavsett kön. Dessa kollektiva beting ersattes under 1860-talet av 
individuella beting. 

I och med gruvornas ställande under gemensamma gruvförvaltare och 
betingens införande blev gruvarbetarna mer benägna att huvudsakligen ha 
sin utkomst endast från gruvarbetet och inte såsom tidigare från flera olika 
näringar. Detta var ett viktigt steg mot en mer yrkesmässig gruvarbetarkår 
och en mer fabriksmässig gruvbrytning. Denna utveckling tog sin början 
vid de järnbruks ägda gruvorna. 

Gruvarbetets tekniska utveckling 
Fram till 1730-talet var tillmakningen, dvs brytning medelst upphettning 
av berget, den allenarådande metoden vid gruvbrytning i Sverige. Vid 
denna tid böljade man dock så smått införa användandet av krut till 
bergsprängning, bland annat för att spara på skogarna. I och med införan
det av bergsprängning med krut förändrades gruvarbetarnas arbetsmiljö 
på ett markant sätt. Den viktigaste arbetsuppgiften blev nu att med slägga 
och navare borra hål i berget för att där sedan kunna placera krutladdningar. 
Till en böij an var tremansborrningen, dvs när två personer släggar och den 
tredje vrider borren, den absolut vanligaste borrningsmetoden. Under 
1800-talets förra del ersattes den med tvåmansborrningen, för att under 
1850-1860-talen ersättas med enmansborrningen, där samma person 
släggar och vrider borren. 
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Fram till 1866 var krutet det enda sprängämnet som användes. Därefter 
blev nitroglycerin och senare ammoniakkrut och dynamit dominerande. 

Själva brytningen bedrevs ofta ända fram till 1800-talet i öppna stora 
dagbrott som följde malmådrorna mot djupet och utan några mer långsik
tiga brytningsplaner. 

Nedgången i gruvorna skedde på så kallade stegvägar, vilka var 
hängande långa stegar oftast utan avsatser för vila. 

Fram till mitten av 1800-talet förekom i egentlig mening ingen åretrunt-
brytning vid gruvorna i Nora bergslag. Vanligen böljade man bryta 
gruvorna i mars-april och slutade sedan i oktober-november. En viktig 
orsak till denna korta brytningstid var att de då ofta öppna gruvorna var 
svåra att hålla fria från snö och is. Dessutom var bergsmännen inte i behov 
av någon längre brytningstid. Arbetskraften behövdes också till bergs
männens hyttbruk och skogsbruk. 

Kvinnliga gruvarbetare i Nora bergslag 
11826 års bergmästarerelation skriver bergmästare Samuel Troilius att det 
i Nora bergslag fanns 628 gruvarbetare varav minst två tredjedelar var 
kvinnor. Samme bergmästare skriver i en annan relation några år tidigare 
att "qvinfolken äro från äldre tider så vana vid, samt deltaga uti både 
Grufve och Skogs arbeten, hvartill de ock behöfvas". 

När gruvpigorna börjar försvinna från gruvorna på 1850-talet skriver 
bergmästare C. O. Troilius att "I den mån som förvaltningen af grufvorne 
och arbetena deruti ordnas aftager användandet af qvinnor i sjelfva 
grufvorne, så att numera t.ex. vid Dalkarlsberget allenast 4 och i det 
egentliga Stribergsfaltet 8 qvinnor varit använde på grufvebrytningen, 
istället att fordom halfva antalet grufvehjon tillhörde qvinnokönet, såsom 
ännu vid de mindre grufvorne är händelsen, utan att specifika uppgifter 
derom kunnat erhållas." Uppenbarligen hade bergmästarna stora problem 
med att få in rapporter från de mindre gruvorna och även från de större 
gruvfälten är informationen klart felaktig. Under 1830-talet försökte dock 
bergmästare Samuel Troilius att upprätta en förteckning över alla gruvar
betare i sitt distrikt. Arbetet slutfördes tyvärr inte, men där kan man dock 
utläsa att det vid Vilaregruvan, i nuvarande Vikers socken, år 1830 fanns 
9 manliga och 5 kvinnliga gruvarbetare som bröt gruvan i 27 veckor. Vid 
Rödberget, som bröts i 22 veckor, bestod större delen av arbetsstyrkan av 
kvinnor, där gruvpigorna i genomsnitt hade 13 års erfarenhet av gruvar
bete. Gruvpigan Maria Jansdotter uppges till och med ha haft 30 års vana 
som gruvarbetare. 
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Dalkarlsberg 
Redan år 1676 omtalas en gruvpiga vid Dalkarlsberget. Under hösten det 
året hade nämligen bergsmannen Nils Nilssons piga i Hovmanstorp fått 
bland annat ena foten krossad vid ett gruvras i Karlskogagruvan, varefter 
hon hade fatt läkarvård under åtminstone 14 veckors tid. I ett lönskaläge-
mål vid Nora och Hjulsj ö bergslagers häradsrätt får man dessutom veta att 
den förut nämnde bergsmannens ogifta dotter Anna Nilsdotter straxt efter 
valborgsmäss år 1704 hade "achtat elden wid grufwan och det i Boden wid 
Dahlkarlsberget" tillsammans med soldaten Lars Gabrielsson Skrijka 
från Skrikarboda. Enligt Anna, som här för fjärde gången blivit stämd till 
tinget för lönskaläge, hade denne soldat vid Stora Kringlegruvan "öfwertalht 
henne att gå in till sig" och att han var rätte far till det barn som föddes vid 
hindersmässotid 1705. 

Under perioden 1754-1801 skadades åtminstone 23 män(38%) och 37 
kvinnor(62%) i gruvolyckor vid Dalkarlsbergs gruvfält. Under perioden 
1750-1801 dödades 15 män och 15 kvinnor. 

En omfattande studie av gruvpigornas andel av den ordinarie arbets
styrkan vid Dalkarlsbergs gruvor har genomförts för perioden 1814-1870. 
Såsom huvudkälla har sk gruvhjonslängder använts. Dessa upprättades 
varje år vid den sk gruvhjonsstämman i början av mars månad. 
Övergruvfogden eller gruvförvaltaren antecknade då de arbetare som 
under året skulle ingå i de olika gruvornas betingslag. Längderna är 
sålunda tillkomna innan årets gruvarbete hade påböljats. Ändringar i 
arbetslagens sammansättning kunde ske efter detta, men var sällsynta. 
Detta problem har dock lösts med en jämsides kontroll av avräknings-
böcker, där gruvarbetarnas arbetsprestationer och löner redovisas. Det 
som gör dessa gruvhj onslängder så unika och värdefulla är att de delar upp 
män och kvinnor i olika kolumner. Ofta anges också betingslagens 
uppdelning i sk borrposter, dvs tvåmannalag, och vilka som blivit utvalda 
till lavhjon. Från och med mitten av 1830-talet uppstår dock ytterligare ett 
problem med dessa längder. Det händer då att söner eller drängar återfinns 
i kolumnen för kvinnor, utan att detta klart och tydligt redovisas. Förhopp
ningsvis har denna möjlighet till felkälla helt kunnat undvikas genom en 
jämsides kontroll av motböcker för de olika gruvorna och gruvarbe-
tarfamiljernås sammansättning. 

Fram till mitten av 1830-talet förekom det att gruvhjon endast deltog 
som ett halvt hjon i betingslaget, dvs gruvhjonet arbetade endast halvtid 
och fick då följaktligen också endast en halv del i betinget. Detta var mer 
vanligt bland gruvpigorna än hos de manliga gruvhjonen. 

Det skall här först sägas att jag räknat de arbetare som endast gått för en 
halv del som en halv gruvarbetare. Anledningen till att jag har valt detta 
redovisningssätt är framförallt för att gruvbolaget ej räknade antalet 
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faktiska arbetare utan antalet gruvhjonsdelar. Skillnaden mellan det 
faktiska antalet arbetare och antalet gruvhjonsdelar är dock försumbar. 
Antalet gruvarbetare som endast gick för halva delar uppgick aldrig till 
mer än tio personer. 

Undersökningen visar endast antalet ordinarie eller sk ständiga gruvhj on, 
dvs de som ingick i de större betingslagen och som bröt malm i gruvorna 
under en längre tid av året. Från och med 1840-talet böljade ortdrivningar 
och sänkningsarbeten att bedrivas med mindre betingslag. Dessa arbeten 
pågick dock endast under en kortare period av året och ofta av arbetare som 
också ingick i de större betingslagen. Dessa gruvarbetare ingår ej i den 
framräknade statistiken. I dessa mindre arbetslag förekom gruvpigor 
ytterst sällan. Detta kan bero på att ortdrivning(brytning av gruvgång) 
j ämfört med pallbry tning(brytning av berg i avsatser eller sk pallar i öppna 
rum) var ett mer krävande arbete. 

Studien visar att gruvpigornas andel av arbetsstyrkan är i majoritet vid 
undersökningens början, drygt 55 procent år 1814, vilket tycks vara en 
bekräftelse på de indicier som pekar på att kvinnor utgjorde en klar 
majoritet av gruvarbetarna i Nora bergslag under början av 1800-talet. 

Fram till böljan av 1840-talet utgör gruvpigorna mellan 40 och 50 
procent av arbetsstyrkan. Sedan sjunker deras andel drastiskt så att det vid 
början av 1850-talet endast återstår en handfull gruvpigor vid Dalkarls
berget. 

Den sista gruvpigan vid Dalkarlsberget var Anders Modigs hustru Brita 
Maria Jansdotter. Hon ingick år 1855 i Strokirks schakts betingslag. 
Därefter förekommer ej några kvinnor i gruvornas betingslag. Det är dock 
möjligt att kvinnor tillfälligtvis även efter denna tid kunde användas till 
underj ordsarbete, men då som dagsverksarbetare och ej som en del av ett 
arbetslag. 

Pershyttan och Striberg 
Den äldsta uppgiften om förekomsten av gruvpigor vid Striberg härrör 
från år 1620. På häradstinget i februari det året förklarar Karl Svensson att 
vinden, troligen en sk kranvind eller tramphjul, vid Stripegruvan är 
nedfallen med hans hustru varav hon farit mycket illa. Vid Pershyttan 
omtalas en gruvpiga år 1637. Det året hade nämligen Simon Pederssons 
dotter Maria Simonsdotter dödats under uppfordringen genom att de två 
unga drängar som skulle låta uppfordringskistan gå utför inte förmådde 
hålla fast den så att den med kraft träffade Maria i huvudet. År 1765 
omtalar källorna ytterligare ett flertal gruvpigor vid Pershytte gruvor. En 
hustru hade då skadats av en ur uppfordringstunnan nedfallande sten. De 
övriga arbetarna vid uppfordringen hade också varit kvinnor. 
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Från 1773 års gruvting finner man ett exempel på vad en kvinna kunde 
få utstå som gruvarbetare. Gruvpigan Stina Andersdotter vid Svartberget 
hade nämligen stämt gruvfogden Nils Israelsson med påståendet att han 
utfarit mot henne med hugg och slag, okvädingsord och många eder så väl 
nere i Stora Svartbergsgruvan som uti gruvstugan och på laven. Enligt 
vittnet änkan Annika Andersdotter från Västgöthyttefors skall gruvfogden 
efter avslutad morgonbön uti gruvstugan vid Stora Svartberget blivit ond 
på Stina och beskyllt henne för att springa med skvaller i gårdarna samt 
slagit i bordet varav man ännu kunde se märken och knutit näven framför 
Stinas nuna och uti flera eder utbrustit samt kallat henne kokstrykerska och 
sagt att hon ridit på rackarkroken. Flera andra vittnen intygade sedan att 
gruvfogden ett flertal gånger hade hotat att slå Stina. Rätten beslutade att 
ge Stina rätt i sin sak och dömde gruvfogden att böta 20 daler silvermynt 
och att sitta en dag och natt i kistan samt att ersätta Stina för hennes 
rättegångskostnader samt de dagsverken hon skulle ha utfört men ej vågat 
efter gruvfogdens hot. 

Tyvärr tillåter inte källmaterialet från Pershyttan och Striberg en lika 
lång undersökningsperiod som vid Dalkarlsberget. Från Pershyttan finns 
ett heltäckande material från omkring 1840 och från Striberg först från 
omkring 1850. Det råder dock ingen tvekan om att gruvpigor förekom i 
stor utsträckning även före dessa perioder vid de bägge gruvfälten. En 
lång rad olycksrapporter talar därom sitt tydliga språk. Från Pershyttan 
berättas det bland annat om en olycka som inträffat under sommaren 1821 
där "Petter Erssons hustru vid Tenniketorpet nedföll uti Storgrufvan på 
sådant sätt, at under det hon skulle i Handwinden updraga kistan, och 
denne fastnadt ned uti Grufvan, ryktes med det samma det ena handwindet 
tvärt utaf då hon nedföll i Grufvan, samt genast uptogs död. Enär 
Domhafvanden påföljande dagen infunnit sig vid Grufvan, der konst-
mäster Andersson äfven varit, har ingen ansets vållande till olyckan, men 
väl best at Handspelet varder inrättat på annat sätt, hvilket nu upgafs vara 
gordt". En uppgift från år 1830 berättar att det i Pershyttans Vretgruva 
arbetade 4 män och 7 kvinnor under 22 veckors tid. Under år 1831 arbetade 
8 män och 9 kvinnor i Åsboberget vid Stribergs gruvfält. Två kvinnor gick 
dock för halva delar. Samma gruvas arbetsstyrka under år 1834 bestod av 
9 män och 10 kvinnor, där två kvinnor också gick för halva delar. 

Från och med år 1840 finns mer heltäckande uppgifter från Pershyttans 
gruvfält. Från de två första undersökningsåren saknas dock ett par gruvor 
som inte ingick i den gemensamma gruvförvaltningen. Sammanlagt 
arbetade det året 66 gruvarbetare vid de sex gruvlagen som ingick i 
förvaltningen. Av dessa var 28 kvinnor, sålunda drygt 42 procent av 
arbetsstyrkan. Vid Åkergruvan var gruvpigorna till och med i majoritet 
med 7 gruvarbetare av den totala arbetsstyrkan på 13 personer. År 1845 är 
kvinnorna till och med i majoritet vid hela gruvfältet. Av det årets totala 
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arbetsstyrka på 58 personer var drygt 53 procent kvinnor. Fördelningen 
mellan kvinnor och män är sedan så gott som lika ända fram till början av 
1860-talet, då kvinnorna markant börjar försvinna som gruvarbetare. År 
1865 finns endast 6 kvinnor kvar. Fem år senare har andelen kvinnor 
ytterligare halverats till endast 3, vilka ej heller arbetar för hela delar. Den 
sista gruvpigan vid Pershyttan blir konstvaktare Anders Anderssons änka 
som fram till år 1872 arbetar i Lockgruvan. 

Vid 1864 års höststämma förklarade gruvornas gemensamme 
gruvförvaltare Julius Sundeli "Att för framtiden städsla qvinnor till 
grufvearbete ansågs dock icke behöfligt". Efter detta minskar antalet 
gruvpigor markant, men det dröjer ändock nästan tio år innan den sista 
gruvpigan har försvunnit från Pershytte gruvor. 

Från och med år 1850 kan man få en klarare bild över antalet gruvarbe
tare vid Stribergs gruvfält. År 1850 fanns 67 gruvarbetare varav 22 var 
kvinnor. Gruvarbetarna vid Repaberget är här inte inräknade då fullstän
diga uppgifter inte gått att få fram om antalet gruvarbetare där. Fem år 
senare bestod den totala arbetsstyrkan av 84 personer varav 31 var kvinnor. 
Sålunda utgjorde kvinnorna fortfarande drygt 30 procent av arbetsstyr
kan. År 1860 utgör kvinnorna endast drygt 17 procent av den totala 
arbetsstyrkan på 119 personer. Fem år senare finns endast 8 gruvpigor 
kvar. Efter ytterligare fem år är endast två gruvpigor kvar vid gruvorna. 

Den sista gruvpigan vid Åsboberget var Lovisa Andersdotter (född år 
1825 som torpardotter och död ogift 18/5 1886 av blodstörtning i Ås). 
Fram till år 1872 i mars månad arbetade hon underjord vid Åsboberget. 
Åren därefter får hon endast lön för mullplockning. 

Det skulle kunna vara möjligt att en större del av de kvinnliga gruvar
betarna var lavhjon, men mot detta talar det faktum att flera av dem blev 
skadade i gruvolyckor. Dessutom avslöjar källmaterialet att även efter 
införandet av enmansborrningen på 1860-talet kunde kvinnor utföra 
borrning i gruvorna. Under perioden juni till november 1869 slog ovan 
omtalade Lovisa Andersdotter, då 43 år gammal, 327 fot borrhål och 
gjorde 39 dagsverken vid Åsboberget. Männen kom under denna tid 
vanligen upp i 400 fot borrhål och omkring 100 dagsverken. Genomgå
ende så gjorde gruvpigorna vid Åsboberget också något färre dagsverken 
än männen, vilket betyder 200-270 dagsverken per år. De speciella 
byggnadsdagsverkena utfördes dock till större delen av män. 

Så länge gruvarbetarna avlönades efter antalet dagsverken erhöll män 
och kvinnor lika lön. Detta gällde till exempel för år 1849 då både män och 
kvinnor fick 28 skilling riksgälds (skrgs) för ett dagsverke vid Åsboberget. 
När betingsavlöningen infördes blev kvinnornas dagsverken ej lika värda 
som männens. År 1853 betalades vid Åsboberget ett "mansdagsverke" 
mellan 30 och 34 skrgs och ett "kvinnsdagsverke" mellan 24 och 28 skrgs. 
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På Södra Repabergs gruvstämma 25/11 1834 fattades beslut om att 
gruvägarna "På delen städslar ett försvarligt grufjon hälst karlar om icke 
så att man och hustru går tillsammans på 2ne delar då den enna får gälpa 
den andra, aflöningen åt grufjonen är bestämd bli 32 sk rgs per dag och 
lagorka på två personers borrgång per dag 3 alnar samt dessutom biträda 
vid malmskrädningen och vägningen". Uppenbarligen föredrog gruvägarna 
att endast män städslades som gruvarbetare, men när detta ej var möjligt 
kunde man även godta kvinnliga gruvarbetare. Noterbart är att kvinnor 
och män dock erhöll lika lön för det utförda arbetet. 

Vilka var gruvpigorna? 
Vi har nu visat att en stor del av gruvarbetarna vid Dalkarlsberget, 
Pershyttan och Striberg fram till 1800-talets mitt var kvinnor. Vilka var då 
dessa kvinnor? Låt oss ta Dalkarlsbergs gruvarbetare från år 1830 såsom 
exempel. Under detta år arbetade 104 ordinarie gruvhjon, 54 män och 50 
kvinnor, vid Dalkarlsbergs gruvor. Av dessa gick dock två män och två 
kvinnor endast för halva delar, varför gruvbolaget räknade med 102 
gruvhjonsdelar. Vi har här sålunda 49 kvinnliga gruvhjonsdelar eller 50 
gruvpigor. Av dessa 50 gruvpigor är 36(72%) hustrur som arbetar tillsam
mans med sina makar i samma gruva. De två gruvpigor som gick för halva 
delar återfinns i denna grupp. Fem (10%) är hustrur, vars män ej arbetar 
som ordinarie gruvhjon. Av dessa makar är en hemmansbrukare åt 
gruvbolaget och hästvindskörare vid gruvorna, en är konstsmed vid 
gruvorna, två är bergvägare och en är dagsverksarbetande gruvarbetare(blir 
konstvaktare året efter). Fem( 10%) gruvpigor är änkor efter gruvarbetare. 
Två (4%) är ogifta kvinnor. Den ena, Brita Israelsdotter, är 25 år gammal 
och har en oäkta ettårig son. Den andra kvinnan, Christina Andersdotter 
Eneberg, är 28 år gammal och har tre barn från ett äktenskap med Jan 
Magnusson Eneberg, vilken lämnat sin hustru och barn redan år 1826. En 
av gruvpigorna är dotter till en torpare som också är forkörare åt gruv
bolaget. En gruvpiga är troligen en 24-årig piga till den ovan nämnde 
hemmansbrukaren och hästvindsköraren. Hon arbetar dock inte i samma 
gruva som sin husmor. 

Som synes arbetade en övervägande del av gruvpigorna tillsammans 
med sina makar i samma gruva. Detta gällde även de flesta av gruvfogdarnas 
hustrur, vilket är något besynnerligt då det redan vid ett bergsting med 
Dalkarlsbergs gruvlag år 1753 stadgas att man "Förbjuder vid 10 D:r 
Silf:mt antaga Grufvefogdens Hustru till arbetare i den Grufva, hvaruti 
mannen hafver upsigten". Det var för övrigt tämligen vanligt att släktingar 
arbetade i samma gruva. Nya Flintans arbetslag under år 1836 kan tas som 
ett talande exempel. Gruvfogde det året var Lars Jansson Dahlin. Hans 
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hustru Stina Larsdotter arbetade även där tillsammans med Jan Roslings 
dräng Nils Ersson. Där fanns också gruvfogdens syster Brita Stina 
Jansdotter som arbetade tillsammans med maken Jan Petter Trygg. 

Finner vi då någon nämnvärd skillnad när vi tar oss en titt på de sista 
gruvpigorna vid Dalkarlsberget? I huvudsak finns där ingen större skill
nad. Under år 1853 fanns där fem gruvpigor. Anders Berglund dy: s hustru 
Maria Jansdotter(35 år) arbetade tillsammans med Johannes Jonssons 
dräng i Strokirks schakt. Där fanns också Lars Berglunds hustru Anna 
Cathrina Jansdotter(23 år) som arbetade ihop med Carl Jansson. Lars och 
Anders Berglund arbetade i Lilla Långgruvan. Samma år arbetade Eric 
Westers änka Cathrina Andersdotter(50 år) ihop med sonen Anders 
Wester, Eric Gren ihop med hustrun Maria Andersdotter(37 år) och 
Johannes Widelius med hustrun Brita Stina Holmberg(39 år) i Nya 
Flintan. År 1854 fanns det fem gruvpigor vid Dalkarlsbergs gruvor. Dessa 
var ovan nämnda Anders Berglund dy med hustru, Lars Berglund med 
hustru i Strokirks schakt och Johannes Widelius med hustru samt Eric 
Grens hustru tillsammans med Eric Berglunds dräng Sandberg i Nya 
Flintan(Eric Gren själv arbetar ihop med sonen i samma gruva). Samma 
år arbetade också Eric Westers änka Cathrina Andersdotter i Nya Flintan, 
men hon blev skadad i en gruvolycka under året. Den sista gruvpigan som 
ingick i ett betingslag vid Dalkarlsberget arbetade under år 1855 i 
Strokirks schakt. Det var Anders Modig som arbetade ihop med sin hustru 
Brita Maria Jansdotter(32 år). Gruvfogdarnas hustrur har här redan 
försvunnit från gruvorna. 

Sammanfattningsvis visar denna delundersökning av gruvpigorna vid 
Dalkarlsberget att gruvpigan oftast var en hustru som arbetade tillsam
mans med sin man. Det var heller inte endast de mindre bemedlade 
gruvarbetarhustrurna som arbetade i gruvorna, utan även gruvfogdars och 
hemmansbrukares hustrur. Även vid Pershyttan och Striberg arbetade 
man och hustru ofta tillsammans i gruvorna. Hushållet fungerade fortfa
rande som ett arbetslag. Framför allt vid Pershyttan tycks det dock ha 
förekommit att mannen arbetat vid en gruva och hustrun vid en annan på 
gruvfältet. I den tidigare omnämnda förteckningen från 1830-talet över 
totalt 474 gruvarbetare i Nora bergslag namnges 254 kvinnor. Av dessa 
uppges drygt 60 procent vara hustrur, 20 procent uppges vara pigor och 
ungefär 8 procent änkor samt 7 procent skall ha varit döttrar. Ett flertal fall 
visar att hustrur arbetade tillsammans med sina män, änkor tillsammans 
med söner, pigor med drängar anställda av samma arbetsgivare. 
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Gruvpigornas arbetsuppgifter 
Gruvpigornas arbetsuppgifter är oftast svåra att uppspåra bland räkenskaps
böckernas siffror. Det bästa sättet att finna uppgifter om hur själva 
gruvarbetet gick till är att studera de många gruvolyckorna. Då de flesta 
gruvarbetarna blev ersatta av gruvbolaget för liden skada och förlorad 
arbetsinkomst gjordes efter olyckorna undersökningar som skulle utröna 
ifall arbetaren själv eller någon arbetskamrat hade förvållat skadan genom 
vårdslöshet. Samtliga gruvolyckor vid Dalkarlsbergs gruvor som föran
ledde gruvbolaget att ersätta skadade eller efterlämnade änkor under 
perioden 1812-1839 har genomgåtts. Under denna period dödades 44 
gruvarbetare och 73 skadades. Sammanlagt således 117 olycksdrabbade 
gruvarbetare. Av dessa var 87(74%) män och 30(26%) kvinnor. 
Gruvpigorna är sålunda klart underrepresenterade i olycksstatistiken i 
förhållande till deras andel av den totala arbetsstyrkan. Man kan därför 
fråga sig om kvinnorna utförde de mindre utsatta arbetena och inte deltog 
i de mer riskfyllda? Om vi studerar olycksstatistiken lite närmare och tittar 
på vad de skadade och dödade var sysselsatta med vid olyckorna finner vi 
en förklaring till gruvpigornas underrepresentation. Kvinnorna deltar 
nämligen inte i alla arbeten. 

Tabell 1: Förteckning över vilka arbeten skadade och dödade var syssel
satta med vid själva olyckstillfället vid Dalkarlsbergs gruvor 1812-1839. 

Både skjutningen och stokningen tycks ha varit helt förbehållen man
liga gruvarbetare vid Dalkarlsberget, vilket inte är särdeles förvånande då 
det huvudsakligen var gruvfogden som utförde dessa uppgifter. Från 
Pershyttan finns det dock ett flertal uppgifter som visar att även kvinnor 
kunde utföra skjutningen i gruvorna. Vid Pershyttans höststämma år 1829 
berättas det bland annat att gardisten Petter Perssons hustru fredagen den 
16 oktober samma år blivit illa skadad "vid förehafd laddning af ett 
bergskott" i Kittelgruvan. Skottet hade nämligen avbrunnit under ladd
ningen. 

Under beteckningen övriga återfinns också typiska "manliga" arbets-

Byggnadsarbeten 
Övriga 
Skjutning 
Stokning 
Borrning, lastning 
Uppfordring 
Fall från stegvägar 
Okända 
Sammanlagt 

Kvinnor 
1(8%) 
0(0%) 
0(0%) 
0(0%) 
10(37%) 
6(38%) 
3(19%) 
10(29%) 
30(26%) 

11(92%) 12(10,2%) 
6(100%) 6(5,1%) 
4(100%) 4(3,4%) 
2(100%) 2(1,7%) 
17(63%) 27(23,1%) 
10(62%) 16(13,7%) 
13(81%) 16(13,7%) 
24(71%) 34(29,1%) 
87(74%) 117(100%) 

Män Totalt 
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uppgifter utförda av bland annat konstvaktare. Undersökningen visar 
även att byggnadsarbetena huvudsakligen utfördes av manlig arbetskraft. 
De manliga gruvarbetarna verkar av denna statistik att döma också vara 
mer benägna än gruvpigorna att falla ner från stegvägarna. Delvis kan 
detta bero på att unga manliga gruvarbetare tycks ha haft för vana att 
springa så fort som möjligt på dessa ofta mycket hala stegvägar. Borrning, 
lastning och uppfordring tycks dock vara de vanligaste arbetsuppgifterna 
för gruvpigorna vid Dalkarlsbergs gruvor. Här följer nu en mer noggrann 
genomgång av gruvpigornas viktigaste arbetsuppgifter. 

Borrning och lastning 
Det finns ytterst få ögonblicksbilder bevarade som skildrar själva arbetet 
nere i gruvorna. Här kan dock olycksutredningarna vara till stor hjälp. Ett 
exempel ges här från Väster Rymningen vid Dalkarlsberget år 1831. 
Betingslaget, lett av gruvfogden Petter Lodin, bestod det året av 8 män och 
8 kvinnor. Av dessa var två män och två kvinnor lavhjon. Tisdagsmorgo
nen den 23 augusti 1831 borrade man å den södra eller liggande 
sköliga(sprickor fyllda av lösare bergart än de omgivande sidorna) berg
väggen. Senare på dagen sköt man av en skottsalva. Därpå stökades 
arbetsrummet noga. Påföljande dag förrättades samma arbeten i gruvan. 
Efter de båda skjutningarna hade gruvfogden upptäckt en utstående 
bergklyfta på väggen ovanför arbetsrummet. Tillsammans med kamrater 
hade han försökt nedbryta denna, men förgäves. På torsdagsmorgonen 
den 25 augusti hade gruvhjonen Jan Holm och Petter Björklund också 
försökt nedbryta denna bergklyfta, dock utan resultat. Gruvfogden var då 
själv sysselsatt ovanjord. Ingen skjutning gjordes denna dag. Vid mid
dagstid var åtta arbetare sysselsatta med att dels ilassa och dels till 
kistgången frambära den på botten liggande lösskjutna malmen och 
gråberget. De åtta arbetarna var Lars Dahlin med kamraten Erssons änka 
Stina Larsdotter, Eric Ersson med kamraten Catrina Jansdotter, Jacob 
Brunström med kamraten Landins änka Catrina Jansdotter, Magnus 
Janssons hustru Maria Olsdotter och så slutligen Axel Axelsson. Sålunda 
fyra män och fyra kvinnor. Anledningen till att vi kan veta detta är att en 
tidigare ej observerad gråbergskuta ovanför den tidigare omtalade gråberg
klyftan nedrasade under arbetet vid middagstid och träffade Axel Axels
son och slog av hans högra ben samt krossade fotbladet så att han blev 
sängliggande i 20 veckors tid. Halva arbetsstyrkan består här av gruvpigor. 
Som synes arbetar gruvarbetarna i tvåmannalag eller sk borrposter. 
Vanligen bestod dessa borrposter av man och hustru eller far och son/ 
dräng/piga. 
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En vanlig sysselsättning för gruvpigorna verkar borrvändning ha varit. 
Vid tre- och tvåmansborrning satt nämligen en man eller kvinna och vände 
borren under det att de andra drev in borren i berget medelst slag av 
släggor. Fru Wilhelmina Andersson(född 1861) från Dalkarlsberg berättar 
att hennes farmor och mormor arbetade i gruvan och att de fick "hålla 
navarn när karlarna borra. Karn åtog sig en arbetsplats, och då fick han 
antingen leja drängar eller också ta sina fruntimmer mä sej " Gruvarbeta
ren Johan Holmberg(född 1872), också från Dalkarlsberget, berättar att 
"Vi slog aldrig som de kallas för fullpost, då va en två, en som slog och en 
som höll. Jag kände igen gummer som hade varit i gruvan, det har varit 
fruntimmer här som varit i gruvan, di vänne." Gruvfogden Alfred 
Ramström(född 1878) från Gamla Pershyttan berättar vidare att han av sin 
farfar och andra äldre gruvarbetare hört att borrarna "brukade bli så vana 
och få så jämna slag (...), så att det var just aldrig någon som skadade sig. 
Den enda som kunde få sig en smäll var hon som satt och vände borret. Hon 
brukade sitta på berget och ha någon säck eller trasa av något slag under 
sig." En gruvarbetare från Stribergs gruvfält uppgav år 1943 för etnologen 
John Granlund att före 1870-talet "var fruntimmer med och höll borret, ett 
grovt borr, och gubben släggade, men sedan blev det enmansborrning." 
Från Kronoberget i Lekebergslagen berättas det att "Fruntimmer fick mest 
sitta och vrida borret, när två karlar slog." 

Av ovan anförda exempel verkar det som om kvinnorna mest fick vända 
borren medan mannen fick slägga. Det var dock inte ovanligt att även 
kvinnorna stundtals fick slägga, speciellt när mannen blivit trött och ville 
vila ett tag. Ett exempel från Nya Kärrgruvan i Striberg visar att borrningen 
också kunde utföras av enbart kvinnor. Tisdagen den 29 juli 1834 vid 
åttatiden på morgonen var de tre hustrurna Catrina Andersdotter, Catrina 
Larsdotter och Anna Andersdotter i färd med att tremansborra, dvs att en 
av dem vred borren medan de andra släggade, strax vid uppfordrings
botten omkring 22 meter ner i gruvan. Efter en stund hade deras borrar 
blivit slöa och behövde vässas. En sk navarburk hissades ner med en 
handvind och Catrina Andersdotter satte där i de slöa borrarna, varefter de 
började hissas upp, men just när Petter Olsson skulle ta in burken på laven 
gick den sönder och föll ner mot gruvbotten och träffade Catrina Anders
dotter nedanför högra axeln åt ryggraden till. Hennes kamrater klarade sig 
dock oskadda. Fruktlöst bestänkte de Catrinas ansikte med kallt vatten i 
hopp om att hon åter skulle komma till sans, men snart strömmade blod 
ur hennes näsa, mun och öron. Efter detta klädde de av henne och fann 
blåröda tecken efter slaget. Inget mer stod att göra och den livlösa kroppen 
hissades skyndsamt upp i bergkistan. 

Det var också vid pallbrytning i öppna rum som kvinnorna oftast 
användes. Vid ortdrivningar, dvs brytning av gruvgångar, förekom 
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gruvpigor vid Dalkarlsberget ytterst sällan. Detta berodde troligen på att 
borrningen vid ortdrivning var svårare och oftast krävde obekväma 
ställningar samt fordrade vana och dugliga arbetare. Efter införandet av 
enmansborrningen under 1860-talet var kvinnornas deltagande i borr
ningen ytterst liten. Ett flertal exempel finns dock på att kvinnor enmans-
borrade vid bland annat Striberg och Pershyttan. 

Som vi redan sett användes gruvpigorna ofta även vid frambärningen 
och lastningen av den lösbrutna malmen och berget vid Dalkarlsbergs 
gruvor. Gruvfogden Alfred Ramström(fÖdd 1878) berättar om förhållan
dena vid Pershytte gruvfält att det vanligen var kvinnor som var sysselsatta 
med lastningen i gruvorna. Transporten från arbetsrummet till uppfordrings
platsen skedde oftast med tunga träkärror försedda med järnskodda hjul, 
vilka lastades med berg och malm och sedan balanserades på våta 
plankgångar. Även bårar användes understundom. Vid Nordmarks gruvor 
skall till och med större delen av lastningen ha skötts av kvinnor, dock ofta 
med hjälp av en halvvuxen pojke. I de brittiska kolgruvorna var kvin
nornas främsta uppgift att transportera kol i gruvorna, dvs dra kolvagnar 
i trånga och ofta vattenfyllda orter där hästar ej kunde användas som 
dragdjur. 

Uppfordring och lavarbete 
Uppfordringen av den lösbrutna malmen och berget ur gruvorna verkar till 
stor del ha utförts av kvinnor. Ett exempel från 1760-talets Pershyttan visar 
att uppfordringen, som där skedde medelst handvind, helt utfördes av 
gruvpigor. Fredrik Adolf von Numers lavering från 1786 av Grundsjö-
gruvan i Nordmark visar också tre kvinnor och två män sysselsatta med 
uppfordring med en handvind. Ett flertal olyckor vid Dalkarlsbergs 
gruvor visar också att gruvpigor ofta var sysselsatta med att ilasta 
uppfordringskistorna. Under 1820 års gruvbrytning i Öster Rymningen 
träffades Anders Holmbergs hustru av en från den uppgående kistan 
nedfallande sten och skadade huvudet. Clement Clementssons hustru 
träffades i ryggen av den nedfallande kistan i Lilla Ågruvan tisdagen den 
30 augusti 1831 och skadades så svårt att hon inte kunde arbeta under 12 
veckor. 

Man skulle kunna tro att lavhjonen, vilka arbetade ovan jord med 
passning av uppfordringskistan, skrädning och vägning av malmen och 
berget, oftast var kvinnor. Detta antagande överensstämmer dock inte med 
förhållandena vid Dalkarlsbergs gruvor. Arbetet som lavhjon utlottades 
bland tvåmannalagen, som oftast bestod av en man och en kvinna, inom 
vaije betingslag. Lavhjonen bestod därför oftast av hälften män och 
hälften kvinnor. 
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Övriga arbetsuppgifter 
Förutom att deltaga i det huvudsakliga gruvarbetet kunde kvinnorna 
också deltaga i andra arbeten vid gruvorna. Detta gäller bland annat 
mullplockning och malmvaskning ovanjord, men även andra arbetsupp
gifter var tänkbara för kvinnorna. 

Vid Herrgruvan i Dalkarlsberg biträddes bergvägaren Erik Berglund av 
sin hustru Catharina Larsdotter år 1829. Han var vägare också vid 
Kringlan varför man kan förmoda att hustrun utförde en stor del av arbetet 
vid Herrgruvan. 

Under 1820 års brytning arbetade gruvpigan Stina Östmark som 
kistvaktare eller skilj ebrovaktare under 93 dagar i Lilla Långgruvan vid 
Dalkarlsberget, förutom att hon plockade 3500 kg mullmalm. Hennes 
arbete bestod i att under uppfordringen vid gruvan se till så att den 
uppgående tunnan inte hakade i den nedgående. 

Vid Stribergs gruvfält förekom det att kvinnor även arbetade som 
gruvsmedsdrängar. Detta gäller bl.a. änkan Anna Greta Abrahamsdotter 
Modig som var dräng åt gruvsmeden vid Smedjegruvan åtminstone 1868-
1874, Anna Stina Löf var dräng åt gruvsmeden vid Svartberget och 
Komministergruvan åtminstone 1868-1875. Gruvsmeden Olof Nilsson 
vid Prästabergs Storgruva fick hjälp i sitt arbete av sin dotter 1868-1872. 

Gruvpigornas löneförhållanden 
De gruvpigor som deltagit i den tidigare dagsverksgången eller ingick i 
betingslagen vid t.ex. Dalkarlsberget, Striberg och Pershyttan fick i 
allmänhet lika stor del av lagets vinst som sina manliga arbetskamrater. 
Gruvpigornas arbetsuppgifter verkar av detta ha ansetts som likvärdiga 
männens. Dagsverkslönerna var dock oftast graderade efter årstid och 
arbetsförmåga. Större delen av dessa dagsverken var s.k. byggnadsarbeten 
i gruvorna som utfördes under vintermånaderna, företrädesvis av män. 

Lönen betalades dock inte ut till vaije enskild arbetare, utan till vaije 
hushåll som mannen oftast förestod. Därför var det nästan bara änkor som 
fick egen räkning med gruvbolaget. 

Att gruvarbetet kunde vara lockande också för kvinnor tack vare att det 
var relativt välavlönat visar också följande exempel från år 1822. Den för 
sin s.k. Brukskatekes senare välbekante bruksförvaltaren C.A. Muhr vid 
Laxå bruk var då i behov av en ny hushållerska, varför han skrev till sin 
gamle vän vid Dalkarlsberget, övergruvfogden Pehr Hinnerson, och 
frågade ifall det där fanns någon duglig person som han kunde anställa. 
Hinnerson kan också erbjuda en duglig hushållerska, nämligen bergsmans
dottern Brita Carlsdotter från Nya Pershyttan. Problemet är bara att denna 
Brita anser att den erbjudna lönen, 4 riksdaler riksgälds (rdr rgs) i månaden 
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och 6 par skor om året, inte skulle räcka till för att kunna försörja henne 
och hennes barn vilket kostar 5 rdr rgs. Hon förklarar därför att hon istället 
skulle ta gruvarbete vid Pershyttan om hon inte skulle fa 5 rdr rgs i 
månaden, 6 par skor om året samt 5 rdr rgs i städja. Hon får också sin vilja 
igenom och blir också Muhrs hushållerska. Men det var kanske också så 
som Hinnerson skriver till sin vän Muhr, att "Det är en stor sak at få en god 
Hushållerska, då största afbränningen och åtgången altid passerar 
kjöksvägen". Vidare skriver han att han vidtalat Brita om "at ehuru 
respective budbärare afmålat Dig för henne såsom en warg, så har hon 
likväl intet mera at befara hos Dig än hos hvarje annan rigtig Hushållare 
och Husbonde". 

Gruvarbetarbarnen 
En naturlig fråga man kan ställa sig är om gruvpigorna överhuvudtaget 
hade tid att föda några barn. Det tycks dock som om det inte var någon 
ovanlighet att kvinnorna fortsatte att arbeta även i långt framskriden 
graviditet. 

Provinsialläkare Nils Dahlin i Nora skriver angående barnmorskor i sin 
årsberättelse för år 1835 att "Grufqvinnan arbetar i grufvan ända tills hon 
känner första värkarna, då begifva hon sig upp, stigande 50,60,90 famnar 
på stegar, föder barnet på gruftorget, och bär det sedan i förklädet till sitt 
1/4 eller 1/2 mil bort belägna hem, der hon sedermera håller sig inne till 
kyrktagningen, mera för brukets skull än för behofvet. För sådana perso
ner äro en ordentlig barnmorska något dyrlejd, och synes visserligen icke 
vara nödvändig". Troligen går vår ärade provinsialläkare här något till 
överdrift, men det finns faktiskt uppgifter som styrker hans uppgift om att 
även gravida kvinnor arbetade i gruvorna. Vid ett gruvras i Öster Rym
ningen i Dalkarlsberget klockan 7 på kvällen måndagen den 17 oktober 
1836 dödades två män, en kvinna och två män och en kvinna skadades. 
Gruvarbetaren Lars Lindgren dödades och hans hustru fick ena lårbenet 
avslaget. Hustrun framfödde också strax därefter ett dödfött barn. En 
annan något osäkrare uppgift pekar åt samma håll. När Kringlan i 
Dalkarlsberget igenrasade och sedan övergavs klockan 11 på förmiddagen 
tisdagen den 8 juni 1830 dödades 3 män och 1 kvinna. Den dödade 
kvinnan var hemmansbrukaren Olof Åhlinds hustru, den 33-åriga Stina 
Persdotter. Benen efter de ihjälslagna gruvarbetarna kunde först under 
1870-talet tas upp ur gruvan. Enligt skogvaktaren Erik Tydén, som 
troligen var med när liken efter de förolyckade omhändertogs, skall den 
dödade kvinnan ha varit "i långt framskriden grosses". Bergmästare Eric 
Bergenskiöld berättar år 1784 att "Sällan höres, Gudi lof, af någon svår 
Barnsbörd ibland de arbetande, och jag tror dertill bidrager Qvinfolkens 
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stränga arbete ifrån ungdomen, klijfning på Stegar i Grufvorne och 
Malmbokning på Masugnarne. En som kommer uppå Masugnen, hvarest 
och handbokning förrättas, och icke sedt handlaget, kan icke annat än 
sällsamt förekomma se, huru Qvinfolken, unga och gamla med kjortlarne 
svepta om låren, sitta på Malmbunken och sönderslå ofta så stora stenar, 
som föranlåter dem till en nästan otrolig utspänning och sträckning af 
Benen, och ingen blygsamhet hindrar fortsättningen komma hvilken som 
hälst behagar". Tungt arbete ansågs tydligen underlätta kvinnornas 
förlossningar. Vid de brittiska kolgruvorna förekom det under 1800-talet 
att de kvinnliga gruvarbetarna arbetade även när de var gravida. Det 
uppges till och med att flera av gruvpigorna födde sina barn vid gruvorna 
och att de återvände till sitt arbete så tidigt som möj ligt efter förlossningen, 
helst inte längre än tio dagar. 

Provinsialläkare A. Fahlman skriver år 1852 angående den på fattighu
set under våren avlidna gruvarbetare Anders Sjöholms hustru att hon 
"hade för sin död att tacka dels en svår bröstinflammation, dels nedsatta 
krafter efter sin under samma tid inträffade förlossning från ofullgånget 
foster, och dels måste man slutligen, äfven antaga den i grufvan ådragna 
svåra benskadan och refbensbrotten hafva påskyndat den olyckliga ut
gången". 

Vad gjorde då de små barnen när far och mor arbetade i gruvan? Under 
1700-talet tycks det ha varit vanligt att föräldrarna helt enkelt tog med sina 
barn till arbetet i gruvan. Till exempel stadgades det på bergstinget för 
Pershytte gruvlag 1740 7/5 att "Intet Grufvehjon får, vid 10 Daler 
Silfvermynts vite, med sig på arbetet taga Vaggebarn, eller andre hvilka 
fordra eftersyn". Att små barn vistades i närheten av själva gruvorna visar 
också de fall när barn ramlat ner i gruvor. Såsom exempel kan här anföras 
gruvfogdedottern Anna Lisa Israelsdotter från Holmshyttan i Nora berg
slag, 3 år gammal, som 20/6 1837 nedfallit i en gruva och dödats. 
Bergsmansdottern Stina Andersdotter, knappt 4 år gammal, föll 15/9 1816 
ned i Lerbergs gruvschakt, Nora bergslag och dog. Konstvaktarsonen 
Frans Andersson, 9 år gammal, dödades av ett fall i en gruva i Dalkarls
berg 25/5 1811. I det sista fallet är det möjligt att sonen hjälpt sin far i 
arbetet. Vid Kviddberget i Hjulsjö bergslag skall malm vaskande mödrar 
ha tagit med sina barn, en del också dibarn, till gruvan under 1880-talet. 
Barnen fick troligen hjälpa till så gott de kunde. Plocka eller vaska 
småmalm var troligen det första arbetet barnen fick utföra vid gruvorna. 

Bergmästare Eric Bergenskiöld skriver år 1784 att då hustrun ständigt 
gör arbete vid bergsbruket lämnas barnen uti frihet så snart de kunna gå 
så att uppfostran därmed försummas. När barnen blivit något äldre 
användes de till vallgång och att följa hästen i hästvinden. En betydligt 
senare uppgift om förhållandena vid Pershytte gruvor i Nora bergslag gör 
gällande att barnen stängdes in hemma. Ett försök att råda bot på 
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gruvarbetarbarnens eftersatta uppfostran var att starta skolor vid gruvfälten. 
En skola for både pojkar och flickor startade så smått också år 1831 i 
gruvstugan vid Dalkarlsbergs gruvfält. Tio år senare öppnades en små
skola vid Tabergs gruvor i Värmland, då barnen "under föräldrarnas 
dageliga arbete i gruvan oförsvarligt vanvårdas". År 1838 kom det också 
på förslag att inrätta en flickskola vid Dalkarlsberget för att undervisa 
gruvarbetardöttrarna i kvinnoslöjder då "mödrarne sj elfVe knappast kunna 
och aldrig hafva tid att undervisa sina barn". 

Det är osäkert vid vilken ålder barnen tilläts börja arbeta nere i 
gruvorna. Troligen berodde det främst på barnets fysiska utveckling när 
det kunde vara till någon nytta i arbetet. Vi vet dock att redan vid 13 års 
ålder gjorde Jan Dahlin dagsverken underjord i Gamla Flintan i Dalkarls
berget år 1832. Fullvärdigt gruvhjon tycks man dock ha blivit först vid 16 
års ålder vid Dalkarlsbergs gruvfält. 

Gruvarbetarbarnen tycks, av de här redovisade uppgifterna att döma, ha 
lämnats utan någon nämnvärd tillsyn när föräldrarna arbetade i gruvan. 
Möjligen kunde äldre släktingar vara till viss hjälp. Mödrarna hade heller 
aldrig tid med att lära sina döttrar något hantverk. Dessutom var det troligt 
att de själva ej blivit undervisade av sina mödrar. När barnen kommit upp 
i tioårsåldern fick de börja hjälpa till med lättare arbeten vid gruvorna, 
såsom mullplockning. Lite senare fick de också följa med sina föräldrar 
ned i gruvan, för att vid 16 års ålder vara ett fullgott gruvhjon. 

Gruvpigor i övriga Sverige 
Min forskning har klart visat att kvinnor i mycket stor utsträckning har 
deltagit i det direkta gruvarbetet i Nora bergslag. Tyvärr finns inte någon 
motsvarande studie för andra gruvdistrikt i Sverige. En rad otvetydiga 
uppgifter från ett flertal andra svenska gruvfält visar dockpå att gruvpigorna 
i Nora bergslag inte var något enstaka undantag. Exempel finns från andra 
gruvdistrikt i Sverige. Jag har själv gått igenom dödsolyckorna för ett 
flertal olika bergslager för att kunna få en viss vägledning om hur pass 
vanliga gruvpigorna var i övriga Sverige. 
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Män Kvinnor 

Nora socken 
1750-1801 36(55%) 29(45%) 
Lindes socken 
1754-1800 7(64%) 4(36%) 
Ramsbergs socken 
1749-1800 5(83%) 1(17%) 
Grythytte socken 
1749-1830 31(72%) 12(23%) 
Ljusnarsbergs socken 
1749-1801 25(86%) 4(14%) 
Kvistbro socken 
1749-1799 13(72%) 5(28%) 
Lerbäcks bergslag 
1749-1800 20(87%) 3(13%) 
Dannemora 
1749-1801 24(80%) 6(20%) 

Enligt geschwornern Franz von Schéele skall det år 1821 ha funnits 879 
gruvarbetare vid de värmländska gruvorna, varav 656(75%) uppges ha 
varit män, 200(23%) kvinnor och 23 barn under 15 år. 

Av olycksstatistiken att döma så deltog kvinnorna inte alls i det direkta 
gruvarbetet i Norberg, Grangärde, Norrbärke, Skinnskatteberg eller vid 
de sörmländska gruvorna. Uppgifter finns dock som tyder på att kvinnor 
skall ha deltagit i det direkta gruvarbetet även i Norrbärke i Dalarna och 
Utö i Sörmland under 1600- och 1700-talen. 

Uppgifter från Frankrike och Storbritannien visar att kvinnliga gruvar
betare inte heller var någon ovanlighet vid framfor allt dessa länders 
kolgruvor. 

Varför kvinnlig arbetskraft vid gruvorna? 
Här skall ett försök göras att förklara kvinnornas direkta deltagande i 
gruvarbetet och deras försvinnande från gruvorna vid mitten av 1800-
talet. Diskussionen kommer här framför allt att utgå ifrån förhållandena 
vid järnmalmsgruvorna under 1800-talet i Nora bergslag, Örebro län. 

Låt oss börj a med att fråga oss varför kvinnor behövdes som arbetskraft 
vid gruvorna. En intressant förklaring ges redan år 1784 av bergmästare 
Eric Bergenskiöld när han berättar att "Bergslagen har icke månge 
arbetare, utan är derföre nödgad så mycket ifrigare nyttja dem han äger. 
Dess egne Barn, till och med Hustrun på de fläste ställen, göra vid 
Bergsbruket tjenst. Om Sommaren, eller ifrån Maij till Michaelii, gå Son 
och Dotter om hvarannan i Grufvorne, och om Vinteren göra de tjenst vid 
Blåsningen, då Hustrun är med och bokar malmen på Masugnen". Det 
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fanns helt enkelt inte tillräckligt med manlig arbetskraft i gruvornas 
närhet. Där fanns dock en stor arbetskraftsreserv i form av bergsmännens 
och gruvarbetarnas hustrur och döttrar. 

Speciellt efter det stora nordiska kriget tycks en viss arbetskraftsbrist ha 
uppstått även i Bergslagen. En av Bergskollegiet utsänd delegation be
sökte år 1717 Klacka gruvfält i Nora bergslag varvid man fann att "Själva 
arbetet drevs, i brist av manskap, merendels av kvinnfolk och sådant ungt 
folk, som därtill ingen styrka hade, vårföre det ock gick mycket lamt". 

Att det också vid Dalkarlsberget rådde stor brist på arbetare märks 
tydligt i källmaterialet. Till exempel kunde inte någon brytning igångsät
tas i Herrgruvan år 1818 på grund av bristande tillgång på gruvhjon. Vid 
gruvhjonsstämman år 1823 fattades 16 gruvhjon till årets brytning. Ett 
annat tecken på att tillgången på arbetare inte var den bästa visar också 
bruket att gruvarbetare som flertalet gånger varit orediga under gruvar
betet trots allt antas som gruvhjon efter tillsägelser. Ett annat exempel på 
att gruvarbetarna var eftertraktade är hämtat från år 1830, då gruvfogden 
Johannes Jonsson vid Dalkarlsberget hotade avsäga sig sin tjänst om han 
inte fick sin lön förhöjd. Gruvfogden fick sina krav tillgodosedda och 
stannade vid gruvfältet. Från Striberg berättas det att arbeten under år 
1816 fatt uppskjutas på grund av för dyrlejda arbetare som dessutom var 
svåra att överhuvudtaget finna. Även från Pershyttan finns uppgifter om 
brist på arbetskraft. Till 1825 års gruvarbete i Kittelgruvan berättas det 
bland annat om stora problem med anskaffandet av arbetare. Gruvfogden 
Lars Larsson uppgav dock att "Han nogsamt kunde få antalet af grufvehj on 
till 15 å 16 personer uppfylt dock nestan endast bestående af qvinfolk, men 
som oumgängeligt 5 karlar, näml. 1 smed, 1 vägare, 1 brytare samt 2ne 
andre till diverse uti grufvan förefallande byggningsgöromål m.m.d.". 

En del i förklaringen till att kvinnor användes även i det direkta 
gruvarbetet torde vara brist på manlig arbetskraft. De flesta gruvorna bröts 
endast under en kortare tid av året, men då desto intensivare med en stor 
arbetsstyrka. De manliga arbetarna i bergslagen räckte uppenbarligen inte 
till för att fylla behoven under de intensiva veckorna av gruvarbete. 

Gruvpigornas försvinnande från gruvorna 
När och varför försvann då till sist gruvpigorna från de svenskaj ärnmalms-
gruvorna? Vi böij ar med frågan när de försvann. Vid Dalkarlsbergs gruvor 
börjar gruvpigorna så smått försvinna under 1840-talet för att under 1850-
talet helt utestängas från gruvorna. De sista gruvpigorna tycks ha fatt 
arbeta i gruvan mest på nåder. Om Anders Berglunds hustru Maria 
Jansdotter(född 1818) sägs det år 1851 att hon fatt "grufgång efter 
vitsord". 
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Vid Stribergs och Pershytte gruvfält böljar gruvpigorna förvisas från 
gruvorna under 1850-talet och försvinner, med enstaka undantag, helt 
under 1860-talet. Vid Vikersgruvorna, också i Nora bergslag, förekom ett 
fåtal gruvpigor fram till slutet av 1850-talet. Bergmästare C. O. Troilius 
skriver år 1847 att "qvinnor i det närmaste förvisade ur grufvorne att 
hemma vårda familj en och sysselsätta sig med husslöj den för dess behof 
Fyra år senare skriver han att det vid Dalkarlsberget finns fyra gruvpigor 
och vid Stribergs gruvfält åtta, och att det fordom varit vanligt att hälften 
av arbetsstyrkan vid gruvorna bestod av kvinnor, vilket "ännu vid de 
mindre grufvorne är händelsen, utan att specifika uppgifter derom kunnat 
erhållas". Johan Johansson skriver år 1880 i sin berättelse från Nora 
hushållsgille att "Hustrurna deltaga icke heller i grufvearbetet, så att de 
odeladt kunna egna sin tid och omtanke åt vården af sina familjer". Äldre 
kvinnor och gossar uppges dock arbeta med plockning och vaskning av 
småmalm vid gruvorna. Vid Kviddberget i Hjulsjö bergslag lär det under 
1870-talet ha arbetat en gruvpiga, vilket då ansågs vara något ovanligt. 
Torsten Gårdlund skriver, utan att ange någon källa för sitt antagande, att 
kvinnornas arbete nere i gruvorna skulle ha upphört på 1870-talet. Den 
sista gruvpigan som dödades i en gruvolycka i Nora bergslag var 44-åriga 
Christina Ersdotter från Gyttorp. Hon förolyckades den 21 juli 1857 i 
Kittelgruvan i Pershyttan. Den 15 maj 1855 dödades den 27-årige Jan 
Petter Trygg och den 19-åriga Lovisa Jansdotter i en gruvolycka, troligen 
i Lobergsgruvan som då bröts av en betingsbrytare. Man kan förmoda att 
de dödade varit en sk borrpost. 

Dessa uppgifter pekar entydigt på att gruvpigorna böljar försvinna 
under 1840-talet för att så gott som helt försvinna under 1860-talet. Vid de 
mindre bergsmansägda gruvorna tycks gruvpigorna hålla sig kvar något 
längre än vid de större och mer moderna järnbruksägda gruvorna. Varför 
började gruvpigorna då försvinna från gruvorna just vid denna tid? 

Om vi först granskar förhållandena vid Dalkarlsbergs gruvfält finner vi 
att befolkningen, liksom i övriga Sverige, ökar drastiskt från och med 
1820-talet. Tillgången på manliga arbetare ökar här väsentligt från och 
med 1820-talet, vilket bland annat är en följd av sänkt barnadödlighet och 
en viss inflyttning. En förklaring till gruvpigornas försvinnande är alltså 
befolkningsökning. Behovet av kvinnor i gruvorna fanns inte längre. Det 
finns dock även en annan förklaring. De betydande organisatoriska och 
tekniska förändringarna av gruvhanteringen under denna tid har troligen 
ett betydelsefullt finger med i spelet. Den allmänna moderniseringen av 
Dalkarlsbergs gruvfält under framförallt 1840- och 1850-talen ledde 
bland annat till längre brytningstider och en ökad produktion. Pro
duktionen per arbetare ökar markant från och med slutet av 1830-talet, 
vilket till större delen beror på en utökad brytningstid. Enmansborrningen 
införs först mot slutet av 1850-talet, så den förklaringen bortfaller av 
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naturliga orsaker. Den utökade brytningstiden ledde till att gruvarbetet 
blev en heltidssysselsättning, där kvinnorna ej lika lätt kunde konkurrera 
med unga starka män. Kvinnorna blev i fortsättningen hänvisade till 
arbeten ovanjord såsom mullplockning och malmvaskning, vilka syssel
sättningar ökade väsentligt i omfattning just vid denna tid. Kvinnorna, 
som även skulle få tid att sköta en stor del av hushållens arbeten i hemmen, 
passade helt enkelt inte in i den nya fabriksmässiga gruvdriften. 

Vid Stribergs och Pershytte gruvfält försvinner gruvpigorna något 
senare än vid Dalkarlsbergs gruvfält. Vid bägge gruvfälten förekom brist 
på arbetare ända fram mot 1800-talets mitt. Vid Dalkarlsberget började 
gruvbolaget köpa upp mark omkring gruvfältet redan under 1810-talet, 
för att där få en fast och professionell arbetarstam i gruvornas närhet. 
Jämfört med Dalkarlsberget samordnades Stribergs och Pershyttans gru
vor under gemensamma förvaltare betydligt senare och och bergsmännen 
var här dominerande ägare framtill mitten av 1800-talet. Efter tillsättandet 
av gemensamma gruvförvaltare och bildandet av stora gruvbolag vid 
Pershyttan och Striberg gjordes stora ansträngningar att skapa fasta 
gruvarbetarbefolkningar vid gruvornas omedelbara närhet. Samordningen 
av gruvorna sammanfaller betecknande också med gruvpigornas 
försvinnande. Enmansborrningens införande kan inte vara någon huvud
förklaring, då de flesta gruvpigorna vid införandet redan var förvisade 
från gruvorna. Dock torde den ha gett nådastöten. Gruvpigornas försvin
nande från gruvorna tycks ha varit en effekt av både organisatoriska och 
tekniska förändringar av gruvhanteringen kombinerad med en viss be
folkningsökning. 

En kanske något oönskad effekt av gruvpigornas försvinnande från 
gruvorna tycks en viss arbetskraftsbrist med efterföljande lönestegringar 
ha blivit. 

Lagstiftningen 
I Storbritannien förbj öds kvinnliga gruvarbetare att arbeta under j ord i och 
med godkännandet av the Mines and Colliery Act år 1842. Vid ett flertal 
kolgruvor var kvinnorna redan då förvisade från underj ordsarbetet, delvis 
efter protester från manliga gruvarbetare som ansåg att kvinnorna drog ner 
lönerna. Det fanns dock en del avlägset belägna platser där kvinnor 
användes till arbete underjord så sent som på 1850-talet, troligen i brist 
på manlig arbetskraft. I Frankrike förbjöds i lag undeijordsarbetande 
kvinnor år 1874. Antalet kvinnor i framförallt kolgruvorna var då tämligen 
litet. I Sverige kom först år 1900 lagen om minderårigas och kvinnors 
användande till arbete i industriellt yrke som uttryckligen förbjöd kvinnor 
och pojkar under fjorton år att arbeta underjord i gruva eller stenbrott. 
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Som så ofta annars var dock detta endast en bekräftelse av lång tids praxis. 
Redan tidigare fanns det dock förordningar som till viss del berörde 

gruvarbetet. 1723 års legohj onsstadga föreskrev att soldatänkor, pigor och 
andra lösa kvinnor skulle ta årstjänst och icke "vid gruvor eller eljest, som 
härtill skett är, genom några veckors arbete sig försvara och årstjänsten 
undandraga". 1739 års legohj onsstadga upphävde dock tjänstetvånget för 
de kvinnor "som bergsmännen hava nödiga vid hytte- och gruvarbetet", 
vilket gav dem möjlighet att ta tjänst under kortare tid eller när de helst 
behövdes. Man kan förmoda att förbudet i 1723 års förordning ej efterlev
des i någon större omfattning vid de många bergsmansägda järnmalms
gruvorna. 

Bergsstatens tjänstemän uttryckte tidigt också ofta önskemål om kvin
nornas uteslutande från gruvorna. De hade bland annat moraliska aspekter 
på kvinnors deltagande i det direkta gruvarbetet. Markscheidern Gustaf 
Bergström uttrycker detta klart redan år 1815 i en utredning om Dalkarls
bergs gruvlagers förenande till ett stort gemensamt gruvbolag: 

Mera motbjudande befarar jag qvinnornas uteslutande från et arbete, som med 
dess köns yrken icke är enligt. Qvinnans vistande hemifrån hela veckan, är icke 
förenligt med deras hushållssysslor. Hustruns pligt synes vara, att efterse Barnen 
och den inre hushållningen, samt med spånad och väfnad, förskaffa sig, man och 
barn kläder, detta kan icke ske, då hustrun jemte full växta Döttrar förrätta arbete 
i grufvan, följden deraf blifver Barnens vanskötsel och flickorna vid mognare år, 
sakna all kännedom och handlag till de för deras kön nyttiga hushållsgöromål. 
Det har kanske i brist af mankön varit en nödvändighet, att antaga qvinnor till 
Grufvearbete, men med Bolagens förenande och grufvearbetets förrättande hela 
året, blir behofvet af arbetare mindre, hvarigenom qvinnorna i det stället kunna 
erhålla förtjenst med malm- och bergsforslande från lafvarna samt skrädning, 

utan att för mycket hindras ifrån sina hemsysslor. 

Det Gustaf Bergström beskriver stämmer väl överens med vad som skulle 
komma att ske. Det dröjde dock ända till 1800-talets mitt innan kvinnorna 
helt uteslöts från gruvorna vid Dalkarlsberget och blev hänvisade till 
säsongarbeten ovanjord. 

Bergmästaren Franz von Schéele i Filipstad var också en ivrig motstån
dare till användandet av kvinnor i gruvarbetet. I en år 1825 författad 
utredning rörande gruvhanteringen i Värmland pläderar han starkt för att 
inte använda kvinnor till det tunga gruvarbetet: 

För att underlätta arbetarens utkomst har man tillåtit hustrun och döttrar att 
deltaga i gruvarbetet. Hushållets inkomster hava väl därigenom blivit ökade, 
men de kvinnorna tillhörande förrättningarna inom hushållet hava därigenom 
blivit försummade eller vanskötta. Trött av ett tungt och för kvinnan i alla 
avseenden otjänligt arbete, återvänder hon till ett hem, där åtanken på en mängd 
åsidosatta göromål nödvändigt skola göra henne nedslagen om hon äger någon 
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känsla av plikt. I stället för att mannen efter arbetets slut borde i sitt hem finna 
trevnad, värme och en tarvlig men sund spis, måste han nu utbyta gruvans fuktiga 
kyla mot den instängda luften i en hela dagen tillsluten koja och åtnjuta en föda, 
vid vars anrättande hustrun blott åsett deras gemensamma hunger och behov av 
sen vila. 

Franz von Schéeles ansträngningar bar också frukt under 1830-talet, då 
kvinnors deltagande i det egentliga gruvarbetet förbjöds eller starkt 
begränsades vid bland annat Nordmarks gruvfält. Istället hänvisades de 
till så kallat lavarbete, dvs arbete ovanjord. Franz von Schéele blev med 
tiden också motståndare till att överhuvudtaget använda kvinnor till 
gruvarbete, dvs även till arbete ovanjord. Han menade då att "qvinnan 
icke borde under några förhållanden användas i Grufvearbeten, emedan 
det menligt inverkade på hennes lynne, aflägsnade och hindrade henne 
från uppfyllandet af en matmoders åligganden samt gjorde det omöjligt 
att, så som sig borde, vårda sina barns uppfostran". 

Även Historiskt-Geografiskt och Statistiskt Lexikon öfver Sverige från 
1860-talets början beskriver gruvarbetarfamiljernås förhållanden i Nora 
bergslag såsom moraliskt fördärvande. Förutom de små och dåliga 
bostäderna så tvingades även hustrun genom den ringa inkomsten "att 
deltaga i mannens mödosamma arbete vid grufvan; följden blir barnens 
försummande och öfverlemnande åt sig sjelfva, hvilket måste inverka ej 
mindre skadligt på det uppväxande slägtet än de mest moraliskt förderfvade 
föräldrars föredöme i hemmet". 

Enligt veckotidskriften Samtiden II skall år 1872 en överenskommelse 
ha träffats mellan några gruvbolag om att inte använda kvinnor till arbete 
underjord. Tyvärr nämns inte vilka gruvbolag som ingick i överenskom
melsen. Det är kanske inte endast en tillfällighet att de sista gruvpigorna 
försvann från både Pershyttan och Striberg just efter år 1872. 

Ekonomiska effekter 
När hustrun i familjen slutade arbeta som gruvpiga kan man tänka sig att 
det skulle leda till en negativ effekt för hela hushållets ekonomi. Hustrun 
kunde dock fa en viss inkomst genom att ta arbete som malmvaskare eller 
andra arbeten ovanjord åt gruvbolaget. Några andra ersättningsarbeten 
fanns knappast. Lönen som malmvaskare blev dock inte den samma. 
Gruvarbetarhushållen vid Dalkarlsberget tycks dock ha klarat denna 
omställning utan större problem. Dels steg lönen per gruvarbetare från och 
med 1840-talet, främst beroende av att mannens arbetstid ökade, och dels 
tycks familjernas halvvuxna söner i något större utsträckning än tidigare 
dra in inkomster till hushållet. Det var dock fadern i hushållet som var 
främste försörj are. En undersökning av hushållens inkomster ställda mot 
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ett lokalt prisindex vid Dalkarlsberget 1825-1865 visar att hushållens 
sammanräknade inkomst till och med ökar något under perioden. 

Gustaf af Geijerstam skriver år 1897 i en utredning om gruvarbetarnas 
ställning att hustrurna vid Dannemora tidigare arbetat utom hemmet 
tillsammans med männen i gruvorna, men att den förtjänst de tillförde 
hushållet blott var illusorisk. Han skriver vidare att hushållet fått en bättre 
ställning efter att hustrun bara sköter sitt hus, håller man och barn hela och 
rena, lagar och underhåller sina och familjens kläder, kokar maten, väver, 
spinner och syr, vilka är "den arbetande qvinnans sysselsättning". 

Sammanfattning 
En viktig anledning till att kvinnor användes till gruvarbete var den 
allmänna bristen på arbetskraft vid en stor del av bergslagens gruvor. Då 
gruvorna endast bröts under en kortare period av året krävdes det dess
utom en mycket stor arbetsstyrka under den intensiva arbetstiden. Bergsla
gens manliga arbetskraft räckte inte till för att täcka behovet av gruvarbe
tare under de hektiska brytningsveckorna. Arbetskraftsreserven, i form av 
hustrur, döttrar och pigor fick därför träda in som gruvpigor. Bergs
mannens hushåll fungerade som en produktionsenhet. Detta förhållande 
tycks delvis ha levt kvar även sedan de proletariserade gruvarbetarnas 
direkta band till de enskilda gruvägarna brutits och gruvorna blivit 
övertagna av större gruvbolag som till större delen ägdes av mer kapital
starka järnbruk. Gruvarbetarnas hushåll fungerade fortfarande som ar
betslag. I många fall tycks man dock ha föredragit att endast män 
anställdes som gruvarbetare, men när detta inte var möjligt dög även 
kvinnliga gruvarbetare. 

I och med att gruvorna började brytas året runt blev gruvarbetet en 
heltidssysselsättning som inte i lika stor utsträckning som tidigare kunde 
kombineras med hytt- och skogsarbete. Gruvornas arbetare blev därmed 
gruvarbetare till professionen. Effektiviseringen av gruvarbetet ledde 
också till att antalet gruvarbetare kunde minskas. En större uppdelning 
mellan gruvarbetarna började också framträda. Nu blev man antingen 
borrare eller lastare osv. Tidigare gick de olika arbetsmomenten vanligen 
i tur inom arbetslaget. Gruvarbetarna blev samtidigt en fast arbetarstam 
vid gruvorna i och med gruvbolagens inköp av mark och byggandet av 
torp och kaserner i gruvornas omedelbara närhet. En trogen och fast 
gruvarbetarkår var eftersträvansvärd då gruvarbetet krävde lång tids 
övning. En långt driven skicklighet och arbetsdelning gav en bättre 
arbetseffekt. Gruvägarna, som med tiden allt mer kom att bli brukspatroner, 
försökte också omorganisera gruvarbetet i syfte att kunna kontrollera 
arbetet mer i detalj. Ett fritt arbetande hushåll passande inte in i denna nya 
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organisation. Kvinnornas deltagande i gruvarbetet sågs ofta som ett 
hinder för en mer rationell gruvbrytning, då de med tanke på deras 
uppgifter i hemmet inte ansågs kunna arbeta mer än maximalt sex timmar 
om dagen. I och med 1800-talets kraftiga befolkningsökning minskade 
också behovet av kvinnlig arbetskraft vid gruvorna. Denna utveckling 
kombinerad med tekniska nyvinningar och den förändrade organisationen 
av gruvarbetet samt kanske också den förändrade synen på kvinnans roll 
i samhället ledde till att kvinnorna försvann från arbetena under jord. 
Gruvarbetet hade därmed blivit en heltidssysselsättning där kvinnorna 
fick stora svårigheter att kunna konkurrera med de unga starka männen, 
vilka också bidrog till att driva upp arbetstempot i gruvorna. Kvinnorna 
blev istället hänvisade till arbeten ovan jord eller till det reproduktiva 
arbetet i hemmet. Denna utveckling kom igång först vid de större 
järnbruksägda gruvfälten. Vid de mindre bergsmansägda gruvorna, där 
gruvarbetarna fortfarande hade en direkt koppling till gruvdelägarna 
lyckades kvinnorna hålla sig kvar som gruvarbetare en något längre tid. 
Lagstiftningen tycks inte ha spelat någon som hel?! roll i denna utveckling. 
Några direkt negativa effekter för gruvarbetarhushållens ekonomi fick 
dock inte kvinnornas utestängande från gruvarbetet. Arbetsfördelningen 
inom hushållen blev tvådelad, en manlig lönearbetardel och en kvinnlig 
hemarbetardel. Hushållet hade nu också förlorat sin ställning som arbets
enhet. Gruvarbetet blev sakta men säkert en allt mer maskulin syssla. 
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När kvinnorna blev en politisk 
maktfaktor 
Socialdemokratisk kvinnokamp mot atomvapen 

Gunnel Karlsson 

Är det meningen att kvinnorna skola rusta sig för att gå till storms mot 
männen, är det kiv och split vi vilja ställa till? Nej, det är det inte. Men det är 
alldeles klart att med den maktfördelning som nu är rådande, stöta kvinnorna 
på motstånd om de komma med krav, som männen anse gå mot deras 
intressen. Det är inte alls sagt att kraven gå mot männens intressen, men det 
är ju inget ovanligt att det ter sig så för dem som har makten, när andra som 
vilja ha litet med av denna makt komma med sina påståenden." Hulda Flood, 

1944.21 

När jag studerat det socialdemokratiska kvinnoförbundets historia har 
min utgångspunkt varit frågor som rört kvinnors svårigheter att vinna 
makt i det (åtminstone fram till 1990-talet) mycket mansdominerade 
socialdemokratiska partiet. Den bild jag fått av kvinnoförbundet genom 
åren har varit både mångskiftande och motsägelsefull. Kvinnoförbundet 
har av en av sina egna beskrivits ömsom som stridbart, som en "påle i 
partiets kött" och ömsom som "medjamande, vingligt och tantigt" (for
muleringarna är båda lånade av statsrådet Ulla Lindström). 

En "påle i partiets kött" blev förbundet under atomvapenkampen. Det 
var på 1950-talet, när kvinnoförbundet under Inga Thorssons tid som 
ordförande som första socialdemokratiska partiorganisation tog ställning 
mot svenskt atomvapen. Det var inledningen till en lång och hetsig strid 
mellan atomvapenförespråkare och atomvapenmotståndare, en strid som 
så småningom vanns av nej-sägarna. 1968 sade den svenska riksdagen 
definitivt nej till atomvapen. 

Atomvapenfrågan är ur kvinnopolitisk synpunkt ett ovanligt tidigt och 
lyckat exempel på att kvinnor både kan vinna inflytande och bli en viktig 
maktfaktor i politiken. Samtidigt var det ett nej som i partisammanhang 
blev mycket omtvistat. Det ansågs inte lämpligt att kvinnoförbundet 
föregrep partiets ställningstagande, såsom sidoorganisation förväntades 

21Hulda Flood, Kvinnor och män - vad hindrar jämlikheten? Arbetarnas bildningsförbunds 
skriftserie nr 24, Stockholm, Tiden 1944 (broschyr), s 18. 
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förbundet invänta partiet och anpassa sig till partilinjen. Det fanns också 
en yrvaken förvåning över att kvinnoförbundet engagerade sig i fråga om 
atomvapen, som inte var en kvinnofråga i vanlig mening. I stället fanns i 
partiet en förväntan om att kvinnorna i försvarspolitiska frågor skulle 
"följ a karlarna", som man sade i partistyrelsen. När kvinnoförbundet ändå 
höll fast vid sitt nej anklagades det för att brista i lojalitet och orsaka 
splittring i partiet. 

De olika sätten att se på vilken som var kvinnornas uppgift i partiet och 
politiken innebar risk för konflikt, särskilt när Inga Thorsson formulerade 
vad som var kvinnoförbundets uppgift: 

Om vi ville verka enbart manssamhället till behag skulle vi verkligen behöva 
byta skepnad snart sagt timme för timme som kameleonterna på lapptäcket. 
Nu är detta en gång för alla inte vår uppgift. Vi skall som alla progressiva och 
radikala krafter ständigt oroa och förarga, ständigt ifrågasätta om det av män 

uttänkta och planerade verkligen alltid är så förnuftigt och riktigt.22 

Atomvapenfrågan 
När jag läst olika skildringar av vad som hände när atomvapenfrågan åren 
1959-60 diskuterades som mest intensivt inom socialdemokratin, har jag 
noterat att det är en del ord som ständigt återkommit i olika de beskrivning
arna. Det handlar om ord som beskriver känslor, om "vredesutbrott", 
"hastiga uttåg" och "psykologiska motsättningar". När jag närmare gran
skat vad som finns bakom de känsloladdade uttrycken har jag funnit att det 
så gott som undantagslöst handlar om episoder där kvinnor agerat. Det är 
Ulla Lindström och Inga Thorsson som gör ett "hastigt uttåg" från ett 
partistyrelsemöte och det är Nancy Eriksson, som i atomvapenkommittén 
får ett "vredesutbrott", som blivit mycket omskrivet. Om det skrev t.ex. 
Tage Erlander att "(h)ennes anförande var ju förskräckligt. Fyllt av de 
mest kränkande beskyllningar, osammanhängande bittra anklagelser fram
förda i en enda orgasm utan återhämtning."23 Utan att det direkt uttalas 
framträder i historien om atomvapenstriden i SAP en bild av kvinnorna 
som "bråkiga" och svåra att ha att göra med i politiska sammanhang. 

Bilden blir en annan om jag vänder på perspektivet och ser till vad de 
kvinnor som var huvudaktörer berättar om samma händelser. Det var i 
ilsken protest mot att inte tas på allvar av manliga partikamrater, som Ulla 
Lindström och Inga Thorsson enligt egen uppgift lämnade partistyrelse
mötet. Nancy Erikssons vredesutbrott blir lättare att förstå om man också 
vet att det berodde på att hon trodde att partiledningen gått bakom ryggen 

22Inga Thorsson, Morgonbris 1964:1 (ledare med forts s 28). 
23 Citerat efter Olof Ruin, I välfärdens tjänst. Tage Erlander 1946-1969, Tiden, Stockholm 1986, 
s 183. 
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på henne och andra atomvapenmotståndare, att hon var utsatt för en 
komplott. Både Nancy Eriksson och Inga Thorsson beskriver hur krän-
kade de upplevde det att inte tas på allvar av manliga partikamrater. I stället 
för att möta respekt för sitt nej blev de ideligen utsatta för övertalningsför
sök. Det var inte nog med att man försökte tala dem till rätta, deras 
argument underkändes dessutom som känslobaserade och inte värda att 
tas på allvar. Så klagade Inga Thorsson över att det var kränkande att av 
manliga partikamrater behandlas och ses som "fjantiga" kvinnor som drev 
"sentimentala argument". 

Det är här mina frågor om kvinnor, könsintressen och makt börjar 
formas. Jag tycker mig ana en dubbel konflikt, dels i sakfrågan om 
atomvapen, dels en underliggande konflikt, som handlar om villkoren för 
kvinnornas medverkan i partiet och politiken. Det finns en märklig 
motsägelse i att kvinnoförbundet skuldbeläggs och kvinnorna beskrivs 
som "bråkiga", illojala och partisplittrande i atomvapenfrågan, den fråga 
som blev förbundets största och mest framgångsrika politiska fråga. Det 
jag fokuserat i min undersökning av atomvapenfrågan är kvinnornas 
upplevelse av att inte tas på allvar som politiska aktörer i partiet. Ur 
kvinnoförbundets synpunkt handlade det om att kvinnornas strävan efter 
att vara med och bestämma om partiets atomvapenpolitik mötte motstånd 
i partiet. Det var ett motstånd som ur partiledningens synvinkel på många 
sätt var förståelig, särskilt som kvinnornas agerande i partiet sågs som ett 
direkt hot mot partisammanhållningen. Motsättningarna ledde till en 
maktkamp med många märkliga turer, där ett av de mest utmärkande 
dragen var den könsmotsättning som man i partiet aldrig talade högt om, 
nämligen att det var en grupp ledande män i partiet som försökte förmå en 
grupp kvinnor att ändra sig och följa partilinjen, d.v.s. männen. För Tage 
Erlander var partisammanhållningen viktigast och han och partiledningen 
såg ingen könskonflikt i atomvapenfrågan. För kvinnorna var det däremot 
ett stort problem att de inte togs på allvar varken som kvinnor eller 
atomvapenmotståndare. 

Kvinnornas upplevelse av att inte tas på allvar sammanhängde till en del 
med det faktum att kvinnorna vid den här tiden - i mitten av 1950-talet -
ännu var fåtaliga i politiken. Man var inte van vid att se kvinnorna som en 
politisk maktfaktor. Det är märkbart i den livliga debatten, där det 
nedlåtande tonfall som användes om kvinnorna knappt känns igen idag. 
Kvinnorna sades vara sentimentala och komma med känsloargument och 
budskapet var att de inte förstod sig på försvarsfrågor.24 Än värre var det 

24Det är argument som känns igen från 70-talets debatt om kärnvapen och i någon mån från 90-
talets EU-debatt, båda frågor som i likhet med atomvapenfrågan var tydligt könsskiljande frågor. 
Det skulle vara intressant att undersöka dessa och atomvapendebatten ur könsperspektiv. Det är 

Not 24 fortsätter på sidan 101 
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kvinnoförakt som skymtade i ordvalet, t. ex. när man i borgerlig press 
skrev att landet styrdes av en "partipolitisk toffelhj älte" - det var naturligt
vis Tage Erlander som avsågs - som inte "manligt" vågade tala ut i sitt eget 
parti av rädsla för Inga Thorsson. 

Atomvapenanhängarna dominerade debatten. Där fanns företrädare för 
starka militära och industriella intressen, som hade väl upparbetade 
kanaler till de stora tidningarna, där Dagens Nyheter och Herbert Tingsten 
stod i spetsen bland atomvapenförespråkarna. I DN vinklade man 
opinionsundersökningarna på det mest märkliga sätt. När atomvapen
motståndet ökade och ökningen var störst bland kvinnorna skrev man i 
DN, att "bortsett från kvinnorna" var atomvapenanhängarna i övervikt i 
alla undersökta befolkningsgrupper.25 

Atomvapenmotståndarna blev allt fler och organiserade sig 1958 i 
AMSA, Aktionsgruppen mot svensk atombomb, med framträdande led
argestalter som Barbro Alving och Pär Anders Fogelström. De var båda 
pacifister, något som knappast gav poäng i debatten. Det gällde särskilt 
inom socialdemokratin, där man var rädd för att motståndarna mot 
atomvapen skulle sammanblandas med pacifisterna och att det skulle 
försvaga partiet. Den rädslan fick Inga Thorsson känna av, när hon i 
socialdemokratisk press fick läsa att hon betedde sig fel och splittrade 
partiet när hon försvarade också pacifisternas yttrandefrihet. Hon tillba
kavisade beskyllningarna och sade frankt att hon och kvinnoförbundet 
inte "stillatigande accepterade att bli mästrade av partipress inför offent
ligheten".26 Men mästrade blev de och det var i en mästrande omgivning 
kvinnorna hade att verka. För kvinnoförbundets företrädare gällde att visa 
styrka och civilkurage, särskilt när påtryckningarna från partiledningen 
ökade i takt med att konflikten mellan ja- och nej-sägare skärptes. 

Partistyrelsen 
Det hela böljade när Inga Thorsson på partistyrelsens möte i början av 
1956 deklarerade att kvinnoförbundet som företrädare för en stor opinion 
bland kvinnorna på sin kongress tänkte säga nej till svenskt atomvapen. 
Hon fick en nära nog enig partistyrelse emot sig. Tage Erlander och en lång 
rad framstående partistyrelseledamöter uppmanade henne bestämt och 

också intressant att dessa konfliktfrågor blir folkomröstningsfrågor (man funderade på 
folkomröstning också om atomvapen). Om folkomröstningsfrågor är frågor som det partipolitiska 
systemet inte kan hantera och om det åtminstone till en del har att göra med att det är 
könskonfliktfrågor, är det intressant att man trots allt kan enas om folkomröstning över 
partigränserna. 
"Dagens Nyheter 1958 26/1. 
26Tidningsdebatten speglas i pressklipp i Inga Thorssons arkiv, som förvaras på Arbetarrörelsens 
arkiv och bibliotek i Stockholm. Se särskilt volym 15. 
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ilsket att ändra ståndpunkt. Kvinnoförbundet kunde inte som sido
organisation ta ställning före partiet, sade man, och i partiet tänkte man 
vänta med att ta ställning för eller emot atomvapen. Kvinnoförbundet 
förväntades lojalt stödja partiets uppskov med beslut. Det gjorde förbun
det, men samtidigt hävdade Inga Thorsson förbundets rätt att såsom 
självständig parti- och kvinnoorganisation på sin egen kongress säga nej. 
Det var på den punkten motsättningarna uppstod. Mot partiledningens 
förväntan om att kvinnorna skulle "följa karlarna", som en partistyrelse
ledamot uttryckte det, stod förbundets krav på att som självständig 
organisation ta ställning mot atomvapen. 

På partistyrelsemötet kunde man inte lösa konflikten, som slutade med 
att Inga Thorsson och Ulla Lindström i tyst protest lämnade möteslokalen. 
Det var en unik handling och ett chockartat brott mot (de osynliga) 
spelreglerna; så gjorde "man" inte i partistyrelsen, där "man" som 
partilojal ledamot fogade sig efter majoriteten. I efterhand har man inom 
forskningen haft svårt att förklara den mot kvinnorna fientliga stäm
ningen i partistyrelsen. Varför blev de så arga på Inga Thorsson? Min 
förklaring till det som hände var att kvinnoförbundet bröt dubbelt mot 
spelreglerna i partiet. För det första som sidoorganisation, som lojalt 
förväntades följa partiet. För det andra som kvinnoorganisation, som 
förväntades underordna sig männen. Det som hände var med andra ord att 
Inga Thorsson bröt mot både den organisatoriska ordningen och köns-
eller genusordningen i partiet. Inga Thorsson och kvinnoförbundet ställde 
sig så att säga i jämbredd med Tage Erlander och partiledningen, som vore 
de jämlika, politiska aktörer i partiet. 

Kvinnoförbundets vägran att underordna sig partilinjen innebar i prak
tiken ett kvinnornas ifrågasättande av partiledningens auktoritet. Jag tror 
att en stor del av förklaringen till det ilskna motstånd Inga Thorsson mötte 
finns här. Ilskan berodde inte i första hand på motsättningen i fråga om 
atomvapen, även om oron för partiets splittring bidrog till den starka 
reaktionen i partiledningen. Det ur kvinnornas synpunkt avgörande var att 
man i partiledningen inte var beredd att låta kvinnorna vara med och 
bestämma på egna villkor. 

Efter mötet var det utrikesminister Östen Undén, också han en bestämd 
atomvapenmotståndare, som övertygade Tage Erlander om att 
kvinnoförbundet måste ha rätt att ta ställning på sin egen kongress. 
Motvilligt gick Tage Erlander med på det och i partiet enades man om 
uppskov med beslut för eller emot atomvapen. Samtidigt lade man för en 
tid "lock" på debatten i partiet. 

När debatten så småningom släpptes fri, i slutet av 1957, utspelades en 
dubbel maktkamp mellan partiledningen och kvinnoförbundet i atomvapen
frågan. I sin strävan att hålla samman partiet försökte partiledningen på 
olika sätt övertyga kvinnoförbundet om att det var dags att "lägga ned 
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kampen", som man sade. Kvinnorna svarade med en dubbel strategi. Det 
var dels en partistrategi, som innebar att förbundet som sidoorganisation 
gav stöd åt partiets uppskovslinje, t.ex. när militära krav på atomvapen 
framställdes i riksdagen. Partistrategin kombineras med en sj äl vständighets-
strategi, som innebar att förbundet hävdade sin rätt att som självständig 
kvinnoorganisation säga nej till atomvapen. 

Partistrategin 
Under 1958 visade opinionsundersökningar att atomvapenmotståndet i 
landet ökade, samtidigt som starka militära krav på svenskt atomvapen 
framfördes. När regeringen i en proposition föreslog fortsatt uppskov med 
beslut om atomvapen, samtidigt som viss forskning skulle igångsättas, 
reagerade kvinnoförbundet. Inga Thorsson samlade 45 namn under en 
riksdagsmotion som varför uppskov med beslut, men gick emot förslaget 
om forskning, som man såg som ett första steg mot tillverkning av 
atomvapen. Motionärerna krävde ett förutsättningslöst uppskov, utan 
forskning. Motionen, som samlade 45 namn, varav 22 kvinnor och 23 
män, kan ses som en öppen styrkedemonstration av atomvapenmotståndet 
i partiet. Det var en demonstration som förvisso inte uppskattades av 
partiledningen, som maktfullkomligt tvingade motionärerna att gå emot 
sin egen motion. Det intressanta ur min synpunkt är att det handlade om 
en kollektiv kvinnoaktion och att det inte sågs som något som helst 
problem i partiet att man körde över kvinnoopinionen. 92% av de 
socialdemokratiska riksdagskvinnorna hade undertecknat motionen, mot 
15% av männen.27 De socialdemokratiska riksdagskvinnorna var få till 
antalet, 25 av 185 i s-riksdagsgruppen, vilket sannolikt bidrog till köns
blindheten. Man "såg" helt enkelt inte kvinnorna som grupp. Tanken att 
man åtminstone skulle kunna diskutera en anpassning av partilinjen till 
kvinnorna tycks ha varit så främmande att den inte dök upp, som vore den 
en otänkbar "icke-tanke". Det man från partiledningens sida gjorde var i 
stället att man försökte förmå kvinnorna att anpassa sig till partilinjen; 
man krävde att de skulle ändra sig. 

Inga Thorsson vägrade lägga ned sin kamp mot atomvapen. Kvin
noförbundet stödde partiets uppskovslinje, d.v.s. uppskov med definitivt 
beslut för eller emot atomvapen, men hävdade samtidigt sin rätt att såsom 

27Se Anna-Greta Nilsson Hoadleys beräkningar i avhandlingen Atomvapnet som partiproblem. 
Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund och frågan om svenskt atomvapen 1955-60. Acta 
Universitatis Stockholmiensis nr 40, Stockholm 1989, tab 1, s 209. Motionärerna utgjorde totalt 
24% av riksdagsgruppen, 88% av kvinnorna och 14% av männen. Om statsråden borträknas (de 
skulle inte öppet ta ställning) blir siffrorna 15% av männen och 92% av kvinnorna. Räknar man 
dessutom ihop motionärerna med pacifisterna inom (s) blir resultatet att (utan statsråd) 19% av 
männen och 92% av kvinnorna i s-riksdagsgruppen var emot atomvapen. 
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självständig kvinnoorganisation hävda kvinnornas nej. Det var den själv
ständighetsstrategin som inte oväntat ledde till konflikter mellan partiet 
och dess kvinnoförbund. 

Självständighetsstrategin 
Ett möjligt sätt att lösa partiledningens problem med det "bråkiga" 
kvinnoförbundet och dess ordförande var att flytta på Inga Thorsson. 
Hösten 1958 blev Inga Thorsson erbjuden platsen som socialborgarråd i 
Stockholm. Det var första gången en kvinna erbjöds en sådan hög post i 
Stockholms kommun, men Inga Thorsson var inte intresserad. Villkoret 
var nämligen att hon både lämnade sin riksdagsplats och avsade sig 
ordförandeskapet i kvinnoförbundet. Inga Thorsson ville ingetdera. Hon 
ville ha kvinnoförbundet som sin bas i kampen mot atomvapnet och hon 
ville verka i rikspolitiken, vilket gjorde att hon föredrog en riksdagsplats 
framför kommunalrådsposten i Stockholm. Det var Tage Erlander som till 
slut övertalade henne att acceptera erbjudandet. Som kvinna kunde hon 
inte säga nej, menade han. Inga Thorsson sade motvilligt ja - "den 
olycksaliga hösten 1958", som hon senare sade - men klargjorde att hon 
inte tänkte lämna ordförandeskapet i kvinnoförbundet. Riksdagsplatsen 
behöll hon mandatperioden ut. 

Givetvis kan man se erbjudande om posten som socialborggarråd i 
Stockholm som en befordran av en av partiets mest framstående kvinnor. 
Det var onekligen en befordran, vilket inte hindrar att det också för dem 
i partiledningen, som föredrog ett tyst och följsamt kvinnoförbund, hade 
kunnat medföra vissa vinster om förbundets stridbara ordförande lämnat 
både riksdagen och ordförandeposten. Men Inga Thorsson vägrade ge 

Upp" Det gjorde hon också när Tage Erlander våren 1959 besökte ett av 
kvinnoförbundets styrelsemöten. Det var en unik händelse att Tage 
Erlander deltog i ett förbundsstyrelsemöte. Enligt Erlander var hans avsikt 
att höra kvinnornas inställning till ett nytt förslag till uppskov med beslut 
om atomvapen.28 Kvinnoförbundet hade som nämnts tidigare motsatt sig 
att forskning om konstruktion av atomvapen genomfördes under uppskovs
tiden, men partiledningen ville nu få stöd för ett uppskov med forskning. 
Avsikten var att bana väg för en överenskommelse över partigränserna, i 
första hand med atomvapenanhängarna i de borgerliga partierna. 

Kvinnorna uppfattade inte Tage Erlanders ärende på samma sätt som 
han själv. När han sade att ville höra kvinnoförbundets inställning till den 
nya uppskovslinjen tog kvinnoförbundets företrädare det som att han kom 

28Frågan om forskning blev tekniskt komplicerad, något som jag väljer att inte gå in på här. Se 
Nilsson Hoadley, 1989, samt min kommande avhandling, kap 5. 
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för att be förbundet lägga ned kampen mot atomvapen. Inga Thorsson 
upplevde det som att Tage Erlander försökte splittra styrelsen, att han 
försökte påverka förbundsstyrelsen att gå emot sin ordförande, d.v.s. 
henne sj älv. Vid mötet avvisade styrelsen Erlanders propå, men bara några 
veckor senare fick hans besök resultat. Kvinnoförbundets verkställande 
utskott blev oenigt när förbundets vice ordförande Annie Wallentheim i 
likhet med Tage Erlander tyckte att kvinnorna för partienighetens skull 
borde lägga ned kampen. Inga Thorsson vägrade, hon hade gett sig in i 
striden för att vinna den, som hon sade många år efteråt. Förbundets 
verkställande utskott "sprack" när Inga Thorsson därefter i en skrivelse 
begärde partistyrelsens stöd mot dem som anklagade kvinnoförbundet för 
bristande partilojalitet. Märkligt nog tog partistyrelsen aldrig upp skrivel
sen, den "försvann", vilket väl far ses som ett tecken på att partiledningen 
inte var beredd att stödja kvinnoförbundet i dess självständighetsstrategi. 

Atomvapenkommittén 
Det var i atomvapenkommittén, som tillsattes av partiet 1958 för att 
studera frågan om svenskt atomvapen, som Nancy Eriksson fick det redan 
nämnda vredesutbrottet. Efter det har kommittén gått till historien som en 
grälande församling. Den partiinterna atomvapenkommittén var sam
mansatt med representanter för partiets olika grenar. Det fanns tre kvinnor 
i kommittén, som totalt bestod av 18 ledamöter. Inga Thorsson och Nancy 
Eriksson var med för kvinnoförbundet. Den tredje kvinnan var riksdags
ledamoten Elisabeth Sjövall från Göteborg, som var en av de endast två 
kvinnor bland de 25 s-kvinnorna i riksdagen, som inte stödde kvin
noförbundets motion 195 8. Den för den här tiden ovanligt höga kvinnore
presentationen i kommittén sågs av den anledningen inte odelat positivt av 
kvinnoförbundets ledning. För Inga Thorsson framstod invalet av Sjövall 
närmast som en splittrandets härskarteknik från partiledningens sida. 

Enligt kvinnoförbundets företrädare dominerade ja-sägarna, de som 
var för atomvapen, i atomvapenkommittén. Både Inga Thorsson och 
Nancy Eriksson upplevde att stämningen mot dem var ytterst fientlig och 
de orkade inte ens att övernatta på samma hotell som de hätska atomvapen
anhängarna.29 De trodde att de som motståndare skulle bli överkörda i 
kommittén, särskilt sedan det visat sig att regeringen flyttat den känsliga 
frågan om forskning om konstruktion av kärnvapen från riksdagen till 
kommittén. Riksdagen hade tidigare sagt nej till forskning och kvinnorna 

29Enligt Ulla Lindström var tre ledamöter i kommittén mot forskning, 2 avvaktade en formulering, 
som höll vägarna öppna för forskning, medan 13 ledamöter var "redo att strax följa partiordföranden 
i hans intentioner." Ironin är Ulla Lindströms, i boken I regeringen. Ur min politiska dagbok 1954-
59. Bonniers, Stockholm 1969, s 317. 
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hade sett riksdagsbeslutet som ett stöd för sin linje. När frågan dök upp i 
den mer atomvapenvänliga kommittén trodde Nancy Eriksson att parti
ledningen gått bakom ryggen på motståndarna och fick det omtalade 
vredesutbrott, det som Tage Erlander fann så "förskräckligt". 

Efter det blev utrikesminister Östen Undén en nyckelperson när det 
gällde frågan om forskning och dess slutliga behandling i atomvapen
kommittén. Han företrädde atomvapenmotståndarna och samarbetade 
nära med Tage Erlander i försöket att finna en uppskovslinje som kunde 
accepteras av alla parter. Nancy Eriksson trodde bestämt att kvinnorna 
hade blivit överkörda om inte Undén funnits.30 Hon trodde inte de orkat 
stå emot utan honom, en iakttagelse som är intressant när man som jag 
problematiserar det faktum att det var kvinnor som agerade och att 
partiledningen tidigare, både i partistyrelsen och i riksdagen, till synes 
obekymrat kört över kvinnoopinionen. 

Det upprepades inte i atomvapenkommittén och det berodde nog till 
stor del på att opinionsläget förändrats. När atomvapenkommittén skulle 
skriva slutrapport sommaren och hösten 1959 hade opinionen mot atom
vapen växt sig så stark både inom och utom partiet att det inte längre gick 
att köra över den. Även om det fortfarande var kvinnoförbundet som 
uttryckte atomvapenmotståndet i partiet ökade motståndet också bland 
männen, vilket Anna-Greta Nilsson Hoadley visat i sin avhandling.31 Det 
bidrog sannolikt till omsvängningen i partiledningens hållning. I stället 
för att övertala kvinnorna/atomvapenmotståndarna att ändra sig böljade 
man nu i atomvapenkommittén fundera över en uppskovslinje som kunde 
samla både ja-, kanske- och nejsägare i partiet. 

Partilojaliteten omformulerad 
Samtidigt som atomvapenmotståndet i partiet växte riktades allt fler 
anklagelser mot kvinnoförbundet. Konfliktnivån steg och skulden till 
splittringen i partiet lades på kvinnoförbundet, som ansågs brista i lojalitet 
när det fortfor att hävda sitt nej till atomvapen. Förbundet anklagades för 
att bryta mot en av de grundläggande spelreglerna i partiet, nämligen den 
som sade att samtliga partimedlemmar oavsett personligt tyckande lojalt 
skulle ställa sig bakom beslut fattade i demokratisk ordning. Det var det 
förenklade majoritetstänkandet som Inga Thorsson vände sig mot. Hon 
hävdade att atomvapenfrågan var en samvetsfråga och att partimed
lemmarna i samvets- och moralfrågor inte kunde åläggas att följa en 
partilinje. I stället måste det finnas plats för ett personligt ställningsta
gande. För kvinnoförbundet innebar det stöd åt partiets uppskovslinje med 
fortsatt rätt att också säga nej till atomvapen. Det var den linjen som i 

™Nancy. Nancy Eriksson minns, Bonniers 1985, s 161. 
31I den redan nämnda avhandlingen Atomvapnet som partiproblem, 1989. 
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praktiken kom att gälla också i atomvapenkommitténs slutrapport, som 
låg färdig i slutet av 1959.1 partistyrelsen förklarade Tage Erlander stolt 
att man nått enighet. Han underströk särskilt att det skulle: 

av dem som tagit en bestämd ställning för eller emot atomvapen ha uppfattats 
som ett orimligt offer, om man i partilojalitetens namn hade begärt att man 
skulle kompromissa bort deras åsikter i denna viktiga fråga. Det har inte 
skett.32 

Så ser det ut som om partiet till slut följde kvinnorna i atomvapenfrågan. 
Riksdagens nej till atomvapen dröjde formellt till 1968, men då var det 
kvinnornas linje som slutligen "vann". 

Sammanfattningsvis handlar kvinnoförbundets atomvapenstrid om att 
kvinnorna mötte motstånd när de på egna villkor ville vara med och 
bestämma om partiets politik. Partiledningen såg till en böljan kvinno
förbundets nej till atomvapen som ett hinder för partiets uppskovspolitik, 
varför man försökte förmå kvinnorna att ändra sig. När Inga Thorsson och 
kvinnoförbundet stödde partiets uppskovslinje men vägrade lägga ned 
kampen för ett nej, blev de utsatta för påtryckningar av olika slag. 
Förbundet höll envist fast vid sitt nej, trots att det pris kvinnorna fick 
betala i form av nedsättande och föraktfullt mästrande, t ex i partipressen, 
ofta var högt. Det gick till och med så långt att förbundets verkställande 
utskott splittrades i fråga om man skulle sätta partienigheten för kvinnor
nas nej. Splittringen kan ses som ett tecken på att den i partiet förnekade 
könskonflikten - som handlade om att männen försökte hindra kvinnorna 
från att vara med och bestämma på egna villkor - både kom till uttryck i 
och bars av kvinnoförbundet. 

I takt med att atomvapenmotståndet i partiet växte kom man i partiets 
ledning så småningom till insikt om att det inte längre gick att försöka 
övertala motståndarna att ändra sig. Debatten vände i atomvapenkommittén, 
där Östen Undén som atomvapenmotståndarnas språkrör mötte en helt 
annan respekt än kvinnorna. Det var nu inte längre tal om att förmå 
motståndarna att ändra sig. När konflikten sålunda kunde renodlas som en 
konflikt mellan förespråkare respektive motståndare till atomvapen blev 
den hanterbar. En förhandlingslösning kunde nås och den underliggande, 
icke erkända könskonflikten "försvann". Konflikten handlade inte längre 
om ett kvinnornas ifrågasättande av om det av männen uttänkta verkligen 
var "så förnuftigt och riktigt", som Inga Thorsson frågat. I stället handlade 
det om att finna en partilinje som inbegrep ja- och nej-sägare, oavsett kön. 
Till slut blev det kvinnoförbundets definition av partilojalitet som också 
blev partiets, som en del i en uppskovslinje som respekterade och rymde 
partimedlemmarnas olika åsikter om atomvapen. 

32SAP PS-protokoll 14/12 1959 § 27. 
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