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FORORD 

Föreliggande studie är i dubbel mening ett förarbete. Den skulle kunna 
betecknas som en essä, om man bortser från ordets lite lättsinniga ton 
och beaktar dess grundbetydelse av försök, utkast. I jämförelse med min 
doktorsavhandling, Disciplinering och konflikt. Den sociala organise
ringen av arbetet: Jäders Bruk 1640-1750 (1987), har undersöknings
perioden utvidgats med närmare ett århundrade. I förlängningen skymtar 
ett arbete som behandlar brukets befolkning från mitten av 1500-talet till 
vårt eget århundrades början. Forskningsuppgiften skulle på ett när
gånget sätt kunna skildra utvecklingen från hantverk till fabriksindustri, 
och då inte minst de sociala och kulturella sidorna av denna process. 
Projektet är dock förlagt till en avlägsen framtid. 

Mer aktuell är då en studie av sociala och ekonomiska förändrings
processer i Nora och Linde bergslagar under perioden 1650-1750, ett 
arbete som görs inom ramen för det av HSFR finansierade projektet 
Järnproduktionens sociala organisering i Sverige och Ryssland 1600-
1900. 

I doktorsavhandlingen var det uteslutande männens värld som 
behandlades. Jag hade nog väntat mig att detta skulle leda till kommen
tarer och kritik från forskare och kollegor, som var verksamma inom 
kvinnoforskningens område. Ett svar var redan förberett - kvinnorna var 
inte involverade i den direkta smidesproduktionen och därför inte rele
vanta för undersökningen. Nu fick jag aldrig användning för det inövade 
svaret och idag skulle jag grundligt ha omprövat det. Till det finns flera 
orsaker. Inte minst har samarbetet och diskussionerna inom ovan 
nämnda projekt fått mig att inse hushållets och kvinnoarbetets viktiga 
roll. Göran Rydéns avhandling Hammarlag och hushåll är i detta sam
manhang central. Kvinnoforskningens orientering mot begrepp som 
socialt kön och genus har samtidigt uppenbarat att det inte bara finns ett 
moraliskt värde i att beakta kvinnornas arbete - att ge en mer rättvis bild 
av halva mänsklighetens sysselsättning - utan också ett analytiskt veten
skapligt sådant. 

Att jag tvingats ta del av dessa nyare trender inom kvinnoforskningen 
är Brigitte Parez och Gudrun Andersson i stora delar skyldiga till. Jag 
har dock, vilket med önskad tydlighet syns i texten, bara hunnit att 
skumma något på ytan. Således känns det befogat att varna läsaren för 
det något egensinniga omsättandet av begreppet genus som görs i fram-
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ställningen. Den inbitna feministen har naturligtvis inte heller något 
annat att vänta då texten, trots allt och gubevars, är skriven av en karl. 

Reservationerna berör således min egen bristande förmåga att till 
fullo tillgodogöra mig en delvis ny teoretisk utgångspunkt, vilken trots 
allt lockar och drar. Brigitte är jag ett stort tack skyldig för att ha satt 
mig på spåret, liksom för författandet av arbetets "resumé". Hon har 
också, liksom Gudrun Andersson, Maria Ågren, Lennart Ericson och 
Stellan Dahlgren läst arbetet i manuskript och kommit med viktiga 
påpekanden såväl om form som innehåll, vilket jag är dem mycket tack
sam för. Peter Knutar har sin vana trogen gjort ett underbart arbete med 
sättning och redigering. 

Hans Peter Duerr, den minst sagt oortodoxe tyske antropologen, drab
bades i slutet av 1970-talet av en insikt. En dag, skriver han, stod det 

klart för mig att det visserligen finns vetenskap om prostituerade, hallickar, 
luffare, sinnessjuka, vildar, byggnadsarbetare, häxor och hippies, men 
knappast någon vetenskap som lärt sig något av de prostituerades, luffar
nas, häxornas med fleras erfarenheter, att det knappast finns några veten
skapsmän som lyssnat till vad dessa människor har att säga.1 

En from förhoppning är att innehållet i denna lilla skrift inte uteslutande 
är en sådan kylig utifrånbetraktelse av det liv som levdes av kvinnorna 
på Jäders bruk. 

En dag i väntan på höstdagjämningen 
Uppsala 29 augusti 1991 

Förord till andra upplagan 
Föreliggande studie är fortfarande i dubbel mening ett förarbete. Orsa
ken är emellertid dubbelt annorlunda än då den första upplagans förord 
skrevs. 

Arbetsförhållandena i hammarsmedjan och smedernas relation till 
brukspatronen, vilka ytligt diskuteras i denna framställning, kommer 
mer noga att belysas i slutrapporten från mitt forskningsprojekt Makten 
över produktionen. Strukturförändring och social disciplinering i Nora 
och Linde bergslagar 1600-1750, vilket har finansierats av HSFR. Dis
kussionen kring kulturförhållanden i den tidigindustriella Bergslagen, 
ett sammanhang i vilket kvinnans ställning är central, kommer att 

1 Duerr 1987, s. 29. 
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utvecklas inom projektet Plebejerna på berget. Kulturförändring i tidig-
inclustriell Bergslagsmiljö: Nora och Linde 1600—1850. I detta projekt, 
vilket också det stöds av HSFR, arbetar jag tillsammans med Gudrun 
Andersson Lennström, Linda Oja och Henrik Ågren. 

Studien av genusarbetsfördelningen vid Jäders bruk skall dock ses 
som en avslutad studie, även om ambitionen på ett större arbete även här 
lever. Kanske dock inte annat än som en dröm, en saga, en ensam vand
rares fantasi. 

När detta skrivs är det ganska precis fyra år sedan Genus och produ

centroll trycktes för första gången. Det är inte utan en viss bävan som 
jag har gått igenom manuskriptet ytterligare en gång för att göra föränd
ringar i texten. Såväl teoretiskt som empiriskt känns arbetet delvis för
åldrat. Fyra år är fyra år och inom ett så snabbt expanderande forsk
ningsfält som genushistoriens är det en lång tidsperiod. Emellertid har 
jag valt att inte underkasta texten någon mer genomgripande förändring. 
Vissa felaktigheter har rättats till i såväl språkdräkt som när det gäller 
faktauppgifter. På några ställen, i synnerhet i framställningens första 
avdelning, har jag också mer omsorgsfullt försökt att bygga under mina 
resonemang. Där jag i den första upplagan refererade till forskning 
under arbete, har detta i regel kunnat ändras till hänvisningar till färdiga 
doktorsavhandlingar och forskningsrapporter. 

Jag vill dock också helt kort foga till några inledande anmärkningar, 
vilka dels berör den genusteoretiska diskussionen, dels den tidigmo
derna genushistorien. 

Något som lyser igenom i studiens inledning är att det, när den skrevs, 
inte rådde någon enhetlighet i synen på hur genusbegreppet skulle för
stås. Samstämmigheten har knappast blivit större under de år som förflu
tit i stället har en intensiv debatt förts om dessa frågor. Huvudlinjerna i 
denna diskussion har på ett mycket förtjänstfullt sätt behandlas av veten
skapshistorikern Margareta Hallberg i arbetet Kunskap och kön. En stu
die i feministisk vetenskapsteori (1992). Framförallt har hon koncentre
rat sig på att belysa hur olika forskare har uppfattat det relationella för
hållandet mellan könen, huruvida de menar att det innehåller en 
maktrelation eller ej och hur denna maktrelation ser ut.2 

Ytterligare en central fråga i de senaste årens debatt har varit hur 
denna relation bör studeras. Den franska forskaren Elisabeth Badinter 
har kritiserat genushistorien för att inte ta det relationella innehållet i 
begreppet genus på allvar. Genom att glömma bort mannen och manlig
heten och enbart ägna sig åt att analysera kvinnan och det kvinnliga, blir 

2 Hallberg 1992. 
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genushistoria inget annat än kvinnohistoria. Risken är också, menar hon, 
att mannen och det manliga därigenom betraktas som en oföränderlig 
norm mot vilket det kvinnliga vägs och mäts.3 

En diskussion som inte berörs av Hallberg, men som förtjänas att lyf
tas fram, är den kritik som den senaste tiden har riktats mot genusbe-
greppets strukturalistiska barlast. Kritiken liknar den som den engelske 
historikern E P Thompson under slutet av 1970-talet förde fram mot det 
marxistiska klassbegreppet: att det inte ger utrymme för den handlande 
människan.4 På ett generellt plan framstår aktör-strukturproblematiken 
som en kärnfråga i dagens diskussion såväl inom samhällsvetenskaperna 
som historia. I Sverige har historikern Christina Carlsson Wetterberg 
och statsvetaren Christina Bergqvist talat för en mer aktörsorienterad 
syn på genusbegreppet, vilket inte bara gör det till ett lämpligt verktyg 
för att avläsa och jämföra frysta utsnitt av historien, utan också för att 
studera den förändringsskapande processen.5 

Den genushistoriska forskningen i Sverige har hittills haft en modern-
historisk slagsida. Under den tid som har förflutit sedan den första upp
lagan av denna studie har emellertid flera centrala arbeten publicerats 
och andra kommer att tryckas under en snar framtid. Gudrun Andersson 
Lennströms studie Makt och myndighet. Kring 1686 års lagkommission 
och kvinnans vardagsmakt, (1994), visar att det juridiska ramverket för 
kvinnans verksamhet under 1600- och 1700-talen inte var så enhetligt 
som tidigare forskning gjort gällande. För en studie som den förelig
gande, vilken i hög grad bygger på material från olika rättsinstanser, 
skulle Andersson Lennströms arbete ha varit en viktig grund.6 

Genus och producentroll behandlar könsarbetsdelningen under ett 
skede när produktionen förändrades från en tidigindustriell till en indu
striell organisering. Centralt är hur kvinnans ställning påverkades av 
denna förändring. Inger Jonsson diskuterar en liknande problematik i sin 
avhandling Linodlare, väverskor och köpmän. Linne som handelsvara 
och försörjningsmöjlighet i det tidiga 1800-talets Hälsingland (1994). 
Liksom här anknyter Jonsson teoretiskt sin studie till debatten om proto-
industrialiseringen. Den läsare som vill se en fördjupad och uppdaterad 
diskussion av den forskning som skett inom denna teoretiska ram hänvi
sas därför varmt till hennes studie.7 

3 Badinter 1994, s. 18 f. 
4 Thompson 1980. 
5 Carlsson Wetterberg 1992, s. 46 f, Bergqvist 1994, s. 56 ff. Se också Hirdman 1993 för ett för
svar för den ursprungliga strukturfunktionalistiska ansatsen. 
6 Andersson Lennström 1994. 
7 Jonsson 1994, s. 37-64. Se även Florén-Rydén 1992, s. 67 ff. 
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I det område Jonsson studerar var emellertid linproduktionen inte den 
enda protoindustrin, utan här tillverkades också järn. Förhållandet mel
lan de bägge näringarna i regionen och kvinnornas roll i produktionen är 
föremål för ett avhandlingsarbete av Rosmarie Andersson vid historiska 
institutionen i Uppsala.8 

När det gäller genusarbetsdelningen inom järnhanteringen har forsk
ningsläget radikalt förändrats genom Håkan Henrikssons forskning om 
kvinnornas andel i gruvarbetet under det tidiga 1800-talet, Kvinnor i 
gruvarbete (1994).9 Henriksson visar att kvinnorna vid gruvorna i Nora 
och Linde bergslag fram till mitten av 1800-talet utgjorde omkring hälf
ten av arbetsstyrkan. De utförde samma arbete som männen och njöt 

samma betalning. Under andra hälften av seklet uteslöts de sedan från 

dessa arbetsuppgifter. En maskulinisering skedde av arbetet, en slutsats 
som också dras av föreliggande studie av genusarbetsdelningen vid 
Jäders bruk. 

Utvecklingen stannade emellertid inte vid detta. Den fortsatta masku-
liniseringen av gruvarbetet, inte minst dess kulturella och ideologiska 
uttryck, under det sena 1800-talet och 1900-talets början har analyserats 
av Eva Blomberg i avhandlingen Män i mörker. Arbetsgivare, reformis-
ter och syndikalister. Politik och identitet i svensk gruvindustri 1910— 
1940 (1995). Att kvinnan inte fanns kvar nere i gruvan utan var förpas
sad till arbeten ovan jord var, menar Blomberg, en förutsättning för 

utvecklandet av en yrkesidentitet som var nära förknippad med manlig
het och maskulinitet.10 Hennes studie kan ses som ett gott bot på den kri

tik, vilken tidigare omtalats, som har anförts mot genushistorien: att 
tappa bort mannen och analysen av det manliga. 

Ett problemkomplex som i mindre utsträckning berörs i denna studie, 
även om vissa antydningar görs, är genusarbetsfördelningen inom 
bruksägarhushållet. I sin doktorsavhandling Jord och gäld. Social skikt

ning och rättslig konflikt i södra Dalarna ca 1650-1850 (1992) berör 
Maria Ågren Ingrid Boijs verksamhet som ägare till Grängshammars 
bruk under det slutande 1600-talet.11 Rita Bredenfeldt har senare konsta
terat att omkring 9% av landets stångjärnsbruk år 1695 förvaltades av 
kvinnor. Hon diskuterar kvinnans, läs änkans, roll som bruksägare med 
exempel taget just i Boijs verksamhet vid Grängshammar.12 Bredenfeldt 

8 Andersson 1995. 
9 Henriksson 1994. 
10 Blomberg 1995, s. 333. 
11 Ågren 1992a, s. 192ff. 
12 Bredenfeldt 1994, s. 60f, s. 66ff. 
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behandlar änkan som bruksägare och berör inte kvinnans roll inom 
bruksägarhushållet så länge mannen fanns kvar i livet. Det är kvinnan 
och inte relationen mellan manligt och kvinnligt som står i centrum för 
hennes diskussioner; hon anlägger således snarare ett mer traditionellt 
kvinnohistoriskt perspektiv än ett genusperspektiv. Genusarbetsfördel-
ningen inom det tidiga 1800-talets brukspatronshushåll behandlas i stäl
let i ett pågående forskningsarbete av Ylva Hasselberg, vid historiska 
institutionen i Uppsala.13 

Ett resultat av Gudrun Andersson Lennströms studie är att kvinnans 
möjligheter i det äldre samhället bestämdes av hennes klasstillhörighet, 
men också, och inte minst, av hennes civilstånd. Änkeståndet var den 
position som gav henne den största handlingsfriheten.14 Även detta för
ändrades emellertid genom den process som här studeras vid Jäders 
bruk. Eftersom änkorna inte längre tilläts att efterträda sina män i led
ningen för smedjorna så skapades, vad jag kallat, ett kvinnoproblem vid 
bruket. En nivellering tycks samtidigt ha skett mellan mästaränkor och 
övriga kvinnor, änkor eller ogifta. Naturligtvis var detta inte ett problem 
som var isolerat till bruket på Jäders holme. I sin avhandling Kvinnorna 
som blev över. Ensamstående stadskvinnor under 1800-talets första hälft 
- fallet Västerås (1992), diskuterar Irene Artaeus de problem som mötte 
de hantverkaränkor, vilka försökte fortsätta sina avlidna makars verk
samhet. Resultatet av detta och andra förhållanden var att andelen oför
sörjda änkor i staden var stort vid 1800-talets mitt.15 

Mycket har således hänt vid den genushistoriska horisonten sedan den 
första upplagan av Genus och producentroll trycktes. Även efter en ny 
upplaga är och förblir studien en förstudie och en hastig skiss av ett stort 
problemkomplex. Kanske är detta inte bara negativt. Mer och mer blir 
jag nämligen misstänksam mot forskare och teorikomplex som strävar 
efter att ge de slutgiltiga svaren och därmed frånta oss andra glädjen av 
den kreativa diskussion som jag ser som russinen i vetenskapskakan. 

En brittsommardag efter höstdagjämningen 
Uppsala i oktober 1995 

13 Hasselberg 1995. 
14 Andersson Lennström 1994, s. 20. 
15 Artaeus 1992, s. 152 IT. 
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INLEDNING 

Genus och makt 
Kvinnohistoria har under de senaste decennierna varit en forskningsin
riktning på frammarsch. Den ursprungliga ambitionen att dra fram kvin
norna, historiens gömda och glömda, i ljuset har efter hand modifierats 
och sofistikerats.1 Syftet har mer blivit analyserande än rent beskri
vande. Det har kommit att handla om att studera könsroller och den sam
hälleliga arbetsfördelningen mellan män och kvinnor snarare än att 
skriva en grupps historia. Begreppet genus eller socialt kön är i detta 
sammanhang centralt. 

Till genusbegreppets stora fördelar hör att det till sin natur är relatio-
nellt. Det inbegriper inte bara det kvinnliga utan också det manliga; 
kvinnans ställning och uppgifter studeras och förstås i relation till man
nens och vice versa. Genusbegreppet kan således sägas fånga ett sam
hälles uppdelning av sysslor, företeelser och sektorer i manligt och 
kvinnligt. Att på ett sådant sätt sträva efter att blottlägga tidigare genera
tioners sätt att dela in och klassificera tankar, handlingar och människor 
är en väsentlig del av historikerns arbete. Arbetet har inte enbart ett klar
görande eller idéhistoriskt värde. Det samhälleliga uppordnandet av 
företeelser och grupper är nära knutet till praxis och "viljan till makt". 

Samma tema löper likt en röd tråd genom Michel Foucaults arbeten i 
hans ambition att "åstadkomma en historia över de olika sätt på vilka 
människorna görs till undersåtar".2 Problemet ges olika formuleringar: att 
klassificera normalitet och skilja den från vansinne och abnormitet, att 
ordna upp rummet och tiden och att bestämma turordningen mellan olika 
handlingar.3 Först det ordnade går att styra, särskilt av den som känner 
ordnandets princip.4 Foucaults knytning av klassifikationen till makten är 
dock inte helt enkel. Hans maktbegrepp har tolkats på mycket olika sätt.5 

1 Elgån 1990, s. 482. Elgån 1994 s. 15 f. Ottar Dahl har belyst de avigsidor en sådan typ av 
begrepps- eller kategorihistoria för med sig, synpunkter som initierade en mycket intressant 
debatt om kvinnohistoriens syften och ambitioner, Dahl 1983. Se också Blom 1984. Österberg 
1985. 
2 Foucault 1986, s. 175. 
3 Foucault 1973, 1980, 1975 (1987). 
4 Foucault 1966, s. 15, dens. 1975, s. 138. Jfr Wellmer 1986, s. 79. 
5 Min syn på Foucaults makt- och diskursbegrepp kopplat till arbetslivshistorien och den sven
skajärnhanteringen försöker jag att utveckla i Florén 1994a, s. 20 ff. 
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Den franske filosofen Gilles Deleuze gör en mystifierad och psykolo
giserande tolkning av makten hos Foucault. Makten blir en mörk och 
dolsk kraft som styr människorna och undviker att låta sig fångas.6 Den 
brittiske marxisten Peter Dews understryker, i motsats till detta, de klara 
institutionella ramar som Foucault ger makten, framförallt i sitt arbete 
om fängelseväsendets uppkomst.7 Denna inriktning på institutioner, 
eller snarare på de makttekniker som dessa organisationer alstrar,8 före
faller onekligen vara en mer fruktbar infallsvinkel för en historisk 
undersökning. 

Uppdelning av samhället i manligt och kvinnligt är en grundläggande 
social klassificering. Genusindelningens grund är bara delvis biologisk. 
Att en syssla beskrivs som manlig eller kvinnlig innebär sällan att en 
person av det motsatta könet skulle vara helt inkapabel att utföra den. I 
stället vilar klassificeringen på andra, samhälleligt bestämda, grunder -
könet är socialt. Eller med Joan Wallach Scotts ord, "It follows that gen-
der is the social organization of sexual difference".9 Senare forskare har 
hävdat att detta inte minst var tydligt under de medeltida och tidigmo
derna perioderna då den biologiska grundvalen för det särskiljande var 
mycket oklar.10 

Precis som andra sociala indelningar är genussystemet relaterat till 
makten. Scott anknyter i detta sammanhang direkt till Foucaults diskus
sion om kunskap, klassifikation och makt.11 Hennes primära och direkta 
intresse är dock inte att analysera könsaspekterna av den sociala organi
sationen, dess institutionella form eller hur könets maktteknologier 
fungerar. En sådan inriktning, menar hon, vore en 

förvisning av detta potentiellt radikala begrepp till en uppsättning deskrip
tiva roller [som] berövar kvinnohistorien det teoretiska intresse och den 
analytiska kraft den skulle kunna äga.12 

I stället är det de representationsformer, det språk, som ligger till grund 
för indelningen av verkligheten i könsbestämda kategorier och dessas 
reproduktion, som i första hand är föremål för hennes analys.13 

6 Deleuze 1990, s. 109f. 
7 Dews 1984, s. 76. Jfr Kemp 1990, s. 95 f. 
8 Beronius 1986, s. 28f. 
9 Scott 1989a, s. 2. Se även Hirdman 1988 och Kulick 1987, s. 11 f. 
10 Laqueur1994. 

" Scott 1989a s. 2. Jfr den kritiska diskussionen hos Römer 1989, s. 59f. 
12 Scott 1989b, s. 8. 
13 Ib. s. 42ff. 
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Den könsliga organiseringen är aldrig ensam strukturerande princip i 
ett samhälle. Relationen till andra indelningsgrunder är dock varken 
enkel eller självklar. Särskilt har förhållandet mellan könslig och social 
organisering, mellan genus och klass, diskuterats. Scotts språkliga 
grundförståelse av begreppet genus innebär att hennes diskussion av för
hållandet mellan kön och klass sker på diskursens nivå. Följaktligen ses 
klass, i E P Thompsons efterföljd, som en medvetandeform snarare än 
som en socioekonomisk kategori.14 

De båda begreppen - klass och genus - betraktas av Scott som dialek
tiskt sammanvävda, utan vilka den totala diskursen inte kan förstås. I 
detta sammanhang kritiserar hon Thompson och andra arbetarhistoriker 
för att de enbart behandlat klassens språk och inte varit observanta på 
diskursens könsaspekter.15 En liknande kritik har framförts av Dorinda 
Outram, mot historikernas oförmåga att dekodifiera könsaspekterna i 
den franska revolutionens språk.16 

Scotts infallsvinkel, liksom överhuvudtaget synen på nödvändigheten 
av en språklig och ideologisk formning av det medvetet handlande his
toriska subjektet, är viktig och intressant.17 Inriktningen fokuserar dock 
på den medvetna handlingen och därmed ofta på samhällets politiska 
sfär. Genusbegreppet är dock inte bundet till en sådan språklig tolkning. 
Den amerikanska historikern Joan Kelly understryker betydligt tydligare 
än Scott begreppets socialhistoriska konnotationer. 

I suggest that we consider significant changes in the respective roles of 
men and women in the light of fundamental changes in the mode of pro-
duction.18 

I denna framställning är det, på ett liknande sätt, genus och klass som 
sociala system för fördelning av makt och arbetsuppgifter i produktio
nen, som står i förgrunden. Begreppen behåller därmed sina klara socio-
ekonomiska stigmata. Från en liknande infallsvinkel har tidigare flera 
svenska historiker studerat den könsliga och sociala organiseringen av 
produktionen.19 Tyngdpunkten hos dessa har uteslutande legat på under-

14 Thompson 1980, s. 8. 
15 Scott 1989a, 68ff, Scott 1989b, s. 17. 
16 Outram 1988, s. 132 
17 För en översikt av dessa tendenser i den nyare arbetarhistoriska forskningen se Joyce 1987. 
Se även Berggren-Trädgård 1990 samt Kaldahl 1994. 
18 Kelly 1984, s. 9. 
19 Wikander 1988, Wikander-Karlsson 1985, Göransson 1988, s. 71 ff. Sommestad 1992. 
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sökningar av 1800- och 1900-talens industriorganisationer.20 Här skall 
försök göras att studera frågor under perioden före det industriella 
genombrottet, ett område som tidigare forskning i betydligt mindre 
utsträckning har kommit att beröra.21 

Scotts kritik mot en socioekonomisk inriktning av genusbegreppet, att 
den automatiskt skulle urlaka dess emancipatoriska kraft och leda till 
statiska studier av könsbestämda rolluppsättningar, framstår som en 
något fantasilös hårdragning. På ett alltför lättvindigt sätt förefaller hon 
sätta ett likhetstecken mellan en socioekonomisk tolkning av begreppet 
och en inskränkt strukturanalys, en räkneoperation som naturligtvis inte 
håller streck. Föreliggande studie har i stället en tydlig inriktning på de 
processer som skapar och vidmakthåller genussystemen. Skeenden, 
vilka varken bör eller kan begränsas till språket eller den diskursiva 
nivån, utan, som hos Joan Kelly ovan, måste ses mot bakgrund av 
grundläggande sociala och ekonomiska förhållanden. 

Genus och tidigkapitalism 
Nära knuten till frågan om mäns och kvinnors ställning i det för- eller 
tidigindustriella samhället är hushållets struktur och funktion. Hushållet 
var den enhet som organiserade produktion och konsumtion samt repre
senterade individerna utåt, mot det övriga samhället. I detta perspektiv, 
och på ett mycket allmänt plan, kan industrialiseringsprocessen sägas ha 
lett till att hushållet förvandlades från produktions- och konsumtionsen
het till att enbart vara en enhet för konsumtion.22 

Utvecklingen var avgörande för sättet att organisera produktionen. 
Produktionsprocessen begränsades inte längre av det enskilda hushållets 
ramar utan församhälleligades. De sociala relationerna förlorade sina 
"familjära" drag och blev till ekonomiska kontakter, förmedlade av 
marknaden. Förändringen präglade samhället på ett grundläggande sätt 

20 Överhuvudtaget förefaller den svenska arbetslivsforskningens historiska perspektiv att vara 
mycket begränsat, se Åmark m.fl. 1990. Sedan detta skrevs har inställningen delvis förändrats, 
se Johansson-Lundin-Olsson 1994. 
21 Ett undantag från det begränsade tidsperspektivet utgör Inger Jonsson, som studerar genus-
arbetsdelningen inom linhanteringen från 1700-talets mitt, även om det är det följande seklet 
som utgör huvudsakligt studieobjekt, Jonsson 1988, s. 25ff, Jonsson 1994. 
22 Litteraturen är här stor och svåröverskådlig. Centrala arbeten för denna uppsats har varit: 
Medick 1981, s. 38-74, Medick 1976, s. 291-317, Levine 1977, kap. 1, Tilly-Scott 1978, 
s. 9ff. För en uppdatering av denna litteratur hänvisas, vilket tidigare påpekats till Florén-
Rydén 1992, och Jonsson 1994. Framhållas av den nyare litteraturen bör Hudson 1992, 206ff, 
där genus och klassproblematiken fogas in i ett generellt industrialiseringsperspektiv. 
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- för att använda en av sociologins mest populära dikotomiska tankefi
gurer så sker en gradvis utveckling från Ge me inse haft till GesellschaftP 

Med Hanna Arendt kan man hävda att: 

den sociala sfären uppstod när hushållets inre, med dess verksamheter, pro
blem och organisationsformer, trädde från hemmets dunkel ut i den offent
liga politiska sfärens ljus.24 

Hela människans tillvaro blev dock inte socialt offentlig. Hemmet och 
det intimiserade familjelivet fick i stället en ny funktion att fylla, som 
"en flykt från ett samhälle som har bemäktigat sig hela den yttre 
världen..."25. Förändringen av hushållets funktion borgade för denna 
striktare bodelning mellan arbete och fritid, mellan privat och offentligt, 
det vill säga för uppkomsten av grundläggande sociala formelement i 
det borgerliga samhället.26 

Förändringen skedde inte i ett steg. Den i stort sett autonoma hus
hållsekonomin och den proletära familjen av egendomslösa lönearbetare 
är utvecklingens ändpunkter. Mellan dessa finns en rad faser. Förmågan 
att organisera produktionen försköts gradvis från hushållet till grupper 
utanför detsamma. Hushållets förlust av produktionsmedlen var ett vik
tigt steg i denna utveckling. Innan det togs, kunde dock hushållet redan 
ha gått miste om inflytande över hur produktionsredskapen skulle 
användas. Det förändrade maktförhållandet kunde exempelvis ta sig 
uttryck i ett större inflytande från köpmän och handelskapital över 
råvara, arbetsmedel, arbetsprocess och färdigprodukt. 

I den aktuella diskussionen kring begreppet protoindustrialisering, har 
dessa steg teoretiskt problematiserats som olika produktionsformer. 
Tänkta som grader på en skala, där kapitalet i ökad utsträckning penetre
rar produktionen, har forskare som Peter Kriedte, Hans Medick och 
Jtirgen Schlumbohm arbetat med begreppen köp-, förlags-, manufaktur-
och industri system.27 Eftersom jag i min doktorsavhandling, och även 
vid senare tillfällen, mer i detalj diskuterat dessa produktionssystem 
skall detta inte upprepas här.28 Påpekas bör dock att när begreppet tidig
kapitalism används i den följande framställningen är det just för att ringa 
in dessa produktionsformer. Benämningen föredras således framför 

23 Jfr. Asplund 1991, s. 38 f. 
24 Arendt 1988, s. 62. 
25 Ib. s. 94. 
26 Berg 1987, s. 64, Habennas 1988, s. 196 f. 
27 Medick-Kriedte-Schlumbohm 1981, s. 7, Schlumbohm 1981, s. 98ff. 
28 Floren 1987a, s. 48ff, Florén 1990a, s. 587. 
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beteckningen protoindustri, då den mer direkt fokuserar på den sociala 
organiseringen av produktionen. 

Att produktionen skedde inom hushållet kan, men behöver inte, 
betyda att man också arbetade tillsammans. Som Göran Rydén har påpe
kat kunde hushållet vara produktionsenhet utan att vara arbetsenhet. 
Sysslorna kunde mycket väl vara fördelade efter kön och/eller ålder.29 

Tidigare forskning har framför allt diskuterat könsfördelningen av 
arbetet i bondehushållet. Hemmet och huset har ofta betraktats som 
kvinnans domän medan mannen representerade familjen utåt, mot sam
hället.30 Delade meningar råder dock om hur strikt denna uppdelning i 
verkligheten var. En viss flexibilitet förefaller uppenbarligen att ha exis
terat.31 Natalie Zemon Davies har exempelvis karaktäriserat den tidig
moderna kvinnans yrkesidentitet som "tunn och flexibel".32 Att grän
serna i viss mån har varit flytande och att det var möjligt för kvinnorna 
att ta del i och få kunskap om männens arbete, avslöjades om inte annat 
då hon ställdes att ensam försörja familjen. Som Jan Lindegren har visat 
innebar de massiva utskrivningarna i Sverige under 1600-talets första 
hälft, att kvinnor på många håll övertog huvudansvaret för jordbruket.33 

Inte sällan har kvinnoarbetet studerats utifrån en relativt statisk upp
fattning av hushållet. Bondehushållet, som oftast har stått i blickpunk
ten, har betraktats som oförändrat under århundradenas gång, och man 
har på ett generaliserande sätt gjort antaganden om kvinnans roll i agrar
samhället.34 I verkligheten var bilden naturligtvis betydligt mer förän
derlig och nyansrik. Alla rurala hushåll hade exempelvis inte jordbruk 
som huvudsyssla, utan verksamheten blandades upp med andra verk
samheter. Inte minst gäller detta hushållen i Bergslagen eller i landets 
skogs- och kustområden. Många av bisysslorna kom, under tidigmodern 
tid, att inriktas på marknaden. Det framstår som fruktbart att fråga sig 
om inte mångsyssleriet och marknadsintegreringen i dessa hushåll ledde 
till en annan könsuppdelning av sysslorna än den vi känner från områ
den vilka mer entydigt präglades av jordbruk. 

Den övergripande uppgiften i föreliggande undersökning är att stu
dera hushåll på landsbygden, för vilka jordbruket var av underordnad 
betydelse och knytningen till marknaden var stark. Studien sker dess-

29 Rydén 1992, s. 9. De analytiska verktygen för att studera en sådan förändring av hushållet 
diskuteras mer utförligt i Florén-Rydén 1992. 
30 Segalen 1983, s. 114. 
31 Jfr diskussionen i Gullickson 1986, s. 164f. 
32 Citerad hos Roberts 1985, s. 141. 
33 Lindegren 1984, s. 373 f. 
34 Jfr Löfgren 1982, passim. 
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utom av en period då handelskapitalets intresse för deras verksamheter 
ökade. Frågan blir således hur könsfördelningen och kvinnans ställning 
påverkades av en förändring i hushållets möjlighet att styra produktio
nen eller, med andra ord, hur genussystemet förhöll sig till den tidig
kapitalistiska utvecklingen.35 

Antagande om att en förändring under denna process skedde av hus
hållets könsarbetsfördelning, har gjorts av andra forskare. Hans Medick 
konstaterar således att hushållens ökade marknadsberoende innebar att 
"the sphere of women's labour [...] expanded in this class and became 
increasingly important."36 Inkomsten från hennes spinnande och 
vävande för marknaden var ofta ett nödvändigt supplement till familjens 
jordbruk. Hennes nya roll kunde innebära att den traditionella genus-
arbetsfördelningen bröts upp. Medick skriver att: 

It could lead to the reversal of traditional roles: where the necessities of 
production compelled women to neglect household duties, this loss of func-
tion could be compensated by the men's assuming traditional women's 
roles.37 

Christer Ahlberger har antytt en sådan utveckling i det tidigindustriellt 
präglade Mark under 1700-talets slut. För att kvinnorna ostört skulle 
kunna ägna sig åt vävning, övertog mannen tidigare kvinnliga sysslor 
inom jordbruket, framför allt när det gällde omsorgen om djuren och 
skötseln av ladugården.38 

Antaganden som dessa, vilka sedermera hårt kritiserats av flera fors
kare,39 är icke desto mindre intressanta då de direkt berör relationen 
mellan klass och genus, könslig och social arbetsfördelning. Den empi
riska forskningen förefaller dock inte ha varit överväldigande stor. 
Maxine Berg, som själv givit viktiga bidrag till denna forskning, har 
konstaterat att "research on women's work, especially industrial work in 
the eighteenth century and early nineteenth century, remains very limi-
ted".40 Den amerikanska historikern G L Gullickson, som också hon 
uppmärksammat problematiken, skriver på liknande sätt, att 

35 Jfr Gullickson 1986, s. 5. 
36 Medick 1981, s. 61. 
37 Ib. s. 62. 
38 Ahlberger 1988, s. 42. 
39 Se Jonsson 1994. 
40 Berg 1987, s. 67. Se även Berg 1985, kap. 6. 
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the existing studies of proto-industrial communities have made only pas-
sing references to women's work and have not analyzed the sexual division 
of labor in either cottage industry or agriculture. As a result, they have 
obscured one of the fundamental features of the proto-industrial labor mär
ket and have left us with only half a picture of proto-industrial families and 
communities.41 

Forskningsfältet förefaller således i stort sett vara en vit fläck på kun
skapskartan. 

Bergshantering, protoindustri och tidigkapitalism 

Begreppet protoindustri formulerades och lanserades under 1970-talet i 
ambitionen att försöka nyansera bilden av den revolutionerande hastig
heten i det industriella genombrottet. Den nya produktionsordningens 
sociala och tekniska rötter började sökas bakåt genom århundradena. 
Framför allt var det den textila hemindustrin som kom att stå i fokus för 
intresset.42 Textilindustrin sågs, som Herbert Kisch uttrycker det, som 
protoindustrialiseringens motor, vilken 

epitomize more thoroughly than probably any other sector of nonagricul-
tural activity, the gradualness of West European capitalist development 
during the era of protoindustrialization.43 

Också i Sverige har begreppet först och främst använts i undersökningar 
av allmogens hem- och saluslöjd, i synnerhet den textila.44 Problemati-
seringen av den hushållsbaserade produktionen har dock en betydligt 
vidare tillämpning än bondehushållens spinnande, vävande och stick
ande. Redan tidigt i debatten påpekades t.ex. att den borde inbegripa 
stora delar av den förindustriella varuproduktionen i staden 45 

I 1600- och 1700-talens Sverige förefaller textilproduktionen inte ha 
haft en lika central position som i andra delar av Europa, varken för all
mogens extrainkomster eller för samhällsekonomin som helhet. Vikti-

41 Gullickson 1986, s. 4. 
42 Mendels 1972, 1981, Gullickson 1986, s. 2. 
43 Kisch 1989, s. 22. 
44 Schön 1979, Ahlberger 1988. Dominansen av textila näringar i den nuvarande forskningen är 
tydlig i bidragen i temanumret a v Bebyggelsehistorisk Tidskrift, nr 16 1988. 
45 Jeannin 1980, s. 63. Jfr Kriedte-Medick-Schlumbohm 1983, s. 91 f och Kriedte 1982, s. 19— 
51. Utsträckningen av begreppet till att även gälla stadsindustrin syns tydligt också i Berg-
Hudson-Sonencher1983. 
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gare var sannolikt bergsnäringen46 och, om än något senare, sågverks
industrin.47 Immanuel Wallerstein har noterat detta och påpekar att "the 
Swedish iron story paralleled the general European story in textiles".48 

Kan då bergsnäringen oproblematiskt betraktas som en form av proto-
industri? Wallerstein grundar huvudsakligen sin parallellställning av 
företeelserna på att båda näringarna karaktäriserades av ett kreditbero
ende, vilket ofta löpte genom produktionens samtliga led; manufaktu-
risten var skuldsatt till grosshandlaren och arbetaren till manufaktu-
risten.49 Utifrån ett annorlunda synsätt, vilket tar fasta på de agrara för
hållandena, har Peter Kriedte påpekat att svårigheterna för befolkningen 
i bergsregionerna att försörja sig på jordbruk förvandlade dessa till kärn
områden för rural varuproduktion.50 Utifrån detta antagande är det dock 
något överraskande, att han inte ägnar större intresse åt bergsnäringen. 
När det gäller England omnämner han dock att örikets järntillverkning 
under 1600-talet socialt var organiserad på ett sätt som liknade textil
industrins, det vill säga som ett köp- eller förlagssystem.51 Mönstret 
förefaller för övrigt i stort sett att ha varit detsamma i andra järnproduce-
rande områden i Europa, exempelvis i norra Spanien och Vallonien, där 
städernas köpmannaoligarkier genom förlagsband under 1500- och 
1600-talen ökade sin kontroll över den tidigare korporativt organiserade 
j ärnproduktionen.52 

Inom svensk forskning finns tydliga tendenser att åtminstone betrakta 
bergsbrukets semiagrara näringar, det vill säga bergsmannens tackjärns
produktion, som en form av protoindustri.53 David Gaunt har behandlat 

46 Per-Arne Karlsson (1990, s. 16) har nyligen framfört uppfattningen att större delen av landets 
allmoge under 1700-talet på något sätt berördes av bergshanteringen. Karlssons resonemang är 
säkert riktigt, åtminstone för den svenska delen av riket. Däremot kan man sätta frågetecken 
inför hans beräkningssätt och grafiska framställning. Exempelvis beräknar han brukens influ
enssfär, när det gäller träkolsproduktionen, till 15 km. Såväl Ernst-Ture Ströms undersökning 
av Hälleforsbergslagen (1956, s. 64) som Karl Erik Bergstens av Östergötlands bergslag (1946, 
s. 94 f) antyder dock att den allt övervägande delen av träkolet producerades på mindre än en 
mils avstånd från bruket. Däremot inte sagt att bönder från mer fjärran trakter kunde vara upp
bundna till bruket med andra sysslor, körslor, dagsverken etc. 
47 Hoffman 1982, Florén 1988a. 
48 Wallerstein 1980, s. 210. 
49 Wallerstein följer här nära Heckschers klassiska skildring av den kedja av kreditrelationer 
från bergslagen till Amsterdam som höll samman den svenska bergsnäringen. Jfr Heckscher 
1968, s. 99. 
50 Kriedte 1981, s. 14. 
51 Kriedte 1983, s. 78. JfrCrosseley 1974, s. 25, Schlumbohm 1981, s. 102. 
52 Pinedo y Fernanåndez 1974, s. 83 f, Hansotte 1974, s. 137, Hansotte 1975, s. 270, Pirenne 
1927, s. 423, Kellebentz 1974 s. 412. För den spanska industrin se även Uriarte Ayo 1988. 
53 Isacson 1988 s. 13, s. 19, Karlsson 1990b 470f. Perspektivet på bergsmanshanteringen som 
en form av proto-industri utvecklas hos Sjöberg 1993, s. 24ff. 
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bergsmanshushållet som ett protoindustriellt hushåll, dock främst med 
avseende på familjestorleken. Någon egentlig diskussion av hushållets 
relation till produktionsprocessen eller arbetsfördelningen i familjen för 
han inte.54 Ett sådant perspektiv har i stället anlagts av Göran Rydén när 
det gäller det tidiga 1800-talets hammarsmeder vid stångjärnsbruken.55 

Forskningen förefaller annars i regel ha bortsett från hammarsmidet och 
bruken som en form av tidigindustri för att i stället rikta uppmärksamhe
ten mot det hantverksmässiga allmogesmidet eller den decentraliserade 
järnmanufakturen.56 Lars Magnusson lägger exempelvis den protoindu-
striella begreppsapparaten till grund för en mycket intressant studie av 
fristadsarbetarna i Eskilstuna.57 

Frågan är varför enheterna för hammarsmide inte har tilldragit sig ett 
större intresse. I sin exposé över arbetsformernas utveckling föreslår 
Lasse Cornell att "bruk och gruvor", på grund av att de centreras kring 
en kemisk eller mekanisk process, bör räknas som ett eget industriellt 
driftssystem vid sidan om förlag, manufaktur och fabrik.58 Att produk
tionen centreras kring en kemisk process är dock inte endast karaktäris
tiskt för bergshanteringen utan i hög grad också för en rad hantverk, 
exempelvis färgerier, garverier, bryggerier och sockersjuderier.59 Bara 
denna egenhet räcker således inte för en särbehandling av bergshante
ringen. Arbetsmomenten som omgav den kemiskt/mekaniska processen 
utgjorde dessutom bara en begränsad del av de uppgifter som järnpro
duktionen krävde. Flera forskare har påpekat att den stora arbetsstyrkan 
vid järnbruken inte bestod av arbetarna i smedjan och masugnen, utan av 
bönder, vilka producerade träkol och utförde körslor åt järnbruken.60 

Vissa av dessa bönder stod i en feodal relation till bruket; i och med att 
de betalade sin ränta i kol. Andra däremot sålde sina produkter eller var 
uppbundna i förlagsband till bruken.61 

Ur ett internationellt jämförande perspektiv kan frågan ställas vad 
som kvalitativt skiljer dessa bönder, vilka genom förlagsband var 

54 Gaunt 1976, s. 34ff. Demografiska huvudfrågeställningar har också styrt Sundins-
Tedebrandts brukshistoriska arbeten, Sundin—Tedebrandt 1979, Sundin 1989. Detta perspektiv 

utvecklas emellertid hos Omberg 1994, s. 85 ff. 
55 Rydén 1990. 
56 Karlsson 1990, s. 13 f, gör vissa anknytningar till diskussionen men det är en annan teoretisk 
diskurs som dominerar hans arbete. Isacson-Magnusson 1983, Florén 1987a. Samma tendens 
är synlig i den engelska forskningen; Mathias 1989, s. 11. 
57 Magnusson 1988, s. 207 ff. 
58 Cornell 1986, s. 72, 
59 Angående sockersjuderier, se Novåky 1989. 
60 HiIdebrand 1987, s. 90, lsacson 1992, s. 1. 
61 Karlsson 1990, s. 43 ff, Ågren 1992b, s. 217f. 
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bundna att leverera sin kol till de svenska järnbruken, från de bönder i 
Flandern vars jordbruksproduktion kom att inriktas på råvaror till den 
textila industrin.62 Båda dessa agrara grupper borde kunna ses som varu
produktionen, vilka direkt eller indirekt var beroende av den internatio
nella marknadens konjunkturer. Hypotetiskt kan antas att de också där
med drogs med i en socioekonomisk dynamik som till sin karaktär knap
past uteslutande kan karaktäriseras som agrar eller feodal utan som 
protoindustriell och tidigkapitalistisk. 

Att betrakta den svenska bergshanteringen som en protoindustri kan 
förefalla olämpligt med tanke på de konnotationer som begreppet har till 
en småskalig och lågteknisk agrar hemproduktion. Vissa delar av pro
duktionsprocessen - gruvbrytning, tackjärnsblåsning och kolning - före
faller lättare att passa in i det protoindustriella sammanhanget, medan 
det tekniskt mer komplicerade hammarsmidet faller utanför. Mönstret 
förefaller dock, i detta avseende, att delvis ha varit detsamma inom tex
tilindustrin där vissa arbetsmoment, framförallt spånad och vävning, tog 
formen av hemindustri medan andra centraliserades i mer storskaliga 
manufakturer, exempelvis färgningen.63 Det är således knappast möjligt 
att karaktärisera vare sig textil- eller bergshanteringen som protoindu
striella näringar, däremot inbegriper de bägge arbetsmoment som har 
organiserats som protoindustri. En mer fruktbar utgångspunkt är därför 
att betrakta näringarna som nätverk, där olika sätt att socialt organisera 
produktionens olika led konkurrerar och samexisterar.64 

En sådan kategorisering av sociala organisationsformer bör ta sin 
utgångspunkt i analysen av makten över produktionen, producenternas 
samverkansformer och kapitalets penetration av produktionsprocessen. I 
stället för en fokusering på den agrara hemindustrin, innebär detta att 
näringen ställs i centrum för studier av en tidigkapitalistisk utveckling. 

Diskussionen skall inte föras vidare i detta sammanhang. En ytter
ligare problematisering av bergsindustrins sociala organisationsformer 
skulle dock sannolikt leda till att nya och fruktbara perspektiv kunde 
anläggas på den svenska ekonomins utveckling före det industriella 
genombrottet. Det skulle också, på ett internationellt plan, öppna för 
jämförelser med utvecklingen inom de textila näringarna.65 En sådan 

62 De Vries 1980, s. 109f. 
63 Schlumbohm 1981, s. 102, 109. Rydén 1991b, s. 16. Se även Nyberg 1992, s. 24ff. 
64 Jfr Berg 1985, s. 90. Detta perspektiv utvecklas och knyts till begreppet region i Florén— 
Rydén 1992. 
65 En sådan diskussion förs inom projektet Järnproduktionens utveckling i Sverige och Ryssland 
1600-1900. Se Florén 1992, Rydén 1992, Ågren 1992. Se även Rydén-Ågren 1993, Florén 
1994c. 
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komparation skulle kunna innebära att ny och mer generell kunskap 
vanns om varuproduktionens organisationsformer och dess dynamiska 
potential under den feodala samhällsformationen.66 

I denna undersökning skall inte bågsträngen spännas så hårt. En 
ansats skall dock göras att något utveckla synsättet på hushållsproduk
tionens och genussystemets förändring inom bergsnäringen, vilket får 
utgöra grund för en empiriskt mer "lågsniffande" fallstudie av relationen 
mellan mannens och kvinnans arbete vid Jäders Bruk 1640-1840. 

66 Floren 1992, s. 172 ff. 
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SOCIAL ORGANISATION OCH 
GENUSARBETSDELNING INOM 
SVENSK BERGSHANTERING 

Den svenska bergshanteringen skall således studerar som ett nätverk 
med olika produktionsled. Dessa skilde sig åt genom sina olika uppgifter, 
men också genom att arbetet socialt organiserades på olika sätt. Under 
den tidsperiod som denna undersökning omspänner skedde emellertid 
en långsiktig homogenisering av organisationsformerna i riktning mot 
en kapitalistisk företagsamhet och en produktion baserad på lönarbete. 

Kapitlet inleds med att diskutera bergsmanshushållet och dess könsar
betsfördelning, för att sedan gå över till att behandla hushållen hos de 
specialiserade yrkesgrupper som under undersökningsperioden växte 
fram i produktionskedjan början och i dess slut: gruvarbetarnas och 
hammarsmedernas hushåll. Nästa kapitel handlar sedan om hur den 
långsiktiga förändringen av den sociala organiseringen av arbetet för
ändrade hushållets ställning och förhållandet mellan män och kvinnor 
för en grupp specialiserade yrkesarbetare; manufaktursmederna vid 
Jäders bruk. 

Bergsmanshushållet 
Den svenska bergshanteringen var, under medeltiden och den moderna 
tidens början, en ren allmogenäring. De bergsbrukande bönderna, bergs
männen, betraktades som en särskild grupp av allmogen med egna rät
tigheter och skyldigheter gentemot kronan. För brytningen i gruvan och 
tackjärnstillverkningen i hyttan var bergsmännen organiserade i rotar 
och arbetslag. Den kollektiva arbetsorganisationen byggde dock inte på 
bergsmannens individuella arbetsinsats, utan på hushållets. Hushållet, 
inte individen, var organisationens minsta enhet.1 

Från mitten av 1500-talet började den svenska statsmakten att visa ett 
allt större intresse för landets produktion av järn och, i än högre grad, av 
ädlare metaller som koppar och silver. Tanken var att kronans inkomster 
skulle öka genom att stödja dessa verksamheter. Genom den allt enhet
ligare form som den statliga administrationen fick under början av det 

' Jfr Mitterauer 1974, s. 299. 
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kommande århundradet, skapades redskap för att mer i detalj styra 
bergshanteringen. Bergsnäringen fick sitt eget ämbetsverk i bergskolle
gium och regionala organ byggdes upp i form av bergsmästardömen. I 
spetsen för dess stod en bergsmästare, vilken under sig hade lokala fog
dar och domstolar (hammarting, gruvting och bergsting).2Statsmaktens 
intention kan sägas ha varit att bergshanteringen skulle organiseras på 
ett sätt som stod i samklang med vad som uppfattades som statsintresset. 
Hur påverkade detta bergsmanshushållet och den typ av produktions
organisation det representerade? 

Den absoluta statens inställning till hushållet präglades av en viss 
dubbeltydighet. I den dominerande, organiskt korporativa, samhälls
synen sågs hushållet, snarare än individen, som samhällets minsta bygg
sten. Ordnade samhällsförhållanden krävde med nödvändighet också 
ordning i hushållet, en ordning, som ytterst upprätthölls av männen. Ett 
samhälle där kvinnan styr och ställer var under den moderna tidens bör
jan, som Natalie Zemon Davies har påpekat, en bild av den karnevaleska 
oordningen, den upp och nedvända världen.3 Sannolikt kan man därför, 
vilket bland andra Michael Mitterauer och Reihard Sieder har antytt, se 
försök till ett stärkande av den patriarkala fadersauktoriteten under den 
absoluta statens tidevarv.4 

Samtidigt innebar det slutna och autarkiskt självförsörjande hushållet 
ett hinder för den ekonomiska utvecklingen. Den svenska statsmaktens 
ekonomiska politik under 1600-talets första hälft kan delvis ses som en 
strävan att luckra upp självhushållningen och få till stånd en specialise
ring och ett ökat utbyte, bland annat mellan land och stad.5 Den ameri
kanske historikern Marc Raeff har, på ett allmänt plan, understrukit den 
absoluta statens försök att styra bondehushållens konsumtion och pro
duktion mot mer rationella vanor och effektivare arbetsmetoder.6 

Hushållets grundläggande roll för bergsmännens arbetsorganisation 
underströks år 1652 tydligt av Christer Bonde och Erik Fleming i ett 
memorial till drottningen om bergshanteringen i riket. Bergsmannen, 
skriver de, äger 

gård och grund, varest han med boskap och åtskillige medel haver en stor 
hjälp till sin födo; eljest går han själv i arbetet med hustru och barn 

2 Hildebrand 1987. Rydén-Ågren 1993. 
3 Davies 1975, s. 136. 
4 Mitterauer 1982, s. 4. 
5 Florén 1987b, s. 522. 
6 Raeff 1983, s. 70ff. 
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Att hushållet var produktionsenhet hade enligt författarna sina fördelar. 
Tackjärnspriset kunde hållas nere genom att bergsmannen inte hade 
arbetare att avlöna och dessutom delvis producerade sina egna livs
medel. Produktionen kunde dessutom fortgå trots tillfälliga avbräck i 
avsättningen eller sjunkande järnpriser. Bergsmannen, skriver de vidare, 
varken 

kan eller vet göra räkning vad hans bruk kommer att kosta, såsom ock att 
han haver andre medel att hjelpa under med i sitt hushåld och icke alldeles 
behöfver att lita på sin tillverkning.7 

Allmogeproduktionens långsiktighet och stabilitet framhölls därför som 
ett bättre alternativ än handelskapitalets "klipparekonomi". En än sämre 
organisationsform, menade författarna, var att upplåta verksamheten åt 
adelsmän, vilka ansågs sakna både fallenhet och egentligt intresse för 
den typen av syssla. De exemplifierade sitt fördömande med Louis De 
Geer, vilken sades ha skött sin verksamhet idealiskt så länge han varit 
borgare, men efter adlandet hade han slagit sig ned i Stockholm och 
hans bergsbruk hade fått förfalla.8 

Det är slående att 1600-talets politiker använde samma ekonomiska 
argument för allmogeproduktionens fördelar, som Hans Medick med 
flera moderna forskare har anfört som förklaringar till hemindustrins 
uppblomstring och livskraft: de lägre produktionskostnaderna och kon
junkturokänsligheten.9 För 1600-talets makthavare fanns det dock en 
krass realpolitisk bakgrund till ställningstagandet för småskaligheten. 

Bonde och Fleming skrev sitt memorial under en period då statsmak
ten befann sig i den djupa ekonomiska kris som hade följt på det trettio
åriga kriget. Sven A Nilsson har betonat den ansträngning det innebar 
för statskassan att övergå från krigsekonomi till fredsekonomi.10 Dess
utom hotade en kris för bergsnäringen, då efterfrågan på vapen mins

kade och de av krigen raserade produktionsanläggningarna i kontinen

taleuropa åter kunde tas i bruk. För att försäkra sig om näringens lång
siktiga fortlevnad och statens skatteintäkter från den, var det viktigt att 
slå vakt om hushållsproduktionen i Bergslagen. Bergsmännens hante
ring med gruvbrytning och tackjärnsblåsning måste försvaras mot adel 
och köpmän. 

7 Bonde-Fleming 1652 (1901), s. 20. Jfr Hildebrand 1957, s. 82. 
8 Bonde-Fleming 1652 (1901), s. 13. Jfr Englund 1989, s. 49ff. 
9 Medick 1981, s. 46. 
10 Nilsson 1990, s. 245 ff. 
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År 1649 förklarade Kristina i linje med detta, att kronohemmanen i 
Bergslagen inte på några villkor fick avyttras.11 Sex år senare var områ
det ett av de viktigaste målen för Karl X Gustavs reduktion.12 Ytterligare 
tiotalet år därefter förstärktes skyddet av bergsmansegendomen genom 
förbudet att, utan bergskollegii tillstånd, avyttra hemmanen utom bergs
mansståndet.13 Vid seklets mitt gjorde statsmakten också direkta försök 
att få till stånd en återgång till en korporativt hushållsbaserad produktion 
vid vissa mer storskaliga produktionsenheter, bland annat vid vapenfak
torierna och silvergruvan i Sala.14 

Det fanns således, vid 1600-talets mitt, röster som i statsintressets 
namn restes till hushållsproduktionens försvar. Understrykas måste dock 
att detta, i Bergslagen, gällde ett försvar av den hushållsbaserade gruv
brytningen och tackjärnsblåsningen, inte bergsmännens hammarsmide. 
Smidet gjorde bergskollegiet i stället sitt bästa för att lokalisera utanför 
Bergslagarna och förlägga i händerna på handels- och köpmän. Som Eli 
F Heckscher har påpekat innebar detta en social fördelning av produk
tionsprocessen, där de mest vinstgivande delarna reserverades för andra 
grupper än allmogen.15 

Hur var då denna hushållsproduktion organiserad mer i detalj? Tack
järnsproduktionens sociala förhållanden är otillräckligt undersökta, dess 
genussystem och kvinnornas villkor inte alls. I detta sammanhang skall 
framför allt de senare problemkomplexen beröras. 

För att belysa kvinnans situation kan det vara lämpligt att, så att säga, 
börja bakifrån, i slutet av livscykeln: vad hände då maken dog och hon 
blev änka? Så länge hushållet ägde produktionsmedlen fanns som regel 
försäkringar för kvinnornas försörjning efter makens död. Vid hans från-
fälle kunde änkan fortsätta verksamheten på egen hand eller gifta sig 
och överlåta arbetet på en ny make. 

Produktion får här förstås i en relativt vid mening. I vissa fall har 
också statliga ämbeten betraktats som hushållsegendom, vilka änkan 
kunde föra vidare. Som Britta Lundgren har visat hade exempelvis post-
mästaränkorna från och med 1673 stadgad rätt att förestå postkontoret 
efter makens frånfälle.16 

Hursomhelst, änkekonserveringen torde alltid ha förutsatt att hustrun 

" SRAP 27/11 1649, 5:2, s. 349f. 
12 Dahlgren 1964, s. 200 ff. 
13 Kungl Maj:ts resolution 15/11 1664, § 8, K.SFPR s. 226. 
14 Florén 1987 s. 26 f, Norberg 1978, s. 112 ff. 
1:1 Heckscher 1921, s. 17. 

Lundgren 1987, s. 25. 
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under mannens livstid hade gjorts förtrogen med verksamheten genom, 
att inom ramen för hushållet, vara delaktig i hans sysslor. 

Det var dock inte bara det juridiska egendomsförhållandet som 
avgjorde änkans möjlighet att efterträda sin make. Änkekonserveringen 
förutsatte också att produktionens syfte i första hand var att reproducera 
hushållet. Även om tillverkningen under änkans ledning var lägre än den 
tidigare varit, så var hennes ställning oantastbar så länge familjen för
sörjdes. Som Hans Medick har påpekat, betraktades produktionsmedlen 
inom familjeekonomin oftast inte som kapital, vilka i första hand syftade 
till att frambringa ett bytesvärde, utan som medel för hushållets försörj
ning.17 I brist på bättre benämningar kallar jag en sådan inställning till 
produktionens grundläggande mål för hushållsideologi. 

I staden fick denna under medeltiden en institutionell form i skråsam
manslutningen. Dag Lindström har understrukit, att omsorgen om de 
ingående hushållen var grunden för dessa hantverkarkorporationer. 
Omsorgen inbegrep inte bara hantverkaren i hans roll som producent 
utan hela hans samhälleliga vara. Regler fanns som skyddade honom 
och hushållet vid sjukdom, hotande fattigdom och vanära.18 För kvin
norna innebar detta att deras rätt att fortsätta verksamheten efter makens 
död som regel skrevs in i skråstatuterna. I vissa fall begränsades tiden. 
Så exempelvis i skråordningen för Stockholms guldsmeder från 1622, 
där änkan tilläts att bli kvar två år efter mästarens död.19 

Skrået kan således ses som en organisation vars mål inte var större 
eller vidare än de ingående hushållens konservation. Genom att hant
verksämbetena under 1600-talets första årtionden knöts upp till stats
makten förändrades detta. I Axel Oxenstiernas ekonomiska politik blev 
de till redskap för statens ekonomiska ambitioner på det nationella pla
net; de förvandlades till målrationella organisationer.20 Hur detta i detalj 
påverkade dem har ingående diskuterats av bland annat Folke Lindberg 
och senare av Dag Lindström, men detta faller utanför sammanhangen i 
denna framställning.21 Påpekas skall dock att rätten för änkan att efter
träda sin make fanns inskriven även i 1622 års generalskråordning, lik
som i de revisioner som följde 1669 och 1720. Någon direkt begräns
ning i besittningsrätten stadgades inte, utan det slogs fast att hon hade 

17 Medick 1981, s. 48. 

'8 Lindström 1991, s. 22 f. 
19 Skråordning för Stockholms guldsmeder 1622, § 18. SSEÅ 1903, s. 88. 
20 Lindberg 1989, s. 186ff. 
21 Lindberg 1989, Lindström 1991, s. 218ff. 
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rätt att uppehålla verkstaden så länge hennes verksamhet inte mötte 
klander från de övriga mästarna.22 

Att änkorna övertog ansvaret för verkstaden förefaller, fortfarande 
under 1800-talets första hälft att ha varit vanligt inom stadshantverket. 
Bilden är dock inte helt entydig. Lars Edgren konstaterar att det förefal
ler ha varit vanligare i mer kapitalkrävande yrken att änkan blev kvar på 
egendomen och att en hugad gesäll på det sättet fick tillgång till en verk
stad. Den stora mängden hantverksidkande änkor och den höga graden 
av omgiften bland smedsänkorna i Eskilstuna, vilket Ann Hörsell under
sökt, stöder ett sådant antagande.23 

Bergshanteringen utsattes för en statlig reglering som var betydligt 
mer hårdhänt än den som drabbade städernas hantverkare. En intressant 
parallell är emellertid att kronan brukade skråets "språk" för att ordna 
även bergsbrukets arbetsförhållanden.24 Arbetskraftens kunskaper kon
trollerades genom att läroår stadgades och att normerna preciserades för 
på vilka grunder mästarbrev skulle utfärdas för masmästare och ham
marsmeder. För stångjärnssmidet och tackjärnsblåsningen utsågs också 
åldermän i varje distrikt, vilka stod för den löpande övervakningen.25 

Statsmaktens och de enskilda bruksägarnas kontrollambitioner styrde 
här utformningen av stadgorna, inte omsorgen om de direkta producen
terna. Visserligen taxerades mästarna på en avgift till ämbetslådan, vil
ken användes för att stödja utfattiga eller vanförda kamrater, men längre 
sträckte sig inte den sociala omsorgsverksamheten. Inga regler fanns 
heller kodifierade om kvinnornas rättigheter vid makens eventuella från-
fälle. 

Statsmaktens skydd av hushållsproduktionen inom järnhanteringen 
var således, som ovan antytts, långt ifrån förbehållslöst. Dess kontroll
ambitioner och krav på en effektivisering av verksamheten var tydliga 
och kan ha lett till att hushållsideologin urholkades, utan att de juridiska 
egendomsförhållandena förändrades. Det förefaller exempelvis rimligt 
att anta, att kronan inte gärna accepterade en eventuell sänkning av pro
duktionen, och därmed en minskning av tiondeinkomsten, till följd av 
att hyttdriften sköttes av en kvinna. 

Det var dock inte bara den absoluta statens nationsbyggande ambitio
ner som kan tänkas ha begränsat hushållets makt över produktionspro-

22 Generalämbetsskrå 23/9 1621 § 18, Stiemman I, s. 791. Skråordning för hantverkare 1/3 
1669 art. 10 § 13, Stiemman 3, s. 751. Skråordning 27/6 1720, art. 10 § 13, Söderlund 1949, 
s. 417. 
23 Edgren 1987, s. 231, Hörsell 1983, s. 151, Hörsel 1-Nelson 1980, s. 81. 
24 Karlsson 1990, s. 29. Jfr Mitterauer 1974, s. 276. 
25 Montelius 1959, s. 29f. 
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cessen. Som Jiirgen Schlumbohm har visat tenderade hushållets fastare 
beroende av marknaden och köpmannens och/eller förläggarens pene
tration av produktionssfären, att på sikt förändra dessa kulturmönster.26 

Förändringen borde också i detta fall ha fått följder för kvinnans posi
tion, inte minst efter makens död. 

Bergsmansänkorna 

Hur var då sakernas tillstånd i Sverige under 1600- och 1700-talen? För 
att ge ett fullödigt svar på frågan krävs betydligt mer forskning. Några 
linjer kan dock dras upp. Under 1600-talets andra hälft, men kanske 
framför allt under det följande århundradet, gjordes bergsmännen i ökad 
utsträckning ekonomiskt beroende av brukspatroner och städernas borg-
erskap. Mot säkerhet i färdigprodukten, det vill säga tackjärn, förskot-
terade dessa dem penning- och/eller livsmedel. Tidens term för detta var 
förlag eller förlagslån. I vissa fall anskaffade dock bergsmannen, genom 
eget arbete i gruvan, själv råvaran, varför det inte var frågan om något 
förlagssystem i teoretisk mening utan snarare om ett köpsystem där en 
del av betalningen förskotterades.27 

I andra fall var dock bergsmannen hänvisad till att köpa malm, varvid 
de förskotterade medlen kom till användning. I det senare fallet är pro
ducenten visserligen inte avskuren från råvarumarknaden, men utan de 
försträckta medlen har han ingen möjlighet att skaffa sig den nödvän
diga malmen. Arbetsfördelningen och marknadsintegrationen av bergs
mannens produktion har i detta fall gått längre och knytningen till för
läggaren torde ha blivit fastare. Bergsmännens beroendeförhållande till 
brukspatroner och köpmän förefaller till en början delvis ha oroat stats
makten, bland annat därför att förlagsmannen misstänktes för att tillför-
skansa sig tackjärnet innan bergsmannen hade erlagt tackjärnstionde till 
kronan.28 Under 1700-talet byggdes dock en mycket förläggarvänlig 
lagstiftning upp, och bandet mellan bergsman och köpman förefaller allt 
mer att motsvara statsmaktens ideala bild av verksamheten.29 Statens 
försvar av hushållsproduktionen tenderade således att mattas av och vid 
1800-talets början föll den sista resten, förbudet mot att avyttra bergs
manshemman utom ståndet. 

26 Schlumbohm 1981, s. 100, Florén 1991, s. 159. Se även Florén 1993 275f. Floren 1994, 
s. 111 ff. 
27 Sjöberg 1993, kap. 5. Om tidigkapitalistiska produktionsformer se även Florén 1987, s. 53 f. 
2S KMT brev till bergskollegium om förlagshandeln i Bergslagen 18/12 1695 § 1, K.SFPR 
s. 475. 
29 Munktell 1934, s. 59, Sjöberg 1993, kap. 3. 
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Någon sammanhängande studie av förlagshandelns omfattning och 
förlagsbandens roll i Bergslagen har tyvärr inte gjorts.30 Maria Sjöbergs 
studie av bergsmännen i Saxe har emellertid behandlat problematiken. 
Hennes resultat visar att bergsmännen aldrig helt bands upp till vissa 
förlagsgivare, utan att de behöll ett visst spelrum att självständigt agera 
på "kreditmarknaden". Vidare visar hon att förlagsbanden till bruken 
förefaller ha varit mest utvecklade under 1700-talets tidigare hälft och 
sedan blev mindre vanliga. Orsaken till detta, menar hon, var att syste
met förde med sig höga kostnader för bägge parter. Någon massiv över
föring av egendom till följd av bergsmännens uppbindning till bruks
patronerna kom heller inte till stånd.31 

Det finns ingen möjlighet att här följa upp Sjöbergs resultat genom en 
lika noggrann undersökning av förhållandena i Nora och Linde bergsla
gar. Något skall emellertid företeelsen ytterligare problematiseras. Ur ett 
maktperspektiv innebar förlagsbanden sannolikt att bergsmanshushållet 
inte längre fritt kunde välja till vem de skulle avyttra sin produkt. San
nolikt innebar också bindningen en ökad styrning när det gällde produk
tionsmängd, utformning och leveranstider. Det hände dessutom att för
läggaren direkt blandade sig i bergsmännens organisering av arbetet. Vid 
Fornbohyttan i Linde påpekade exempelvis en av förläggarna år 1718 att 
vattnet var tillräckligt för driften om bara bergsmännen kunde enas om 
att blåsa vid de mest gynnsamma tillfällena. Exemplet är intressant 
också på grund av att det var en kvinna, änkan efter Nils Ersson, och 
hennes son som agerade motvalls och inte ville inordna sig i den kollek
tiva tillverkningen. Bergstinget beslutade dock att ålägga änkan att 
"värma och blåsa tillsammans med de andra".32 

Inte sällan hamnade bergsmannen i skuld till förläggaren, vilket san
nolikt ofta innebar att beroendet stärktes och gjordes mer permanent. 
Skuldsättningen hotade dessutom hushållets förfogande av produktions
medlen. Som ovan omtalats, hindrade visserligen skyddslagstiftningen 
en överföring av hemmans- och hyttdelar från den skuldsatte bergsman
nen till förläggaren. Lagstiftningen innebar dock främst ett skydd för 
bergsmännen som kollektiv och inte för den enskilde brukaren. Det 
fanns således vägar för förläggaren att försäkra sig om leveranser eller 
att få betalt för sina fordringar. 

Detta förhållande belyses tydligt i protokollen från bergstingen. I Lin
des och Ramsbergs bergslagar var det exempelvis under 1700-talets bör-

30 Jfr Isacson 1979 157f. 
31 Sjöberg 1993, kap. 5. 
32 GTP 20/6 1718, BMA A1 :ba 1, ULA. 
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jan tämligen vanligt att förläggaren i skuldmål krävde att en ny bergs
man skulle sättas på hemmanet, någon som bättre förmådde att sköta 
leveranser och betalningar. År 1716 tvingades exempelvis hammarsme
den Carl Carlsson i Wasslehyttan i Linde socken att lämna hemman och 
del i masugn på grund av sin oförmåga att betala sina förlagsskulder. 
Samtidigt hotades Hans Hindersson i Resta i Ramsbergs socken, med 
förlust av hemmanet. Han fick dock ett år på sig att visa bättring.33 

Förläggarens, men också kronans, inflytande gjorde sig också gäl
lande när bergsmannen dött och en ny brukare skulle träda till. Förlägga
rens och bergstingets godkännande av successionen var nödvändig. Vad 
de ville förvissa sig om var att den nye brukaren var duglig att hålla 
uppe produktionen. Åtgärden drabbade direkt kvinnorna. Det var inte 
någon självklarhet att änkan skulle få fortsätta verksamheten efter sin 
man. Vann hon trots allt rättens och förläggarens gillande måste hon 
sköta arbetet på ett, ur deras perspektiv, acceptabelt sätt. Klagomål från 
förläggare mot änkor som inte förmådde att betala av på sina makars 
skulder förekom. År 1716 ställde handelsman Jacob Smidt i Nora krav 
på Anders Larssons änka Ingeborg. Skulden skrevs dock ner och tinget 
beslöt att hon den med "bruk och arbete klarera måste." 

För andra änkor gick det sämre. Vid samma ting sattes på förläggarens 
och andra kreditorers begäran en annan brukare på den bergsmansegen
dom som soldatänkan Karin Persdotter besuttit och misskött.34 Ville 
änkan, för att undkomma ett sådant öde, överlåta verksamheten på sin 
son eller måg, krävdes förläggarens tillåtelse även för detta. År 1716 
fick Erik Erssons änka vid Strossa i Linde socken tillåtelse att på grund 
av sin egen oförmåga överföra bruket till sonen. Vid samma tillfälle 
beviljades änkan efter Lars Jacobsson, som på grund av sin höga ålder 
och bräcklighet inte kunde sköta bruket, lov att överföra det på sin 

o 35 mag. 

Produktionens mål och syfte var inte längre begränsat till familjens eller 
hushållets behov. Statsmakten och förläggaren ställde krav på en pro
duktion av rimlig storlek och godtagbar kvalitet. Hushållsideologin hade 
börjat att luckras upp, vilket direkt drabbade kvinnornas möjlighet att 
efterträda sin make och på så sätt säkra familjens försörjning vid hans död. 

Jag har tidigare påpekat att det var nödvändigt för kvinnan att ha kun
skap om verksamheten om hon skulle kunna efterträda sin make vid 

33 GTP 15/6 1716, vol. cit. 
34 GTP 19/6 1716, vol. cit. Två år senare ställde förläggare Malmin krav på Hemming Hanssons 
änka i Resta, GTP 20/6 1718, vol. cit. 
35 GTP 15/6 1716, vol. cit, 
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dennes frånfälle. Hur var det med bergsmännens kvinnor hade de sådana 
kunskaper? 

Kvinnorna och tackjärnet 

Bergsmanshushållets makt över egendomen förefaller således att ha 
urholkats genom kronans kontroll och genom bandet till förläggaren, en 
utveckling som i hög grad drabbade kvinnorna. Hur var det då under 
samma tidsperiod med hushållets inflytande över arbetsprocessen och 
fördelningen av sysslor mellan man och hustru? Deltog kvinnorna i pro
duktionen? 

Intensifieringen av den statliga övervakningen av näringen under 
1600-talet innebar att ansvaret för produktionen i hyttan överfördes från 
bergsmannen till utbildade masmästare.36 Trots detta fanns bergsmannen 
med vid blåsningen. En rad sysslor återstod, vilka besörjdes av honom 
och hans hushåll. 

Att också kvinnorna deltog i arbetet vid masugnen är inte svårt att 
belägga. Vid ett slagsmål i Resta hytta i Ramsbergs bergslag 1702 var 
såväl bergsmannen Bengt Erssons dotter som hustru närvarande. Ett av 
vittnena till tumultet påpekade att hustrun "gick och bar något järn fram
för sig". Eftersom konflikten rörde fördelningen av färdigprodukten var 
det sannolikt tackjärnsstycken hon kånkade på.37 

Kvinnosysslor fanns också inom andra delar av arbetsprocessen. 
Bergmästare Bergenskiöld rapporterade 1784 från intilliggande Nora 
bergslag att 

den som kommer uppå masugnen varest och handbokningen förrättas och 
icke förut sett handalaget, kan icke annat än sällsamt förekomma, se huru 
kvinnfolket, unga och gamla med kjolarna svepta om låren, sitta på malm
bunken och sönderslå ofta stora stenar som föranlåter dem till en nästan 
otrolig utspänning och sträckning av benen och ingen blygsamhet hindrar 
fortsättningen, komma vem som vill behagar.38 

Sigvard Montelius har också påpekat att krossandet av järnmalmen i 
lämpligt stora stycken, i regel var en kvinnosyssla.39 

36 Att bergsmännen anlitade specialiserad arbetskraft vid masugnsarbetet var dock en äldre före
teelse och omnämndes redan i privilegiebrevet för Norberg 1354 (Stahre 1958). Här nämns 
också gruvpigor for första gången. Först under 1600-talet blev det dock obligatoriskt och över
vakningen av arbetskraftens kompetens blev då systematisk. 
37 GTP 5/6 1702, BMA Al Ba:l, ULA. 
38 Bergenskiöld 1875, s. 86. 
39 Montelius 1959 s. 8. Jfr Pinchbeck 1981, s. 271. 
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Det är svårt att bilda sig en uppfattning om huruvida kvinnorna tagit 
en än större del av arbetet i hyttan innan statsmakten reglerat arbetspro
cessen. Möjligtvis går det att skapa sig en bild genom en jämförelse med 
den lågtekniska järnframställning, som redan i förhistorisk tid varit en 
binäring till jordbruket i områden med myr- och sjömalm. Denna del av 
järnnäringen reglerades inte av de statliga förordningarna under 1600-
talet. I takt med att statsmaktens intresse för hemslöjdens utveckling 
ökade under 1700-talet, riktades dock blickarna även mot allmogesmi-

det. 
Hushållet var här i än högre grad ett arbetslag, inom vilket kvinnorna 

hade en viktig uppgift att fylla.40 Under sin resa i Dalarna år 1734 kon
staterade Linné att: 

På det smidet må gå så mycket lättare och fortare, exciperas icke heller hus
tru eller dotter, utan måste det delikate könet så väl tråda bälgarna och 
bruka släggan, som någonsin mannen varav och mycket är att kvinnfolken 
se ej bättre ut än manfolken.41 

I sin rapport om allmogesmidet i Dalarna 1764 var Sven Rinman mer 
utförlig i beskrivningen av hur sysslorna delades mellan könen: 

Till hjälp uti smedjan nyttjar bonden sin son eller en gosse, men gemenli-
gen sin hustru, som trampar bälgarna och därunder sköter antingen sin 
stickesöm eller ock spinnslända, vilken hon så snart järnet tages ur elden 
hänger på en därtill uppslagen krok och tager i dess ställe till slägga jämte 
karlen, till dess järnet lägges in igen, då hon tager till det förra.42 

Samma könsfördelning hade bergmästaren Lars Schultze skildrat trettio 
år tidigare i en relation till bergskollegium. På en teckning har han avbil
dat två män vilka hugger ved och fyller på ugnen med malm, medan 
kvinnan sköter de trampdrivna bälgarna samtidigt som hon spinner på 
sin slända.43 I kvinnans arbete förenades bondmorans och arbetarkvin
nans sysslor. Tillverkningen var också förlagd till en sådan tid på året, då 
de båda rollerna kunde förenas; senhösten, då kvinnan bland annat för
beredde ullen, var också myrjärnsblästerns tid.44 

Att kvinnan hade viktiga uppgifter att fylla inom myrjärnstillverkning 

40 Isacson-Magnusson 1983, s. 92. 
41 Citerat efter Matsson 1982, s. 301. 
42 Rinman 1936, s. 13. Jfr Heed 1972, s. 77. Matsson 1982, s. 301 ff. 
43 Schultze 1845. Bilden dock ej återgiven därstädes utan bl.a. hos Tham 1943, s. 140. 
44 Magnusson 1986, s. 283 ff, beskriver arbetsåret för de blästerbrukande bönderna. Tyvärr tar 
han dock inte hänsyn till kvinnornas eventuella arbetsinsatser. 
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och allmogesmide visar också exempel från modernare tid. Från Lima 
och Transtrand berättas om Anna, som avled 1934 och var dotter till 
smeden Helje Erik Larsson, att hon: 

När hon som ung flicka var med sin fader i smedjan och blåste, brukade 
hon öva sig i läsning och utantillverser ur psalmboken. Som vuxen var hon 
sedan med i smedjan om morgnarna och räckte ut järn till sömtenar.45 

Det är rimligt att anta att kvinnans roll vid den lågtekniska järntillverk
ningen var än mer framträdande än inom masugnsproduktionen. 

Den nya teknikens krav på kapital- och arbetsinsatser innebar att det 
bergsbrukande bondehushållet bröts upp och att organisationen av pro
duktionen gavs en vidare samhällelig bas i hyttelaget, vilket bestod av 
flera samverkande hushåll.46 Det enskilda bergsmanshushållet förlorade 
därmed delvis sin roll som arbetsenhet, vilket innebar att kvinnoarbetet 
sköts i bakgrunden till förmån för arbetslag av män från flera samver
kande hushåll. Värt att notera är dock att agrarsamhället klarade denna 
omfattande tekniska och organisatoriska omställning, utan att ägandet 
av produktionsmedlen eller makten över produktionen försköts till grup
per utanför producentkorporationen. Visst förekom det att adel, borgare 
och kyrkliga dignitärer ägde hyttor, men deras ägande kom inte förrän 
vid mitten av 1700-talet att dominera näringen. Förhållandet kan ses 
som en invändning mot alltför lättvindiga slutsatser om tekniska nyda
ningars sociala förändringskraft.47 

Kvinnor, körslor och gruvarbete 

Tackjärnsblåsningen i hyttan var inte den syssla som krävde den största 
arbetsinsatsen, utan mest arbetskrävande var i stället framskaffandet och 
transporterna av råmaterialet: malm ved och kol. Även i dessa sysslor 
tog kvinnorna aktiv del. Kvinnor som kör ved, kol och tackjärn omtalas 
i Lindes och Ramsbergs gruvtingsprotokoll under 1700-talets början. År 
1712 vittnade exempelvis två bergsmän att de, när de hade sökt masmäs
taren Nils Ersson, av pigan fått veta att han var i skogen och högg. De 
gick för att möta honom och råkade "hans hustru med ett lass ved". 
Ärendet fick rättsliga efterföljder eftersom han olovligen avverkat på 

45 Matsson 1982, s. 303. 
46 Flagmeier 1990, s. 19, drar, på basis av sina resultat vid arkeologiska utgrävningar av 
högmedeltida lågtekniska anläggningar i sydöstra Småland, slutsatsen att varje gårdshushåll 
sannolikt tillverkatjärn för sitt eget behov. 
47 Jfr Sabel-Zeitlin 1985. 
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Stripa gruvskog. Fyra år senare förklarade Erik Larsson i Korberget, 
också det med anledning av misstankar om olovlig avverkning på gruv-
allmänningen, att det inte varit han utan hans hustru som kört upp veden 
till gruvbäcken.48 Vid århundradets slut skrev bergmästaren i orten Eric 
Bergenskiöld, angående flickebarnens uppfostran i Nora, att 

så snart de bliva något för sig komna, nyttjas de till Vallgång och att följa 
hästen så väl uti vind som vid andre körslor (min kurs), deruppå följer 
Grufve arbete och att fara på Skjutsen, det ock hustrun ofta gör, att här i 
Orten icke är sällsynt få ett Qvinfolk som rider fyrspann.49 

Kvinnorna deltog, som citatet omtalar, också vid arbetet i gruvorna. De 
har varit sysselsatta såväl med sovringen av malmen ovanjord som med 
arbete nere i gruvan. I föreskrifter för gruvbrytningen i Nya Kopparberg 
omnämns exempelvis att kvinnorna inte fick ta med sig barnen ned i 
gruvan.50 Det är dock osäkert om förbudet i första hand riktade sig till 
bergsmanshustrurna eller till kvinnliga gruvarbetare, alternativt dags
verkspliktiga bönder. 

Att bergsmannen, åtminstone i Nora, också använt sin hustru och barn 
i gruvarbetet omtalas av Bergenskiöld. Han förklarar också att orsaken 
därtill är att: 

bergslagen har icke många arbetare, utan är derföre nödgad så mycket ivri
gare nyttja dem han äger. Dess egne barn, till och med hustrun på de flästa 
ställen göra Bergsbrukets tjenst. [Om sommaren] gå son och dotter om hvar-
annan i gruvorna.51 

Även bergsmanshushållens pigor användes vid gruvarbetet. Ar 1712 
hade exempelvis pigorna Karin och Ellika i Gusslehyttan i Linde blivit 
osams om ett lärftkläde på gruvvägen "då de ifrån sitt arbete vid Strossa 
gruva hemredo".52 

Att kvinnor användes i gruvarbete under jord, eller rättare sagt i de 
gigantiska dagbrott som de svenska järnmalmsgruvorna utgjorde, påpe
kades också av utländska resenärer. Inte sällan var de förvånade av vad 
de såg, vilket är förklarligt eftersom, åtminstone i Tyskland och vid de 

48 GTP 13/5 1712, 19/6 B MA Al Ba:l, ULA. När Gaunt 1976, s. 37, påtalar körslornas stora 
roll för bergsmanshushållets arbetskraftsbehov, skall alltså hållas i minnet att dessa utfördes av 
såväl män som kvinnor. 
49 Bergenskiöld 1875, s. 52. 
50 Ström 1956, s. 172. Jfr Pichbeck 1981, s. 240f. 
51 Bergenskiöld 1875, s. 46. 
52 GTP 20/5 1712, BMA Al Ba:l, ULA. 
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engelska och belgiska kolgruvorna under 1700-talet, så var skillnaden 
mellan männens och kvinnornas arbetsuppgifter mer tydligt uppdelade. 
Männen arbetade underjord och kvinnorna ovanjord.53 

Den franske resenären G. Jars besökte 1769 Nordmarks gruvor i 
Värmland och rapporterade att: " bland gruvarbetarna finns också en stor 
del kvinnor, varav vissa arbetar ovan och vissa arbetar underjord. Men 
oftast till en lägre lön".54 Han ger också en bild av arbetsorganisationen 
nere i gruvan. 

Det vanliga är att arbeta tre tillsammans. En arbetare vrider borren och de 
två andra slår på den. Det finns kvinnor som gör detta arbete lika bra som 
männen.55 

Vid pass trettio år efter Jars besök vistades engelsmannen Daniel 
Edward Clarke i samma område. Han ger en målande och skakande bild 
av gruvarbetet: ljuden, gruvans förfärande djup och de långa stegarna, 
vilka han påpekar inte som i Cornwalls tenngruvor var av järn och trä 
utan enbart av trä och därtill ofta ruttna och trasiga. På vägen ner i gru
van berättar deras guide hur en kvinna för fyra år sedan fallit ned för ste
garna. På Clarkes fråga vad som hände med henne svarade guiden 
genom att slå sig själv på låret och utropa - "she become (pankaka) a 
pancake". Besökarna tar sig trots problemen ned i gruvan och väl där 
möter de nya kvinnor. 

Scarcely had we recovered from the stupefication occasioned by our first 
introduction into this Pandaemonium when we beheld, close to us, hags 
more horrible than perhaps it is possible female figure to exhibit, holding 
their dim quivering tapers to our faces and bellowing in our ears. One of 
the same sisterhood, snatching a lighted splinter of deal, darted to the spot 
where we stood, with eys inflamed and distilling rheum, her hair clotted 
with mud, dugs naked and pendulous; and such a face, and such hideous 
yells, as it is impossible to describe.56 

Historikern Håkan Henriksson har diskuterat kvinnoarbetet i gruvorna i 
Nora bergslag under 1800-talets första hälft, det vill säga samma område 

53 Om kvinnor i gruvarbete i Tyskland se, Vanja 1993. Kvinnornas uppgifter vid de belgiska 
kolgruvorna omtalas på 1750-talet av den svenske resenären Reinholt Rutger Angerstein. Se 
Florén-Rydén, 1996. För situationen vid de engelska stenkolsgruvorna se Bradley 1989 
s. 104 ff. 
54 Jars 1776, s. 110. A F: sv övers. 

^ Jars 1776, s. 111. A F: sv övers. 
56 Clarke 1809, s. 103. 
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som bergsmästare Bergenskiöld beskrev från slutet av 1700-talet. Hen
riksson konstaterar en mycket hög andel kvinnliga gruvarbetare i områ
det. Ofta var en så stor del som halva arbetsstyrkan nere i gruvan kvin
nor. Den arbetsorganisation han beskriver överensstämmer med den bild 
Jars har givit oss. Män och kvinnor arbetade tillsammans i lag, inom vil
ket en uppdelning av uppgifterna gjordes så att mannen slog med släg
gan på borren och kvinnan vred den. Det var en sådan uppgiftsfördel
ning som en före detta gruvarbetare i Nora bergslag på 1940-talet 
beskrev för etnologen John Granlund. 

På 1870-talet ja senare användes endast bon-stål och slägga. Före denna tid 
var fruntimren med och höll borret, ett grovt borr, och gubben släggade, 
men sedan blev det enmansborrning.57 

Henriksson visar dock att denna arbetsfördelning inte var allenarådande. 
Eftersom det fanns arbetslag vilka enbart bestod av kvinnor så måste det 
också ha förekommit att kvinnorna själva släggade. 

Till skillnad från Jars menar emellertid Henriksson att kvinnorna fick 
samma lön som männen. Då kvinnan var gift betalades lönen ut till det 
hushåll, i vilket hon ingick. Huruvida de gifta kvinnorna hade möjlighet 
att disponera sina inkomster är inte möjligt att se i det material Henriks
son har undersökt.58 

Under den senare delen av 1800-talet försvann kvinnorna som gruvar
betare i Nora bergslag. Håkan Henriksson menar att det är svårt att peka 
ut en enskild faktor som förklarar detta, men att övergången till enmans
borrning, vilket antytts i citatet ovan, samt den ökade tillgången på 
arbetskraft var en viktig händelse i sammanhanget.59 

Det skedde således en maskulinisering av gruvarbetet i Nora under 
1800-talets senare del. En liknande utveckling har Christina Vanja pekat 
på i Tyskland under samma period. I detta område hade kvinnorna även 
under äldre tid huvudsakligen varit sysselsatta ovan jord, men med spe
cialiseringen och industrialiseringen av gruvnäringen försvann de även 
från dessa sysslor.60 I Sverige fanns de kvar i okvalificerade arbetsupp
gifter på gruvbäcken. Denna genusarbetsfördelning mellan de kvinnliga 
uppgifterna ovan jord och mannens verksamhet i gruvan, menar Eva 

57 Granlund 1945, s. 181. 
58 Henriksson 1994, s. 126ff. 
59 Henriksson 1994, s. 153ff. 
60 Vanja 1993, s. 117. 
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Blomberg, låg i sin tur som grund till den manlighetsideologi som under 
början av 1900-talet utvecklades hos gruvarbetarna.61 

Kroppsarbete, kvinnlighet och moral 

Bergmästare Bergenskiöld var inte helt negativt inställd till kvinnornas 
arbete i gruvan. Deras spring upp och ned för gruvstegarna stärkte 
bergsmanshustrurnas och döttrarnas ben, något som han ansåg underlät
tade deras förlossningar.62 De goda fysiska bieffekterna till trots så var 
han skeptisk till kvinnornas engagemang i dessa sysslor. Kvinnornas 
oblyga arbetsställning vid bokningen och blandningen av könen vid 
arbetet i skogen och gruvan medförde i hans ögon risk för moraliskt för
fall och sedeslöshet. De mångahopa arbeten, skriver han, 

som ungdomen hava både i gruvorna, vid masugnarna och uti skogen, giva 
anledning till en oordentlig sammanlefvnad. Kyrkans förnämsta inkomst 
består uti afgiften för otidigt sängelag, och ganska många plikta för lönska-
läge årligen.63 

Hans Medick har påpekat att kvinnornas deltagande i arbetet utanför 
hushållet innebar att de kom att dela den plebejiska kulturens ritualer, 
det vill säga den tidiga marknadskultur vilken bland annat tog sig 
uttryck i sexuell lössläppthet samt ett flitigt tobaksrökande och alkohol-
drickande.64 Bergenskiöld omtalade med avsmak hur torparpigorna vid 
Carlsdals masugn, tidigare under 1700-talet, haft sin "Tobaks pipa i 
Kjortelsäcken och den upptagit och påtänt uppå masugnen".65 Utveck
lingen, menar Medick, ledde till förändringar av sexulamoralen, vilket 
medgav ett större spelrum för den kvinnliga sexualiteten.66 

Medicks resonemang om den plebejiska kulturen är kopplad till en 
arbetsorganisation som definitivt brutits loss från hushållsorganisationen 
med dess moral och normer, och i stället i hög grad kommit att präglas 
av egendomslöshet och marknadsrelationer.67 Det var en tidigkapitalis
tisk kultur. Bergenskiölds beskrivning pekar mot liknande företeelser, 
men sannolikt för det för långt att direkt applicera Medicks bild på situa-

61 Blomberg 1995, s. 333 f. 
62 Bergenskiöld 1875, s. 86. 
63 Bergenskiöld 1875, s. 58. 
64 Medick 1976, s. 313. 
65 Bergenskiöld 1875, s. 8. 
('6 Medick 1976, s. 314. Se också kritiken av ett sådant resonemang hos Hudson 1992, s. 227 f. 
67 Medick 1982, s. 89. 
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tionen i den svenska tackjärnsbergslagen under 1700-talet.68 Desintegra
tionen av hushållsproduktionen hade förmodligen där ännu inte nått 
samma mognad. Studier av den utomäktenskapliga fruktsamheten i 
Nora och Linde bergslagar under slutet av 1700-talet tyder emellertid på 
att den var högre än i närliggande jordbrukssocknar.69 Hans Normans 
undersökning av Örebro län under 1800-talet, visar på samma sätt 
mycket höga tal i länets bergslagsdel när det gäller utomäktenskaplig 
fruktsamhet.70 

Bergenskiöld förefaller ha haft visst fog för sina farhågor. Det är 
emellertid heller inte osannolikt att han överdriver en smula. Paralleller 
till Bergenskiölds reaktion inför åsynen av den kvinnliga kroppen i 
arbete, har noterats av andra forskare. Maxine Berg har påpekat hur 
kvinnliga spiksmeder djupt kunde chockera besökare från högre sam
hällsskikt genom att arbeta med bar överkropp.71 

Sannolikt rör det sig här också om en skillnad i olika samhällsklassers 
normer för vad kvinnan borde göra och hur hennes kropp kunde visas. 
Kanske läste dessa förnäma besökare in budskap i kvinnornas blottade 
bröst och lår, budskap vilka inte förnams av deras manliga arbetskamra
ter, men gjorde att "herremännen" överdrev risken för moraliskt förfall 
och sedeslöshet. 

Linné menade, som vi ovan sett, dessutom att kvinnorna vid myr-
järnsblästern i Dalarna, till följd av deras hårda arbete var fula. Att också 
Clarke delade denna åsikt råder det väl knappast någon tvivel om. I 
Clarkes fall är emellertid sammanhanget mer komplext. Det är mycket 
möjligt att han såg vad han ville se. Att de svenska kvinnorna var särde
les förtryckta och hade det särskilt svårt, hade Mary Wollstonecraft sla
git fast vid sin resa i Skandinavien fyra år före Clarke. Dessutom 
menade Wollstonecraft att de var fula och ohygieniska. Med en grov 
karikatyr skildrade hon exempelvis de feta borgarhustrurna i Göteborg 
och deras lindade och illaluktande barn. 

Men hade Clarke läst Wollstonecraft? Med i Clarkes sällskap från 
Jesus College i Cambridge, fanns den sedermera berömde demografen 
pastor Robert Malthus, för vilken Wollstoncrafts makes William God-
wins arbeten i socialfilosofi var centrala. Även Clarke var påverkad av 
dessa tankar och han färdades med Wollstonecrafts reseberättelse i pack
ningen. Han gick också i sin egen skildring då och då i polemik med 

68 Jfr diskussionen hos Ericson 1993, Florén 1993, Florén 1994b, s. 112f. 
69 Brännkärr 1994. 
70 Norman 1977. 
71 Berg 1985, s. 11. 
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företrädaren.72 Det är således möjligt att han i de värmländska gruvpi-
gornas skräckinjagande yttre såg en möjlighet att verifiera Wollstone-
crafts allmänna åsikt om den svenska kvinnans elände. 

Denna källkritiska varning till trots gör sig dessa observatörer till tolk 
för en uppfattning där hårt arbete och styrka inte hör samman med 
kvinnlighet. Bergsmannen i Nora var emellertid, om vi får tro Bergen-
skiöld av en annan åsikt. Man kan, skriver han, "nästan säga att i all
mänhet hålles den för bäst gift som har till bergsbruket den arbetsam
maste Qvinna".73 

Ekonomhistorikern Lena Sommestad har i sitt arbete om mejeriyrkets 
maskulinisering under 1900-talets första hälft, skilt mellan ett agrart och 
ett urbant/borgerligt kvinnoideal. I det förra betonades styrka och fysisk 
arbetsförmåga medan det senare mer såg till kvinnans yttre företräden 
och veka moderlighet. När yrket maskuliniserades kom argument från 
det senare perspektivets arsenal att användas för att understryka kvin
nans olämplighet för professionen.74 Parallellen är tydlig mellan dessa 
uppfattningar och det kvinnoideal som bergsmannen respektive de lärda 
resenärerna omfattade. Liksom inom andra näringar kom också det bor
gerliga kvinnoidealet att senare föras till torgs för att hindra kvinnors 
deltagande i gruvarbetet. Mer om detta senare. 

Orsaken till bergsmannens syn på det kvinnliga är inte svår att förstå, 
inte heller att det hårda arbetet låg i bergsmanshustruns eget intresse. För 
att kunna sköta sina åtaganden efter makens död krävdes att hon var för
trogen med näringen. Skildringen ovan har antytt att hon, genom att vara 
närvarande vid samtliga moment av arbetsprocessen, gavs en möjlighet 
att inhämta dessa kunskaper. För att mer i detalj kunna diskutera huruvida 
en förändring av arbetsfördelningen inom hushållet skedde - det vill säga 
om kvinnornas andel i bergsarbetet ökade eller minskade och vilka kul
tur- och mentalitetsförändringar detta eventuellt ledde till - krävs ytter
ligare forskning. Diskussionen skall dock fördjupas ytterligare något. 

Specialisering, differentiering och genusarbetsdelning 

Bergmästare Bergenskiöld var inte nöjd med sakernas tillstånd i nora
bergsmännens hushåll, utan han pläderade för en annan arbetsfördelning 
mellan könen. Kvinnornas integrering i järnproduktionen ledde, menade 
han, till att de försummade sina hushållsplikter. Förhållandet var dock 

72 Nyström 1994 s. 95 ff. 
73 Bergenskiöld 1875, s. 53. 
74 Sommestad 1992, s. 238 ff. Se även Hudson 1992, s. 229. 
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inte likadant i hela bergmästardömet. Han jämförde förhållandet i Nora 
med dem i Järnboås, inom samma bergsmästardöme. Han gjorde gäl
lande att bergsmanshustrun i det senare området främst vårdade sig om 

den inre hushållningen. Om Järnboås skriver han: 

qvinfolket i denna socken äro mera än dess grannhustrur i Nora färdige uti 
den inre hushållningen och matmodern befattar sig intet med arbetet i 
bergsbruket".75 

Det är möjligt att en sådan förändring också kom till stånd under 1700-
talets slut och början av 1800-talet. Häradshövding Petrus Mozelius 
pekar i sin beskrivning av Nora och Linde från 1791, på en utveckling i 
bägge bergslagarna mot ett ökat intresse för den inre hushållningen. 
Med avseende på den textila hemproduktionen beskriver han hur kvin
noslöjderna hade utvecklats: 

så rart som det var att för sjuttio år sedan få se spinnrockar i bergsmans
hemmen, så sällsynt är det nu att finna något hushåll utan spinn- och väv
stolar, varmed både linne- och ullvävnader tillvägabringas".76 

I Nora fanns det dock, enligt Bergenskiöld, fortfarande 1784 sällan "i 
någon gård en spinnrock igång och ännu mera sällan någon vävstol". 
Frånvaron av spinnrockar behöver inte betyda att textilt hantverk sakna
des i bergsmanshushållen; kvinnorna kan ha använt sländor till att 
spinna med i stället för spinnrockar. Kanske var detta att föredra, då 
sländan, som i exemplet från myrjärnsblästern ovan, kunde tas med vid 
arbetsuppgifter utanför hemmet, medan spinnrocken band kvinnans 
sysslor vid hemmet. 

Bergenskiöld understryker dock att textilproduktionen var otillräcklig 
för hushållets produktion. Allt köptes i stället "för penningen", skrev 
han, och 

härav vet lantmannen sig betjäna, och därför till torget uppförer gjorda 
kjortlar och både man- och qvinfolks lintyg. Vestgötarna äro försedda med 
strumpor, och småborgare hustrur förfärdiga mössor.77 

Han tecknade således en bild av en långt driven specialisering och sam
hällelig arbetsfördelning, ett sakernas tillstånd som han inte var nöjd 

75 Bergenskiöld 1875, s. 27. 
76 Mozelius 1791, s. 47. 
77 Bergenskiöld 1875, s. 53. 
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med utan fann vara utav ondo, eftersom det ledde till hushållens för
fall.78 

Såväl Mozelius som Bergenskiöld var väl förtrogna med det område 
de beskrev. Naturligtvis går det dock inte att enbart på grundval av deras 
utsagor med säkerhet yttra sig om en förändring i hushållsproduktionens 
inriktning och dess fördelningen av arbetsuppgifter mellan könen. Deras 
utsagor är heller inte helt motsägelsefria. Bergenskiölds kontrastering av 
förhållandena i Järnboås och Nora finner inget stöd i Mozelius fram
ställning. Kanske skall den inte överdrivas. Bergenskiölds påstående kan 
dock ligga till grund för några försiktiga antaganden om den allmänna 
utvecklingen i Bergslagen under 1700-talet. 

Hypotetiskt kan antas att då utsikten att efterträda mannen i ledningen 
för hushållets tackjärnsproduktion försämrades, minskade nödvändighe
ten av kvinnans deltagande i arbetet i gruvan, i skogen och vid hyttan 
och hon kom i stället att sysselsättas med annat. Det blev nödvändigt för 
henne att tillägna sig andra färdigheter än insikter i bergsbruket, färdig
heter vilka möjliggjorde för henne att finna en försörjning efter makens 
frånfälle, exempelvis en utveckling av hushållets agrara eller textila pro
duktion. En sådan breddning av den ekonomiska basen för försörjningen 
var sannolikt inte bara i kvinnans eget intresse, utan en diversifiering av 
hushållets sysslor till att bli mindre beroende av bergsbruket kunde 
gynna familjeekonomin i dess helhet. Detta i synnerhet som priserna på 
tackjärn under 1700-talet stagnerade och uppvisade en negativ trend i 
jämförelse med prisutvecklingen för spannmålen och andra livsmedel.79 

Den förändrade relationen till egendomen och/eller en förändrad försörj
ningsstrategi hos hushållet, kan således direkt antas ha påverkat arbets
fördelningen mellan könen.80 

Är Bergenskiölds antaganden om hushållens skilda uppgifter i Nora 
och Järnboås riktiga, kan en förklaring vara att bergsmännen i de två 
områdena, åtminstone under en tid, har följt delvis olika strategier för att 
möta allt kärvare ekonomiska realiteter: specialisering i Nora och diver
sifiering genom utvecklande av jordbruket i Järnboås. Järnboåsbergs-
männens vägval överensstämmer i så fall med vad Maths Isacson visat 
för bergsmännen i By i sydöstra Dalarna och Maria Sjöberg för Söder-

78 Den civiliserande roll som Johan Söderberg (1990, s. 256) föreslagit som en följd utav en 
utvecklad samhällelig arbetsdelning (f.ö. ett intressant försök att nagla fast civiliseringsproces-
sen i förändringen av samhällets grundläggande sociala strukturer) delas således inte av Ber
genskiöld och andra samtida. 1 stället för löftet om civilisation och ordning, såg de hotet om 
förfall och barbari i arbetsfördelningens spår. Se även Söderberg 1993. 
19 Sjöberg 1993. 
80 Jfr Kelly 1986, s. 11. 
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bärke i landskapets sydvästra del.81 Ture Omberg har, för en något 
senare period, kunnat påvisa en omfattande nyodlingsverksamhet i berg
slagarna i Linde och Ramsberg, i Nora och Järnboås närhet.82 

För Nora har inga liknande studier gjorts. Kommissionslantmätare Er. 
Em Öman konstaterade dock fortfarande år 1850 att det var illa ställt 
med jordbruket i Nora. Åkerbruket, skrev han, 

kan inte anses för annat än en binäring, emedan det huvudsakligen är 
beräknat på produktionen av foder för boskapen och särdeles dragarna. 

Ladugårdsskötseln fann han också vara i uselt skick och arbetsredska
pen för jordbruket likaså. Liksom senare Helge Nelson konstaterade 
Öman att den långsamma utvecklingen av jordbruket berodde på ortens 
särklassigt dåliga jordmån.83 

Med de olika försörjningsstrategierna följde sannolikt olika genussys-
tem. Bergenskiölds beskrivning av Nora, är ett stöd för Hans Medicks 
antagande om en avgörande förändring av könsarbetsfördelningen i det 
tidigkapitalistiska hushållet, vilken medförde att hushållsplikterna kom 
att fylla en allt mindre del av kvinnornas tid. Vid sidan av denna utveck
ling kan dock hypotetiska antaganden göras också om en motsatt 
rörelse. Hushållsproduktionen diversifierades till att bli mindre bero
ende av järnproduktionen, vilket ledde till en utveckling av kvinnans 
hushållsarbete och en cementering av vad vi idag ser som mer traditio
nella könsroller. 

Hela tiden är det dock viktigt att vara på sin vakt mot att sätta alltför 
stor tilltro till Bergenskiölds uppgifter. Risken för överdrifter är hela 
tiden närvarande. Hans Medick har noterat att kvinnornas ökade integre
ring i marknadsproduktionen 

to observers from the middle and upper social strata [...] all too quickly 
appeared as a reversal of the natural order.. .",84 

Bergenskiöld var uppenbarligen en sådan upptäcktsresande i en till ytan 
välbekant, men ändå i grunden annorlunda social kultur än den han själv 
levde i. Han gjorde sig till talesman för vad vi idag uppfattar som en mer 
traditionell uppdelning av sysslorna mellan könen. Kvinnan står för den 
inre hushållningen med matlagning, tvätt och barnpassning och mannen 

81 Isacson 1979, s. 175, Sjöberg 1993, kap. 6. 
S2 Omberg 1992, kap. VIII:2. JfrMozelius 1792, s. 29f. 
83 Öman 1893, s. 28, Nelson 1913, s. 331. 
84 Medick 1981, s. 62. 
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för den utåtriktade yrkesverksamheten.85 Eller för att uttrycka det med 
den holländske 1600-talsförfattaren Jacob Cats ord: 

mannen måste vara på gatan för att driva sin verksamhet, hustrun måste 
stanna hemma i köket, mannens flitiga bemödanden på gatan är beröm
värda, men den bräckliga hustrun bör leva ett stillsamt och regelbundet liv, 
därför strävsamme man, gå ut och tjäna ditt bröd, medan du, unga hustru, 
skall sköta ditt hushåll.86 

I Nora har man, under 1700-talets andra hälft, i vissa kretsar också aktivt 
arbetat för att slå vakt om en sådan traditionell uppdelning av hushållets 
sysslor. Nora hushållningssällskap, grundat år 1775, lyckades exempel
vis se till att de unga par, vilka hos prosten tog ut lysning avkrävdes 
intyg på att mannen var kunnig i slöjd och smide och kvinnan "förvärvat 
sig insikt att spinna och väva".87 

Den förändrade synen på kvinnans uppgifter innebar inte att hon gjor
des sysslolös, men det medförde en ny och kanske mer strikt arbetsför
delning efter kön. Arlette Farge har dock visat att en "modernt borger
lig" syn på den idealt "sysslolösa" hemmafrun vunnit en viss spridning i 
1700-talets Paris.88 Kanske så också i Sverige. I den anonyma 1600-tals-
dikten Bröllopsbesvärs ihugkommelse kontrasteras på ett tydligt sätt 
mannens hektiska värv i samhället mot kvinnans stilla liv i hemmet. 
Kvinnan 

bliver i sitt hus och gör vad husena tarvar. Faller ock tiden lång läs hon i 
den gyllene bibeln".89 

När mannen kommer hem trött och sliten efter dagens arbete pockar 
hustrun på uppmärksamhet - hon som "geck dagen i vällust".90 Vid 
1700-talets mitt fann sedan Anders Berch det angeläget att polemisera 
mot en sådan 

dåraktige inbillning som skulle det anses för oanständigt om hustrun ige
nom sitt flit och arbete bidroge i något mål med mannen till dess förtjänst, 
varmed hushållet skulle upprätthållas.91 

85 Jfr Losman 1988, s. 65. Se även Österberg 1980, s. 293 f. 
8fi Schama 1989, s. 410. 
87 Bergenskiöld 1875, s. 33. 
88 Farge 1986, s. 107f. Jfr Rowbotham, 1976 s. 3. 
89 Stjernhielm 1990, s. 61. 
00 Ib. s. 56. 
91 Berch 1747, s. 32. 
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Bergenskiöld hade beskrivit ett hårt specialiserat bergsmanshushåll i 
Nora där kvinnan hela tiden tycks ha funnits med vid mannens sida. Jag 
har antytt att förhållandena kanske var annorlunda i bergslagar där 
bergsmanshushållets ekonomi var mer diversifierad. Hundra år senare 
hade förhållandena förändrats också i Nora. Gruvorna hade omvandlats 
till bolag och där arbetade inte bergsmannens hushållsfolk utan lönear
betare. De bergsmän som fortfarande tillverkade tackjärn förlitade sig 
också i allt högre grad på köpt arbetskraft.92 Förändringen hade gjort 
bergsmannen till kapitalist. 

Förändringen påverkade också hushållets kvinnor. Ar 1880 försökte 
den tidigare bergsmannen Anders Larsson beskriva de förändringar han 
under sin livstid sett av bergsbruket. Bergsmannen arbetar inte längre 
själv, skriver han utan köper sig arbetskraft. 93 Hur ser då, frågar han 
vidare, denne nya bergsman ut. Han svarar själv. 

Jo blanka stövlar, utanrock med pälskrage, fingerhandskar och spanskrö till 
käpp, kanske en guldring på fingre [...] där får finnas en förfinad hustru (nu 
fru) en symamsell i kammaren med fortipiano, 1 å 2 af döttrarne att sitta å 
virka, hålla 4 å 5 pigor i köket. Resa åt stan i suflättvagn med 2-ne för
spända hästar, dräng eller kusk till körare o.s.v.94 

Det borgerliga hemmafruidealet hade alltså etablerats också bland 
bergsmännen i Nora. Processen där bakom var en social stratifiering och 
socialt avancemang för vissa bergsmän. Från kvinnans utgångspunkt 
innebar det en maskulinisering av uppgifterna som hörde till produktio
nen. Utvecklingen förutsatte också att det var andra grupper som utförde 
det egentliga arbetet i gruvan, i hyttan och i hammaren. Vid sidan om det 
sociala avancemanget fanns en proletariseringsprocess. Det är därför 
relevant att ställa frågan hur relationen mellan man och kvinna såg ut i 
dessa mer proletära hushåll. 

Gruvarbetare och hammarsmeder 
Redan under 1600- och 1700-talen utvecklades arbetsfördelningen inom 
den svenska bergsnäringen. I tilltagande utsträckning blev bergsmännen 
hänvisade till tackjärnsframställningen och i produktionsprocessens bör
jan, i gruvan, och i dess slut, vid hammaren, utvecklades nya och specia
liserade arbetargrupper. 

92 Granlund 1945, s. 167. Rydén 1994, s. 656. 
93 Larsson 1982, s. 13. 
94 Larsson 1982, s. 30. 
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Gruvornas arbetare 

Gruvarbetet skildes under 1600-talet på vissa håll från bergsmanshus
hållet och uppdrogs åt speciella gruvbrytare.95 Vid Dannemora gruva i 
Uppland, ett område utan en egentlig bergsmanstradition, hade de olika 
järnbruken i tur och ordning brytningsrätt. Brytningen organiserades av 
brukens egna gruvfogdar, vilka anställde och avlönade arbetarna.96 För
ändringar skedde också i den bergsmansdominerade, Bergslagen. Redan 
1671 noterades i Kungl Maj:ts förordning angående järn vräkeri et, att de 
mer avlägset boende bergsmännen vid Persberg i Värmland hade upp
hört att på egen hand bryta malm och i stället köpte den av särskilda 
malmletare. 

Statsmakten såg med skepsis på företeelsen som innebar att bergs
manshushållet förlorade kontrollen över brytningen och därmed också 
möjligheten att bedöma malmens kvalitet. Till följd av detta riskerade, 
menade man, skog och kapital att användas i en produktion som på grund 
av malmens undermåliga kvalitet inte gav en acceptabel slutprodukt. 
Bergstinget uppmanades därför att noga se till så att gruvbrytarna inte 
sålde undermålig malm till bergsmännen.97 Också i Norbergs bergslag 
syns liknande tendenser till en specialisering redan under 1600-talet.98 

Det är tänkbart att dessa förhållanden påverkade kvinnornas möjlighet 
att finna arbete vid gruvorna. Att så inte var fallet vid de värmländska 
gruvorna har tidigare såväl Jars som Clarke vittnat om. En viktig skill
nad mellan dessa och Dannemora var dock att det i den senare inte var 
de enskilda bergsmännen eller självständiga entreprenörer som lejde 
arbetare, utan de olika järnbruken. Att man här hade en annan syn på 
kvinnoarbetet antyds av gruvfogden Thomas Krogers memorial till 
bergstingsrätten år 1716. Han fann det vara ett stort problem att vissa av 
arbetarna understöd sig att: 

sätta sin hustru, döttrar, pigor för sig uti arbetet och sedan bliva hemma uti 
sina egna sysslor och förrättningar." 

Klagomålet visar, ur ett perspektiv, det tidigindustriella hushållets för
måga att fördela de olika sysslorna mellan sina medlemmar. Om så kräv
des kunde mannen stanna hemma och sköta andra arbetsuppgifter. Ur ett 

95 Hildebrand 1987, s. 73 ff. 
96 Nisser 1987, s. 49f. 
97 Plakat och förordning angående järnvräkeriet 15/12 1671, § 4, KSFPR s. 267. Furuskog 1924, 
s. 113. 
98 Weinhagen 1947, s. 38, 1958, s. 288. 
99 Krogers ödmjuka memorial, BTP 6/2, BMG Fl :4, ULA. 
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annat perspektiv, gruvfogdens i detta fall, var denna självständighet 
något som skapade problem för att åstadkomma en rationell och effektiv 
drift av gruvan. Det var inte gruvarbetarhushållet utan gruvägarna som 
skulle bestämma vilka som skulle arbeta i gruvan. 

I Nora var dock bergsmanshushållet fortfarande vid slutet av 1700-
talet den grundläggande enheten för gruvarbetets organisering. Enligt 
Bergenskiöld nyttjades lejda arbetare bara av de bergsmän vilka 

bo så avsides att de själva icke kunna förrätta arbetet eller innehava fler 
gruvdelar än de själva med barn och tjänstefolk kunna sköta.100 

Vid sidan om det geografiska avståndet påtalar han således att egen
domsskillnader var orsak till att vissa gruvdelar brukades av lönearbe
tare. Omfattningen av somliga bergsmäns verksamhet hade sprängt hus
hållets ramar. Andra däremot hade inte tillräckligt med skog eller gruv
delar för att försörja sig utan arbetade antingen som 

gruvfogdar, eller går både man och hustru på annans gruvedelar, så att om 
sommaren är det nästan omöjligt av ortens egna arbetare på Bergslagen 
lega något dagsverke.101 

Även om dessa hushåll ofta också hade tillgång till en del i gruvan, från 
vilken de sålde malmen eftersom hemmanets brist på skog diskvalifice
rade dem från att delta i hyttbruket, var de hänvisade att dryga ut hus
hållsinkomsten med lönarbete, ett arbete som ofta både man och kvinna 
deltog i. Mannens fogdesyssla kunde dock komplicera det hela. Vid 
stora Dalkarlsgruvan i Nora bergslag stadgades exempelvis 1750 "att 
man inte fick antaga gruvfogdens hustru till arbetare i den gruva, varuti 
mannen haver uppsikten".102 Att fogdens hustru inte borde anställas 
berodde sannolikt inte på hennes kön, utan på att hennes make hade 
övervakande uppgifter i gruvan. Uppenbarligen var det i detta fall vik
tigt att upprätthålla skillnaden mellan hemmets och arbetets roller. Hus
hållet tilläts inte bli arbetsenhet. 

Bergenskiöld ondgjorde sig över bristen på arbetare i Bergslagen. År 
1730 fanns i Nora bergslagssocken 42 mantalsförda gruvarbetare varav 
fem stycken var kvinnor, så kallade gruvpigor. Pigorna levde samtliga 
ensamma, men omkring hälften av drängarna var gifta.103 Att egen-

100 Bergenskiöld 1875, s. 46. 
101 Ib. s. 49. 
102 Ib. s. 141. 
103 Mantalslängd 1730, ÖLA EHIa: 1, ULA. 
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domslösa gruvarbetare på detta sätt hade möjlighet att gifta sig och bilda 

hushåll, kan ses som anmärkningsvärt. Den schweiziske historikern 

Rudolf Braun har dock påpekat hur förändringen av de ekonomiska för

hållandena i protoindustriellt präglade regioner gav upphov till äkten

skap mellan egendomslösa. Detta var som regel otänkbart utifrån det tra
ditionella bondesamhällets perspektiv där innehv av jord var en förut
sättning för giftermål.104 Eller för att åter citera Bergenskiöld: 

Tillfället att förtjäna befordrar också giftermål bland de arbetande, de 
betinga sig små platser att sätta en stuga uppå och gå sedan både man och 
hustru i Bergslagens arbete."105 

Det skall dock i detta fall inte uteslutas att arbetet som gruvdräng också 
kunde vara en tillfällig syssla som bergsmanssönerna skötte i väntan på 
att en plats i hyttelaget skulle bli ledig. För att utröna huruvida detta 

förekom krävs närmare studier. 

Under 1800-talets första hälft hade antalet fasta gruvarbetare ökat 
starkt i Nora. Enbart vid Dalkarlsberg fanns då 104 gruvhjon, hälften 
män och hälften kvinnor. De kvinnliga gruvarbetare som Håkan Hen
riksson undersöker var således inte bergsmännens hustrur och döttrar. 
Arbetsorganisationen hade förändrats och gruvarbetaren proletariserats. 
Detta förhindrade dock inte, vilket Henriksson också visar, att gruvarbe
tarna ofta hushållsvis höll samman under arbetet i gruvan.106 Hans 
undersökning illustrerar hur hushållet kunde fortsätta att fungera som 
arbetslag även fast de inte längre upprätthöll rollen som "ägolag".107 

Trots detta innebar utvecklingen en avgörande förändring av hushållets 
möjligheter och kvinnans position. 

Gruvarbetarfamiljen var proletariserad, dess parter arbetade för lön 
utanför hushållet. Produktionsmedlen var i gruvdrängens fall inte hans 
hushållsegendom och familjens reproduktion var inte produktionens 
mål. Detta innebar att kvinnan vid mannens död inte hade hushållseg
endomen att falla tillbaka på. Så länge det var möjligt kunde hon emel
lertid fortsätta sitt arbete i gruvan. 

Bergenskiöld hade menat att bergsmanshustrurnas arbete inom järn
produktionen hade inneburit att hushållssysslorna hade blivit lidande. 
Bergsmanshustrun får, trots allt, förutsättas ha haft en betydligt större 

104 Braun R, 1990 s. 40ff. Jfr Medick 1981, s. 86, Seagalen 1983, s. 8. 
105 Bergenskiöld 1875, s. 63. 
106 Henriksson 1994, s. 135f. 
107 För en utvecklad diskussion kring dessa begrepp, se Florén-Rydén 1992, s. 66f. 
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möjlighet att alternera mellan de olika sysslorna än gruvarbetarhustrun. 
De konsekvenser som gruvarbetarhustruns yrkesarbete fick för hushållet 
skötsel drabbades också under 1800-talets första hälft av en betydligt 
hårdare kritik än den som Bergenskiöld ett halvsekel tidigare hade 
uttalat mot bergsmännen. Kvinnan var olämplig för gruvarbete. Vad vi 
kallat det borgerliga kvinnoidealet användes för att plädera för en mas-
kulinisering av arbetet under jord. Det var dock, tycks det, inte i första 
hand det faktum att kvinnorna slets ut av "dubbelarbete" som kritikerna 
förfasades över, utan att deras barn och män for illa. Bergsmästare von 
Schéele i Filipstad skrev således år 1825 att: hushållets skötsel till följd 
av kvinnans arbete i gruvan blev eftersatt då hon 

Trött av ett tungt och för kvinnan i alla avseenden otjänligt arbete, återvän
der hon till ett hem, där åtanken på en mängd åsidosatta göromål nödvän
digtvis skola göra henne nedslagen om hon äger någon 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.108 

Hammarsmederna 

Redan ett sekel innan en proletarisering av gruvarbetet började att bli 
tydlig, hade hammarsmidet i hög utsträckning övergått från att vara en 
bergsmansnäring till att ägas och styras av borgerskap och brukspatro
ner. Hammar- och manufaktursmedernas ställning liknade i ett avseende 
gruvarbetarnas; det var inte hushållet som förfogade över produktions
medlen. För kvinnorna innebar det att de förlorade den trygghet som 
egendomen givit vid mannens död. Eftersom det här rör sig om en 
yrkesskicklig grupp arbetare, hade hon inte heller som gruvarbetaränkan 
möjlighet att fortsätta arbetet utan sin man. 

Den österrikiske Michael Mitterauer har påpekat att hushållets förlust 
av produktionsmedlen förde med sig ett ökat behov av fattigdomsunder
stöd i de bergsbrukande regionerna i Österrike.109 Detsamma gäller san
nolikt för Sverige. I viss mån kunde änkans situation lindras av de fattig
medel som hammartinget fördelade. Beloppen förefaller dock som regel 
ha varit mycket små. År 1705 beviljades exempelvis smeden Johan 
Anderssons änka 5 daler 20 öre kopparmynt i understöd av Nora och 

i0S Citerad efter Henriksson 1994, s. 161. 
109 Mitterauer 1974, s. 313 f. 

49 



Linde hammarting. Ändamålet ansågs i detta fall sannolikt särskilt 
behjärtansvärt. Johan var nybliven mästare och hade genom en olycks
händelse blivit ihjälslagen av hammaren i smedjan.110 

Självfallet var dock olikheterna flera än likheterna mellan gruvarbe
tarens och hammarsmedens sociala position. De senare utgjorde en 
eftertraktad och yrkesskicklig arbetargrupp. Yrkesskickligheten var vis
serligen ett hinder för änkan att fortsätta mannens arbete, men det öpp
nade för andra lösningar. Göran Rydén har, liksom Alf Johansson, tyd
ligt visat hur hushåll och arbetslag fortfarande i 1800-talets bruks- och 
industrisamhällen var intimt förbundna när det gällde arbetskraftens 
rekrytering och utbildning.111 Hushållet hade fortfarande en viktig soci-
aliserande roll för att föra vidare de yrkeskunskaper mästaren besatt. 
Detta förhållande kunde i sin tur också innebära en viss social trygghet 
för hushållets kvinnor. Dog hushållsförsörjaren när barnen hade blivit 
vuxna nog att utföra kvalificerat arbete vid bruket, flyttades försörj
ningsbördan över på dem. Hade de lämnat hemmet och bildat egna hus
håll fanns möjligheten att flytta in hos någon av sönerna.112 

Hur såg då arbetsfördelningen mellan könen ut vid hammar- och 
manufakturbruken? Göran Rydén tecknar i sin doktorsavhandling Ham
marlag och hushåll en bild av en relativt traditionell arbetsdelning mellan 
könen under 1800-talets första hälft. Förutom en viss arbetsinsats inom 
brukets jordbruk så var kvinnans arbete förlagt inom hushållet och man
nens utanför detsamma. Mannen producerade, kvinnan reproducerade. 

Eftersom samhällets varuproducerande sektor fortfarande var svagt 
utvecklad, ingick i kvinnans uppgift huvudansvaret för familjens lilla 
jordbruk samt en betungande beredning av råvaror för hushållets pro
duktion av föda och kläder.113 Det är möjligt att den bild Rydén tecknar 
går att läsa tillbaka även till 1600- och 1700-talen. För de småländska 
järn-, pappers- och glasbruken har Olof Nordström skisserat liknande 
förhållanden för den tidigare perioden.114 

Vad som gör en sådan tillbakaskrivning mindre trolig är dock att 
många hammarsmeder under 1600- och 1700-talen, i motsats till situa
tionen i 1800-talets brukssamhällen, hade en mer självständig ställning. 
Rent allmänt förefaller bruksägaren ofta ha haft en ganska ringa kontroll 
över vad som egentligen försiggick i smedjorna. Framförallt var det 

110 HTP 17/6 1705, BMA A1II: 1, ULA. 
111 Rydén 1990, s. 283 ff, Johansson 1988, s. 350. 
112 Rydén 1990, s. 218. 
113 Ib. s. 256ff. 
114 Nordström 1988, passim. 
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goda produkter han ville ha; hur arbetet sköttes överlämnades åt mäs
tarna. 

Det förekom exempelvis att smeden ingick överenskommelser med 
bruksägarna, som innebar att han på egen hand skaffade sig arbetskraft 
och råmaterial.115 Reinholt Hammarsmed kom exempelvis år 1647 över
ens med brukspatron Boij att på egen bekostnad anskaffa den kol som 
hans produktion krävde.116 På liknande sätt kom smeden Jacob Nilsson 
överens med brukspatronskan Stensdotter att han "på sine egne vägnar, 
räkning och ansvar förskaffa sig folk".117 Uppgifter finns också om att 
hammarsmeden tog emot och redovisade allmogens och bergsmännens 
leveranser av kol och tackjärn.118 Detta innebar att deras hustrur haft en 
position som i flera avseenden liknade bergsmanshustruns. Bland annat 
har hon deltagit i övervakningen av arbetsfolk och råvaruleveranser. 

Dessa funktioner syns i protokollen från hammartingsrätterna. Ar 
1720 arrenderade exempelvis hr Bergmarck såväl hammaren i Frövi 
som den i Ervalla, båda i närheten av Örebro. Han kunde inte vara på två 
ställen samtidigt så han ingick ett kontrakt med mäster Erik Ersson och 
mästersven Peter Pettersson att de skulle hjälpas åt att ta emot kolen. 
Men varför behövdes mästersvennen? I protokollet från hammartings
rätten förklarades även detta. Det var nämligen så att Erik Erssons hus
tru var blind och därför som protokollet säger "han det allena ej kunde 
göra". 

Nu avlöpte det hela inte så bra. Ganska mycket kol försnillades när 
det kommit fram till bruket. Inför rätta friades mästaren helt; han hade ju 
en blind hustru och kunde ej vara delaktig. Mästersvennen dömdes där
emot att betala tillbaka vad han var skyldig för kolen. Mästersvennen 
fick alltså böta, eller rättare sagt mästersvennen och hans hustru - även 
kvinnan stämdes nämligen inför tinget.119 Hammartingsrätten förefaller 
således att ha varit på det klara med att det var smedshustruns uppgift att 
ta emot bönderna som kom med kol och att pricka av deras leveranser. 
Arbetsfördelningen var kanske ganska självklar: mannen var ju uppta
gen med smidet i smedjan. 

115 Karlsson 1990 påpekar detta (s. 130), men kopplar det samtidigt till en tänkt utveckling av 
producentens ställning från lönearbetarstatus under 1600-talet till underleverantör under 1700-
talet (s. 53), en utveckling som förefaller osannolik och som han inte närmare förmår belägga 
då 1600-talet faller utanför hans studie. Denna typ av underleverantörer, i synnerhet då det 
gällde att kontraktera arbetskraft, förefaller snarare vara en allmän företeelse vid tidigindustri
ella produktionsenheter. Se Bruland 1989, s. 166. 
116 HTP 10/7 1650, BKA, Aä Eli h: 1, RA. 
117 HTP 2/7 1698, BMA AIII:1, ULA. 
118 HTP 14/6 1705, 16/6 1705, 23/6 1709, 23/5 1712, BMA AIII: 1, ULA. 
119 HTP 19/6 1721, BMA AIII:2, ULA. 
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Vittnesmålen från hammartinget visar också att såväl mastar- som 
gesällhustrur under stundom var närvarande i smedjan.120 Att de i vissa 
fall var väl insatta i makens affärer visas exempelvis av att hammarsme
den Olof Nilsson vid Larsbo bruk år 1705 gjorde sin hustru fullmäktig 
att vid hammartinget försöka få rätsida på räkenskaperna med förvalta
ren, änkefru Tersmeden.121 

Den ringa övervakningen av arbetet i smedjan har uppenbarligen 
också öppnat möjligheter för vissa mästaränkor att också fortsättnings
vis njuta frukterna av makens arbete. Vid bleckbruket i Garphyttan, 
strax utanför Örebro, anklagade brukspatronen år 1706 en av mästarna 
för att ha smitt odugliga plåtar. Mäster Merkell försvarade sig med att 
det inte var han utan drängen Anders som hade smitt plåtarna, som han 
sade: 

för framlidne plåtsmeden Isak Svenssons änka, på det hon efter vanligt 
manér vid bruket måtte hava något att leva av."122 

Att änkan på detta sätt fick sin försörjning från sin avlidne makes smi
deshärd, en sorts änkepension om man så vill, förefaller således ha varit 
skick och bruk vid plåthammaren i Garphyttan. Protokollet nämner inget 
vidare om detta manér, exempelvis huruvida det också praktiserades vid 
andra hamrar. 

Det är således sannolikt att smedhushållet utvecklades från en situa
tion med en mindre markerad eller i grunden annorlunda könslig fördel
ning av arbetet, till den situation som vi idag betraktar som traditionell -
mannen producerar och kvinnan reproducerar. Det förefaller rimligt att 
förändringen var nära knuten till den sociala omvandlingen av produk
tionen och av mannens producentroll. För att ytterligare försöka belysa 
problemställningen skall kvinnoarbetet och hushållet vid Jäders manu
fakturbruk undersökas mot bakgrund av en sådan social förändringspro
cess. 

120 I fallet med gesällerna rör det en manufaktursmedja. HTP 19/5 1702, 10/6 1718, BMA 

AI11:1, ULA. 
121 HTP 28/6 1705, BMA AIII: 1, ULA. 
122 HTP 21/5 1706, B KA, Aä, EIII h:2, RA. 
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JADERS BRUK 

Jäders bruk, beläget på en holme i Arbogaån strax norr om Arboga, 
anlades vid 1500-talets mitt som ett vapenfaktori. Under undersöknings
perioden kom dock den civila produktionen att helt dominera tillverk
ningen.1 Jordbruks-, hantverks- och hushållsredskap, liksom spik och 
järntråd, framställdes för kronans och den privata marknadens behov. 
Under 1700-talets andra hälft och 1800-talets början kom tråddrag
ningen att dominera produktionen.2 

Tillverkningen var utspridd i flera smedjor, där vanligtvis två mäster
smeder arbetade med varsin gesäll och lärling. Produktionen av svart
smide - spadar, yxor, hackor etc. - behöll denna decentraliserade struk
tur under hela undersökningsperioden. Först under 1800-talets sista 
decennier flyttades tillverkningen till en verkstadslokal med tre parvisa 
hamrar och en central härd.3 Förändringen avspeglades i de sociala för
hållandena. År 1880 kontrakterades en av de tidigare mästarna som 
verkmästare och gavs en övervakande uppgift över de producerande 
smederna, liksom över maskiner och lokaler. Från och med nu gav före
tagsledningen sina order till och gjorde sina beställningar av verkmästa
ren och hade ingen daglig direktkontakt med den enskilde producenten.4 

Tråddragningen hade, på ett avgörande sätt, förändrats redan ett drygt 
århundrade tidigare. Ett vattendrivet rulltråddrageri byggdes vid 1700-
talets mitt, där fyra tråddragare samtidigt arbetade under ett tak. Anlägg
ningen revs under 1800-talets första år och i stället byggdes två nya 
verk, med de lätt poetiska namnen Lyktan och Kärnan. Vart och ett av 
dessa byggdes i två våningar och sysselsatte åtta personer. Trådverkens 
tillkomst innebar en förändring av arbetsorganisationen. Brukspatron 
Mannerstråle beskrev själv detta i termer av att produktionen gjorts mer 
fabriksmässig. I stället för att smeden tilläts behärska hela arbetsproces
sen, hade den delats upp så att fintråddragarna vid rullarna hämtade den 
grövre tråden i särskilt angivna smedjor.5 Brukspatronen konstaterade 

1 Där inte annat anges bygger avsnittet på Floren 1987a. 
2 Bergmästarrelationer 1799-1820, BMA FVI:1, ULA. 
3 Odaterad ritning på manufaktursmedja, JBA vol. 367, ULA. 
4 Arbetskontrakt med Carl Johan Frisk 1880. Ett tidigare kontrakt med Frisk från 1871 visar att 
han då titulerades mästare, JBA 11 Fl, ULA. Frisks steg från mästare till verksmästare förefaller 
vara typiskt för den aristokrati av yrkesskickliga arbetare som krävdes i samband med den 
ökade mekaniseringen av arbetet under 1800-talets andra hälft. Jfr Berglund 1982, s. 211 fif. 
5 SP 16/4 1768, JBA vol. 356, ULA. 
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förnöjt att "somliga av de finare trådsorterna genomlöper tre eller å de 
finaste fyra verkstäder förrän tråden i bruksmagasinet får kvarstanna."6 

Den sociala organiseringen av arbetet 
Brukets yttre utseende förändrades således under undersökningsperio
den, men ändå inte lika drastiskt som den sociala organisationen av pro
duktionen. Från att från början ha varit ett kronobruk, som sorterade 
under den kungliga förvaltningen, donerades det på 1640-talet, i linje 
med tidens dominerande ekonomiska politik, till en privatperson. Den nya 
ägarens privilegier gav honom i första hand makt över smedernas pro
duktion, holmen och vattendraget men inte över produktionsmedlen. Trots 
att kronan från början hade anlagt bruket betraktades mästarna som rätt
mätiga ägare av de smedjor som de själva byggt, förbättrat och under
hållit. Brukspatronen gavs dock rätt att före alla andra lösa till sig dem. 

Synen på smedernas rätt till sina smedjor förefaller vara en parallell 
till den röjselrätt som kronobönder och torpare kunde göra anspråk på 
vid en avyttring av egendomen. Köparen måste dels lösa egendomen 
från ägaren dels från brukaren och ge honom ersättning för nedlagt 
arbete. Ägandet var långt ifrån enhetligt. Att äga rätt till avkastning och 
att äga rätt att bruka, var rättigheter som kringgärdades av olika juridiska 
eller sedvanerättsliga restriktioner.7 

Förändringen av de juridiska egendomsförhållandena vid Jäder vid 
1600-talets mitt bildade utgångspunkt för en överföring av smedjor från 
mästarna till brukspatronen, en process som både blev långdragen och 
konfliktfylld. Först vid mitten av 1700-talet hade samtliga verkstäder 
övergått i brukspatronens ägo.8 

Statsmaktens styrning av smedernas produktion hade inskränkts till 
en försäkran om leveranser av de beställda produkterna vid den avtalade 
tiden. När detta var uppfyllt hade smeden möjlighet att sälja resterande 
produktion på den privata marknaden.9 Råvaror som täckte beställning-

6 Mannerstråles relation till kommerskollegiet 27/6 1808, BMA, FVI:1, ULA. 
7 Winberg 1985, s. 2, Jonsson 1989, s. 65 f. Ågren 1992, s. 17ff. 
8 Den sista smedjedelen övergick från mästaren Johan Levert till överdirektör Neuman år 1759, 
Sp 17/4 1759, JBA, vol. 356, ULA. 
9 Florén 1987a, s. 76. Relationen mellan kronobrukens hammarsmeder och statsmakten före
faller att ha varit utformad på ett liknande sätt. År 1563 påpekade exempelvis Erik XIV att "de 
hammarsmeder som mera smide kunna än dem är förestelit till Högb:te Kongl M:ttz behov, 
skall vara förbehållit att vad de däröver smida, måtte högst bem:te Kungl Maj:tt närmast vara 
att uppköpaErik XIV:s instruktion vid sin frånvaro 1/1 1 1563, HSH, s. 72. Bestämmelsen för 
tankarna närmast till den förköpsrätt av stadshantverkamas produkter som etableras under 
1500-talet, Lindberg 1989, s. 147. 
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arna stod kronan för, men resten fick smeden skaffa på egen hand. Bön
derna kring bruket förefaller härvidlag inte ha varit ovilliga att förse bru
ket med kol, mot att smederna reparerade deras jordbruksredskap. Sedan 
gammalt tillverkades spadar, hackor, åderbillar, harvpinnar och liar vid 
bruket. Förhållandet mellan smederna på Jäder och de kringboende bön
derna visar på ett intimt och småskaligt bytesförhållande mellan agrar 
hushållsproduktion och hantverksmässig varuproduktion. 

Jordbruksbygden mellan Mälaren och Bergslagen påverkades sanno
likt också på andra sätt av närheten till bergsnäringen. I Bergslagen 
fanns en stor marknad för jordbruksprodukter och möjlighet gavs till 
extraarbete. Utbytet gav bönderna tillgång till järn, vilket bland annat 
syns i den stora andel som järnet under 1500-talet utgjorde av deras 
årliga ränta.10 Tillgång på råvara gav dem också möjlighet att på egen 
hand tillverka jordbruksredskap av järn. Vilken roll manufakturbruken i 
områdets västra del, förutom Jäder också Wedevågs bruk, i detta sam
manhang spelade för tillväxten i området är svårt att säga, då forskning 
kring problematiken nästan helt saknas.11 Bruken var dock under 1600-
och 1700-talen stora producenter av allehanda jordbruksredskap. 

Jäder smedernas småskaliga utbyte med kringboende bönder försvåra
des sedan bruket år 1642 hade bortdonerats. Den tillträdande brukspa
tronen tillförsäkrades nämligen rätten till hela smedernas produktion. De 
skulle inte tillåtas att uppträda på avsalumarknaden. Hindret mot utbytet 
med bönderna ledde till problem för smedernas kolförsörjning. Ansvaret 
försköts även i detta fall till brukspatronen, vilken undan för undan eta
blerade en starkare kontroll över såväl järn- som kolinköpen. Förskjut
ningen av makten över produktionens ändpunkter medförde i sin tur en 
kontroll av arbetstid och produkternas kvalitet. Utvecklingen vid bruket 
kan således karaktäriseras som en förändring från enkel varuproduktion 
till en produktion organiserad som ett förlags system. 

Brukspatronens försök att på detta sätt rationellt styra och integrera 
hushållens produktion i linje med brukets övergripande mål ledde till 
motsättningar och konflikter. De normer och handlingsmönster som 
varit en naturlig del av hushållsproduktionen kom bjärt att kontrastera 
mot de nya produktionsförhållandenas krav.12 Under större delen av 
undersökningsperioden klagade exempelvis bruksägaren över att mäs
tarna i lönndom fortsatte att tillverka och försälja en del av sin produk
tion. Med hjälp av ris och ros försökte han att få bukt med problemet. 

10 Eriksson 1940, karta s. 26. 

'1 Se dock diskussionen i Backlund 1993, s. 48 ff. 
12 JfrReddy 1984, s. 15. 
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Bruksreglementet 1683 borgade för en striktare övervakning och en hår
dare bestraffning av sådana överträdelser. 

Den viktigaste organisatoriska grunden för smedernas möjlighet att 
resa motstånd hade varit att de, i likhet med vapensmederna i exempel
vis Arboga, Jönköping och vid Vira bruk i Roslagen, förfogade över ett 
eget skrå. Reglementet år 1683 stadgade dock att brukspatronen skulle 
leda skråsammankomsten, något som omedelbart mötte starkt missnöje 
bland mästarna. Protesterna ebbade dock ut och det nya skrået kom att 
bli av stort värde för brukspatronens möjlighet att styra smederna. En 
liknande förändring av skrået skedde under 1700-talet också vid Vira 
bruk.13 Utvecklingen vid Jäder och Vira, vilka innebar att skrået blev en 
del av bruksorganisationen förändrade naturligtvis dess ursprungliga 
uppgifter, och det sannolikt på ett betydligt tydligare sätt än uppknyt-
ningen av stadshantverkarnas ämbeten till statsmakten. 

Hade riset dominerat brukspatronens försök att styra smederna under 
1600-talet och 1700-talets första hälft, så förefaller moroten ha kommit 
till flitigare användning under slutet av undersökningsperioden. Presta
tionstillägg på arbetslönen infördes och smederna fick tillåtelse att på 
lördagseftermiddagarna fritt tillverka för direkt kontant betalning, så 
kallat "fyrabendarbete".14 

Brukspatronerna vid Jäder, hade tidigare hårt angripit arbetet på lör
dags- och helgdagsaftnar eftersom det var svårt att övervaka. Att sme
derna nu tilläts att göra detta friarbete innebar inte bara att brukspatro
nens ensamrätt att bestämma produktionens inriktning försvagades, utan 
också att hans monopol över tillträdet till råvarumarknaden luckrades 
upp. Smederna måste ges möjlighet att förse sig med järn, annat än det 
som behövdes för den produktion brukspatronen hade beställt. 

År 1768 tilläts mästare och gesäller att köpa stångjärn av bruket. Sju 
år senare meddelade Mannerstråle att smederna till sitt friarbete "själva 
köpa järn, som jag tror mest ifrån Arboga stad och får det övriga från 
Stockholm, Köping och Arboga vågar köpt avsprunget och konfiskerat 
stångjärn".15 Köpejärnet skulle stämplas, varigenom brukspatronen kunde 
se hur mycket eget järn smeden hade i smedjan och därigenom kontrol
lera så att råvaran inte användes för att framställa smidesprodukter, som 
såldes till avnämare utom bruket. Den direkta kopplingen mellan smed
ens råvaruinköp och möjligheten till olovlig handel var därmed bruten.16 

13 Florén 1990b, s. 14. 
14 Jfr Magnusson 1988, s. 184. 
15 Odat 1775 Mannerstråle till bergmästaren, BMA FVI:1, ULA. 
16 SP 16/4 1768, JBA vol. 356, ULA. 
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Nyordningarna innebar således att helgarbetet integrerades i bruksor
ganisationen. Därigenom, skriver bergmästaren år 1799 med anledning 
av detta i sin rapport från bruket, 

får den beskedelige arbetaren härigenom lätt utväg att köpa sig diverse 
nödvändiga saker, utan att frukta olovligen försälja husbondens varor och 
förspilla tiden med resor till staden.17 

Brukspatronens fastare monopolisering av avsalumarknaden framställ
des således som något positivt för arbetaren. Problemet såväl som lös
ningarna känns igen från andra produktionsenheter. Vid Stjernsunds 
bruk infördes exempelvis än mer långtgående friheter för mästarna 
under 1700-talets andra hälft. Mot löfte att leverera större delen av pro
duktionen till bruksledningen tilläts de att, för eget järn, också arbeta för 
andra avnämare.18 

Den sociala organiseringen av produktionen förändrades alltså under 
perioden. Makten försköts från smedhushållet till brukspatronen. Smed
hushållet förlorade produktionsmedlet och sina marknadskontakter men 
också sin jord. När holmen donerades hade en lantmätare genast skick
ats dit för att mäta ut bruksgata med tomter och kålgårdar. Den nya soci
ala ordningen skulle manifesteras rent fysiskt. Den nytillträdde brukspa
tronen valde sedan att arrendera ut holmens åkerjord till mästarna. Samt
liga smedhushåll hade dock aldrig tillgång till åker.19 

Jädersbrukspatronernas inställning till arbetarnas åkerbruk var under 
större delen av undersökningsperioden kluven. Samtidigt som jordbruks
arbetet sannolikt underlättade smedhushållets försörjning och höll nere 
avlöningen, stal det tid från smidesproduktionen. Det senare övervägan
det kom med tiden att dominera. Ar 1752 beslutade brukspatronen att i 
stället sköta jordbruket på egen hand och till reducerat pris minutera ut 
spannmål till smederna.20 Att hushållen förlorade sina arrenderade jord
lotter på holmen förefaller dock inte ha inneburit att samtliga mästares 
jordbruk upphörde. Under 1700-talets andra hälft tas såväl utsäde som 
jordbruksredskap upp i bevarade bouppteckningar.21 

17 Bergmästarens berättelse till bergskollegiet 1799, BMA FVI:1, ULA. 
18 Montelius 1959, s. 77, Florén 1990b, s. 10. 
19 År 1707 hade omkring hälften av smederna små brukningslotter, Florén 1987a, s. 40. 
20 SP 24/11 1752, JBA vol. 355, ULA. 1766 års hammarsmedsförordning förändrade inget 
härvidlag. Dess stadgande om brukspatronens skyldighet att hålla smederna med någon åker 
och mulbete (§ 14) var inte tillämplig då bruket inte lydde under bergsjurisdiktionen och smed
erna ej omfattades av stadgan. Förnyad hammarsmedsförordning 26/6 1766, KSFBR 2:2, 
s. 249 f. 
21 Boupptecknigar JBA vol. 358, ULA. 
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I slutet av undersökningsperioden fick smederna emellertid åter till
gång till jord, som de mot avgift arrenderade av brukets fattigkassa.22 

Främst förefaller jorden ha använts för foderväxter till hushållens krea
tur. På 1820-talet sköttes större delen av arbetet på dessa tegar av bru
kets dagkarlar, vilka avlönades av mästarkollektivet. Mot en fastställd 
avgift till fattigkassan delade mästarna sedan det skördade höet mellan 
sig i lika lotter. Under 1800-talets senare del bestod det kollektivt orga
niserade jordbruket, men omfattade då dessutom också odling av pota
tis. Brukspatronen tog största delen av ansvaret för arbetet, men i kon
trakten med arbetarna från 1870- och 1880-talen stadgades att hushållen 
vid behov skulle deltaga med kvinnodagsverken vid sättning och upp
tagning av potatis. I liknande kontrakt från 1860-talet påtalades också att 
smedens hustru borde vara med vid höbärgningen.23 Brukspatronen för
klarade sig mycket nöjd med ordningen, vilket inte är att förvånas över; 
jordbruksarbetet konkurrerade inte längre med arbetet i smedjorna.24 

I bouppteckningar och andra handlingar finns under hela perioden 
uppgifter om kreatur. Det södra fastlandets skogar och ängsmarker 
användes under 1600-talet och 1700-talet mot en årlig avgift för kreatur
ens bete. Avgiften, mulbetsräntan, vilken erlades kollektivt av skrået, 
avskaffades på 1770-talet sedan marken hade skiftats och en stor del till
fallit brukspatronen på Jäder, på vars utmärker kreaturen sedan fritt till-
läts beta.25 På 1800-talet fick kreatursskötseln en fastare organisation 
genom att fäbodar byggdes åt de barn och ungdomar som skötte vall-
ningen.26 

Det var således inte bara hushållets position som produktionsenhet 
som förändrades utan också dess roll som reproduktionsenhet. Även när 
det gällde uppfostran av barnen, det vill säga i sin egenskap av socialisa-
tionsenhet, förlorade hushållet under perioden till en del sitt inflytande. 
Visserligen skedde utbildningen till smed fortfarande genom lärlings
systemet och sönerna förefaller ofta att ha gått i lära hos fadern. Den 
skola som togs i bruk vid 1600-talets mitt gjordes emellertid under 
1700-talet obligatorisk, både för gosse- och flickebarnen. År 1746 gick 
21 barn mellan 7 och 14 år i skolan, varav nio stycken var flickor.27 

Skolläraren klagade emellertid till en början ofta över att föräldrarna var 

22 Sp 5/5 1812. JBA vol. 356, ULA. 
23 Arbetskontrakt JBA II F II ULA. Jfr Rydén 1990 s. 252. 
24 Sp 24/6 1820, JBA vol. 356, ULA. 
25 Sp 29/5 1773, vol. cit. 
26 SP 3/12 1825, vol. cit. 
27 SP 16/10 1746, JBA vol. 355, ULA. 
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ovilliga att släppa dit sina barn. Det var inte utan knot och protester som 
de lät brukspatronen och hans allierade, skolläraren, sköta barnens upp
fostran. År 1729 ursäktade sig exempelvis gesällen Peter Jäderholms 
hustru för att hon tagit sin dotter från den tillförordnade skolläraren 
sedan han "welat tillvälla sig myndighet över hennes och flera barn".28 

Under undersökningsperioden urholkats således hushållet som pro
duktions-, reproduktions- och socialisationsenhet. Det är mot den bak
grunden undersökningens konkreta frågor skall ställas, nämligen hur 
dessa förändringar påverkade hushållets sammansättning, kvinnans 
ställning och den könsliga fördelningen av arbetet. 

Hushållen vid bruket 
Även om hushållets funktion hade förändrats, så var det under hela 
undersökningsperioden en förutsättning att vara gift för att nöjaktigt 
kunna bedriva sitt arbete som mästare.29 Ogifta mästare förekom, men 
var ovanliga. I regel rörde det sig om änklingar, vilka hos sig hade en 

piga eller vuxen dotter.30 

Hustrun hade onekligen en viktig roll att fylla. När Mäster Johan 
Persson Flygare 1733 anklagades för försummelse, ursäktade han sig 
med att hustrun för 18 år sedan brutit armen. Olyckan innebar att hon 
inte var "mäktig att styra dess hushåll så att han som andra kunde hålla 
gesäll och pojke."31 Drygt 10 år senare noterades i husförhörslängden 
om ett annat av mästarhushållens tillstånd: "miserabelt hushåll av en 
alltför sjuk hustru."32 

Ett fungerande äktenskap förefaller också i skråets ögon att ha varit en 
förutsättning för mästerskap. Ar 1787 blev Johan Bergman mästare 
under förutsättning att han "i sitt hus föra en beskedlig levnad och icke 
leva i oenighet med hustru och svärmoder...". Bergmans bråkiga famil

jeliv var känt på holmen och skrået hade fått klagomål från andra mäs
tare.33 Skrået fungerade således i detta fall som något av "familjetera
peut", en uppgift som man på 1500- och 1600-talen inte helt sällan fin-

28 SP 14/10 1728, vol. cit. 
29 Jfr Rydén 1990, s. 248 f. 
30 Det största antalet ensamma mästare förekom åren 1744 och 1824. Båda åren var de tre till 
antalet. I hälften av dessa fall fanns vuxna döttrar i hushållet, i två fall pigor, och slutligen i ett 
fall bodde mästaren med sin son. I det senare fallet hade hustrun avlidit året innan och mästaren 
dog själv under året, 53 år gammal. Hfl, ALF Al :7, Al: 14, ULA. 
31 Sp 26/2 1733, JBA vol. 355, ULA. 
32 Noteringen rörZachris Levert, Hfl 1744, ALF Al:7, ULA. 
33 Sp 13/1 1787, JBA vol. 356, ULA. 
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ner hos rådstuvu- och häradsrätterna och senare också hos kyrkoråd och 
sockenstämma.34 Den terapeutiska gärningen syftade dock längre än att 
vårda sig om parternas psykosociala välmående. Som påpekats ovan, 
hotade en oordning i äktenskapet indirekt också den samhälleliga ord
ningen. Äktenskapsgrälet var således ingen privatsak och föll därför 
under det allmännas juridiska organ.35 

Hushållens storlek och sammansättning 

Franklin Mendels liksom Hans Medick med flera sätter den protoindu-
striella utvecklingen i samband med en befolkningsökning och växande 
hushållsstorlek. Ett större hushåll behövs när, vid sidan om jordbruket, 
hemindustrin växer till. Inkomsterna från varuproduktionen ger också 
större möjligheter till giftermål.36 

I Sverige har David Gaunt velat se ett liknande samband mellan 
bergsmännens hushållsstorlek och behovet av arbetskraft för tackjärns
produktionen.37 Den tidigkapitalistiska utvecklingen vid Jäders bruk 
pekar dock på en utveckling i en annan riktning. Det förefaller rimligare 
att anta att hushållsstorleken minskade än att den ökade. I och med att 
kapitalet penetrerade produktionen överfördes arbetsuppgifter, som tidi
gare varit producenthushållets angelägenheter, till ickeproducenten. 
Smedhushållen "befriades" från uppgifterna att köpa och frakta hem 
råvara samt att försälja och frakta bort färdigprodukt. Även hushållens 
jordbruk minskade i takt med att knytningen till ickeproducenten ökade. 

Mästarhushållet 

Förändringen av den sociala organiseringen av produktion och repro
duktion vid Jäders bruk innebar att hushållets roll minskade. Utveck
lingen förefaller emellertid inte, vilket kanske är något överraskande, att 
ge något direkt utslag när det gäller mästarhushållets storlek. Den engel
ske historikern David Levine har utifrån liknande iakttagelser, påpekat 
hur svårt det är att med hjälp av kvantitativt inriktade demografiska 
undersökningar säga något om grundläggande sociala föränd-
ringar.38Innan någon slutsats om de metodologiska svårigheterna skall 
dras, skall dock siffrorna först diskuteras något närmare. 

34 Jfr ASP 23/12 1793, ALF Kl :2, ULA. 
35 Österberg-Lindström 1988, s. 147f. 
36 Mendels 1972, s. 252, Medick 1981, s. 59. 
37 Gaunt 1976, s. 57. 
38 Levine 1985, s. 170. 
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Tabell 1. Mästarhushållets genomsnittliga storlek 1664-1824 

1664 1684 1723 T744 T764 1784 i804 1824 

4,7 4,6 3,6 5,7 5,6 5,2 3,2 4,6 

Källa: Husförhörslängder ALF Al: 1, Al :2, Al:7, Al: 11, Al :13, Al: 14. 

Under perioden 1664-1824 bestod mästarhushållet i genomsnitt av mel
lan fyra och sex personer. Någon tydlig tendens som sam varierar med 
den övergripande sociala utvecklingen är inte synlig. Hushållet var 
ungefär lika stort 1664 som 1824. Det skall dock kommas ihåg att upp
gifterna om hushållstorlek vid Jäders bruk samtliga härrör från en period 
då smedhushållet var underställt bruket och dess patron. Utifrån materi
alet går det därför inte att upptäcka en eventuell korrelation mellan hus
hållstorlek och en sociala utveckling från enkel varuproduktion till för
lagssystem. 

För att mildra denna brist kan problemet angripas ur en komparativ 
vinkel. Hur stort var smedhushållet vid Jäder i jämförelse med andra 
grupper i samhället där hushållet, i stor utsträckning, kan antas ha behål
lit sin roll som produktionsenhet? 

David Gaunt har undersökt den genomsnittliga hushållsstorleken i 
några av Västmanlands slätt- och bergslagssocknar under 1720- och 
1730-talen. Han finner att hushållstorleken var omkring 7 personer i 
bergsmanshushållen, 6 hos forbönderna och 4,5 i frälsedominerade 
områden.39 Smedhushållen vid Jäder var således under samma period 
betydligt mindre än bergsmanshushållen, och snarast att jämföras med 
hushållsstorleken bland frälsebönderna. Jämförs jädersmedernas hushåll 
under den senare perioden med hantverkarhushållen i Eskilstuna fristad 
och gamla stad, vilka 1806 bestod av mellan 6-7 personer, framgår 
också att hushållen vid bruket var betydligt mindre.40 

Att smedhushållen vid bruket var små i jämförelse med både bergs
manshushållet och hantverkarhushållet kan vara en spegling av de soci
ala förhållandena vid bruket. En förändring kan ha skett, som tabellen 
inte förmår att spegla. 

Diskussionen kan fördjupas ytterligare. Även om hushållstorleken i 
stort sett var vid begynnelse- och slutår, så var variationerna relativt 
stora mellan dessa punkter. En nedgång är exempelvis tydlig på 1720-
talet. Vad ligger bakom detta? 

Minskningen kan ses som en följd av de försörjningsvårigheter som 
drabbade bruksbefolkningen under det ekonomiska kaoset vid slutet av 

39 Gaunt 1976, s. 53, 1983, s. 96. 
40 Hörseli 1983, s. 64, s. 88. 
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Karl XII:s regering.41 Orsaken kan emellertid också ha varit en annan. 
Perioden 1640-1720 var den tid då så gott som samtliga smedjor över
fördes från smederna till brukspatronen.42 Tendensen till mindre hushåll 
1664-1723 kan därför markera sammanbrottet för den tidigare hushålls
bildningen, vilken sannolikt liksom i "bondesamhället" hade byggt på 
att produktionsmedlet var hushållsegendom. Kanske yttrade sig krisen i 
en osäkerhet och rädsla att bilda familj då man saknade produktiv egen
dom. Ur ett sådant perspektiv skulle de högre siffrorna på 1750-talet 
tyda på att den "socialpsykologiska" krisen var övervunnen; egendoms-
lösheten sågs inte längre som något hinder för familjebildning. Tolk
ningen får dock inte drivas för långt. De sjunkande siffrorna under 
undersökningsperiodens slut kan inte förklaras av någon motsvarande 
socioekonomisk förändring. 

Hushållets sammansättning förändrades inte på något avgörande sätt 
under perioden. Den gifte mästaren med sin hustru och sina barn bildade 
hushållets stomme, till vilken ibland pigor och lärgossar tillkom. Huru
vida gossar och pigor fanns i hushållet förefaller vara beroende av var i 
livscykeln det befann sig. År 1766 fanns exempelvis pigor bara i de hus
håll som hade ett eller flera barn under 15 år, och lärgossar i de som inte 
hade söner över 15 år, det senare dock med ett undantag där både sonen 
och gossen har arbetat som lärling.431 likhet med vad Göran Rydén har 
visat i sin undersökning av hammarsmedshushållet under 1800-talets 
början, förefaller således barnen ha tagit över tjänstefolkets och lärling
arnas sysslor när de blivit gamla nog. I vissa fall återkom sedan tjänste
folket när barnen var utflugna.44 

Notabelt är att det vid undersökningsperiodens början förekom att 
gifta söner och döttrar bodde kvar i föräldrahushållet, alltså en form av 
utvidgad stamfamilj 45 Ar 1660 fanns fem sådana hushåll på holmen. 
Ålderman Henrik Hanssons hushåll rymde exempelvis det året två gifta 
söner och den förre åldermannen Carl Larssons en gift styvdotter.46 

Mäster Henrik var, utan jämförelse, den mest välbärgade smeden vid 
bruket. I en inventering av mästarnas egendom 1656 framgår att han 
ensam ägde två smedjor med sammanlagt 4 härdar, uppskattade till ett 
värde av 1.300 d kmt och en gård som värderas till hela 1.200 d kmt. De 

41 Floren 1987a, s. 179f. 
42 Ib. s. 92. 
43 Mantalslängd 1766, JBA vol. 359, ULA. 
44 Rydén 1990, s. 220ff. Jfr Sundin 1989, s. 282. 
45 JfrGaunt 1983, s. 89. 
4f> Hfl 1660, ALF Al: 1, ULA. 
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gifta sönerna i hans hushåll kunde således beredas arbete i de fadersägda 
smedjorna.47 

I de senare längderna omnämns sedan bara ett liknande fall, nämligen 
år 1744 då mäster Olof Hultströms gifta son delar hushåll med fadern. 
Mäster Olof har dock under en tid varit ogift, vilket kan förklara sambo
endet.48 Att fallen, i det närmaste, helt är koncentrerade till år 1660 och 
saknas redan fyra år senare, ger anledning till misstänksamhet. Förhål
landet kan ha sitt ursprung i en förändring i sättet på vilket längderna 
upprättades. Rent allmänt ger 1660 års längd ett kladdigt och konceptar-

tat intryck. 
Vanligare än att gifta barn bodde kvar i föräldrarnas hushåll, har san

nolikt varit att det utökats med personer ur den tidigare föräldragenera
tionen. Såväl mödrar som svärmödrar förekommer i mästarhushållen. 
Antalet fall är dock inte stort, endast fyra stycken, under de undersökta 
åren. Även bröder och systrar till mästaren förekommer i något fall som 
inneboende i hushållet.49 

Vid 1800-talets början finns också exempel på att hushållen på hol
men inhyst spädbarn från Stockholm. Ar 1801 anlände således en ettårig 
flicka, Anna-Lisa Remander, till M Johan Bergmans hushåll. Tre år 
senare återvände barnet till huvudstaden. Varför mästarhushållet har 
fungerat som värdfamilj i detta fall är svårt att säga. Att smedshustrun 
skulle ha fungerat som amma är inte troligt då familjens andra kvarva
rande barn, en son, redan hunnit fylla 17 år. Ett släktskapsförhållande 
kan naturligtvis ha förelegat. Så var sannolikt fallet med gesällen Carl 
Levert som år 1802 i sitt hushåll tog emot ett nyfött gossebarn, med det 
klingande namnet Gustav Adolf, från Stockholm. Den äldsta dottern 
hade året innan flyttat till huvudstaden och sannolikt var det en oönskad 
frukt av storstadslivet, som fick ta del av morföräldrarnas omsorger.50 I 
så fall kan detta ses som ett tecken på att solidariteten inom familjen 
kunde fungera som ett socialt skyddsnät för de utomäktenskapligt födda 
barnen och deras mödrar.51 

47 Rp 29/1 1656, SHA Vmld vol. 10, RA. 
48 Hfl 1744, A 1:7, ULA. 
4l) Hfl 1755, M Zachris Zachrisson har brodern inneboende och Mäster Holm sin syster, Al :7, 
ULA. 
50 Hfl 1804, Al: 13, ULA. 
51 Jfr Andersson 1991, s. 12 f. 
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Gesällhushållet 

Att gesällen ingick i mästarens hushåll var, under hela undersökningspe
rioden, något mycket ovanligt. Endast fyra fall av inneboende gesäller 
har kunnat konstateras under de undersökta åren. Mäster Flygares påpe
kande, att hans hustrus armbrott hindrat honom att olikt de andra mäs
tarna hålla gesäll och lärpojke, förefaller därför vara något missvisande 
för förhållandena vid bruket i sin helhet. Redan på 1680-talet var 
omkring hälften av gesällerna gifta och andelen ökade sedan stadigt så 
att år 1804 endast fyra av de tjugosex svennerna var ogifta.52 Att på detta 
sätt inte hela arbetsstyrkan ingick i mästarens hushåll är rimligtvis en del 
av förklaringen till varför mästarhushållet vid Jäder var mindre än bergs
männens och stadshantverkarnas hushåll. 

Tabell 2: Gesällhushållets genomsnittliga storlek 1684-1824. 

1684 1723 1744 1764 1784 1804 1824 

2,8 3^6 3^5 3^2 2^8 3,0 

Anm: För åren 1664 och 1684 har inte gesäller och mästarhushåll gått att skilja åt i längden. 
För 1684 har på samma sätt som ovan mönstringsrullan använts. 
Källa: Husförhörslängder ALF Al :1, Al :2, Al :7, Al: 11, Al: 13, Al: 14. 

Gesällhushållet var mindre än mästarens. I genomsnitt bestod det av tre 
personer för samtliga de undersökta åren. Barnkullarna var små och 
antalet pigor och gossar få - även om de förekom, vilket i sig framstår 
som anmärkningsvärt. Gossen skulle ju lära hantverket av mästaren och 
inte av gesällen. Att han ingått i gesällens hushåll pekar på att en urholk
ning av skråsystemet hade skett vid bruket.53 Det förekommer också att 
mödrar och svärmödrar återfinns i gesällernas hushåll. Liksom för mäs
tarna är dock fallen mycket få, endast tre till antalet. 

Förändringarna i gesällhushållens storlek följer i stort sett samma 
mönster som för mästarhushållet. En topp infaller vid 1700-talets mitt 
och sedan minskar hushållsstorleken under slutet av perioden. En intres
sant skillnad är att uppgången börjar tidigare för gesällerna, redan 1723. 
Antagandet att mästarhushållets blev mindre till följd av de ekonomiska 
svårigheter som följde på krigen blir, till följd av detta, problematisk att 
upprätthålla. Den ekonomiska krisen borde i minst lika hög grad ha 
drabbat gesällerna. Med alla tänkbara reservationer gjorda och varnings-

52 Husförhörslängd 1684, ALF Al: 1, ULA. Hushållen i längden är ej specificerade som mästar-
eller gesällhushåll. För att kunna göra en sådan klassificering har 1682 års mönstringsrulla 
använts. JBA vol. 359, ULA. Mönstringsrullan 1707 anger 55% av smederna som gifta, 
vol. cit. 
53 Lindström 1988, s. 200. Jfr Rydén 1990, s. 203, Magnusson 1988, s. 200. 
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flaggor hissade, kan detta törhända ses som ett indirekt stöd för tanken 

på ett samband mellan egendomsöverföring och familjebildning när det 

gäller mästarhushållet. 

Gesälläktenskap 

Gifta gesäller framhålls ofta som ett främmande inslag i hantverkssyste
met. Stångjärnshamrarnas mästersvenner förefaller emellertid under 
1800-talets början i regel ha varit gifta.54 Stadshantverket däremot upp
visar en betydligt mer heterogen bild. Ernst Söderlund har påvisat en 
ökad giftermålsfrekvens bland vissa av Stockholms gesäller under 1700-

talet.55 Han påpekar dock samtidigt att bilden inte är helt entydig. Senare 

studier av hantverksgesäller under det tidiga 1800-talet i Malmö och 
Göteborg visar att majoriteten av dem fortfarande var ogifta.56 

Söderlund sätter gesällernas giftermål i samband dels med den sociala 
organiseringen av hantverket, dels med den statliga hantverkspolitiken. 
Han påpekar således att giftermålen var flest inom de hantverk som hade 
börjat stagnera och där antalet gesäller per mästare ökade, det vill säga 
där mästerskapet blivit till ett ouppnåeligt mål för gesällernas stora fler
tal.57 Äktenskapet var således en följd av en proletarisering av gesäl
lerna. 

När man i 1720 års skråordning gav gesällerna möjlighet att gifta sig 
var motiven, menar Söderlund delvis befolkningspolitiska, men tanken 

fanns också att giftermålet skulle bidra till att disciplinera arbetskraften. 
I synnerhet skulle det frånta dem lusten att flytta och rymma.58 Detta 

mål uttalades också klart av Samuel Schröderstierna, inspektor över lan
dets järnmanufakturer, då han 1754 besökte Gusums kniv- och knapp
nålsfabrik. Han berömde brukspatronen för att 

såsom en nyttig och nödig princip har han ansett, att bringa de flera av sina 
arbetare in i giftermål, varigenom dem ej allenast betages ostadigheten och 
lusten att flytta till andra ställen utan ock tillfället och medlet blivit befor
drat till folkets förökande i orten.59 

54 Rydén 1990, s. 212, Bursell 1974, s. 179. 
55 Söderlund 1949, s. 383. 
56 Edgren 1987, s. 165, Frykman 1987, s. 148. 
57 Söderlund (1949) sätter denna utveckling i samband med att just dessa hantverk också var 
kapitlintensiva (s. 388). Lars Edgren 1987, s. 166, har dock visat att giftermålsfrekvensen för 
gesäller inom kapitalintensiva hantverk inte var högre än inom övriga. 
58 Söderlund 1949, s. 387 ff. 
59 Schröderstierna 1925, del Is. 19. 
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Att vanan att gifta sig bland gesällerna vid Jäder skulle vara ett utslag av 
makthavarnas och skråordningarnas mer positiva inställning till gesäll
äktenskap är inte sannolikt. Visserligen kan brukspatronen ha varit 
intresserad av att öka brukets befolkning i syfte att försäkra sig om 
arbetsstyrkans reproduktion. Han framför dock inga åsikter som pekar i 
en sådan riktning. Under 1700-talets andra hälft var bruket i hög 
utsträckning redan självförsörjande med arbetskraft. År 1764 var 
omkring 60% av mästarna och 80% av gesällerna födda på holmen.60 

Inte heller tanken att gesällgiftermålen skulle ha en disciplinerande 
inverkan framfördes av brukspatronen. Tvärt om var han, åtminstone 
under 1700-talets tidigare hälft, klart negativ till den ökande andelen 
gifta gesäller, främst på grund av de högre lönekostnader det med
förde.61 Gesällens veckolön syftade till att föda honom ensam; bildade 
han familj måste den utökas. Under hela perioden var det visserligen 
mästaren som betalade gesällens lön, men de var givetvis i sin tur bero
ende av brukspatronens betalning för produktionen. När gesällerna år 
1737 kraftigt protesterade mot de låga veckolönerna riktade de sig heller 
inte i första hand till mästarna utan direkt till brukspatron Neuman.62 

Han svarade dem att de i stället skulle vända sig till sina mästare, samt 
påpekade att orsaken till deras ekonomiska problem "mest härröra därav 
att de så obetänksamt gifta sig och föda många barn innan de bliva 
skickliga till mästare".63 

Gifta gesäller, löner och arbetsdisciplin 

Att gesällerna bildade egna hushåll ledde inte bara till problem med 
avlöningen, utan försvårade också övervakningen av arbetet. Discipli
nen försämrades snarare än förbättrades. När arbetsfolket ingick i hans 
hushåll var det mästaren själv som ansvarade för att de fanns på plats i 
rätt tid i smedjan, samt att deras levnadssätt i övrigt inte störde den all
männa ordningen. Den ökade giftermålsfrekvensen sammanföll därför 
med en intensifierad diskussion i mästarskrået om vad de uppfattade 
som en ökande oordning bland gesällerna. 

Vid 1760-talets ingång gjorde skrået stora ansträngningar för att få 
bukt med såväl disciplinproblemen som frågan om veckolönen. Betal
ningen höjdes och kom att utgå enbart i pengar, och inte som tidigare 

60 Hfl 1764, ALF Al :7, ULA. 
61 Jacob Neuman Pro-memoria 25/7 1719, JBA vol. 357, ULA. Se även Sp 8/2 1725, JBA 
vol. 355, ULA. 
62 Florén 1987a, s. 180 AF. 
63 Bergtingets rannsakning 19/9 1737, JBA vol. 357, ULA. 
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också i kost och logi. Mästarna föreslog dessutom att brukspatronen 

skulle ta över ansvaret för gesällernas avlöning, en förändring som dock 
inte genomfördes under undersökningsperioden. Fortfarande år 1787 
riktade sig brukspatron Mannerstråle således till mästarna för att be dem 
att ytterligare höja gesällönen. Som motivering anförde han att trots att 
mästarnas ersättning ökat så var gesällernas veckolön så "knappa att de 
som till största delen äger hustrur och barn icke därföre kunde hålla sig 
husrum, än mindre kläder och föda". Mannerstråle hade också noterat 
hur mästarna i ökad utsträckning låtit sina gesäller smida på egen hand 
och sedan levererat produkterna till bruksboden. På det sättet hade de 
fört över kostnaden för gesällernas försörjning direkt på honom, något 
som han i högsta grad ogillade.64 

Att Mannerstråle var ovillig att stå för gesällernas avlöning innebar 
dock långt ifrån att han avsvor sig allt ansvar för den delen av arbets
kraften. Primärt var visserligen gesällen underställd mästaren, men i 
vissa fall hade han att direkt vända sig till brukspatronen. Detta gällde 
exempelvis om han önskade att lämna bruket för en längre eller kortare 
tid.65 För att styra produktionen var naturligtvis en övervakning även av 
gesällerna nödvändig. Långsiktiga förändringar i produktionsinriktning 
eller arbetsprocessen krävde exempelvis en förändring av gesällernas 
utbildning. Brukspatronens inflytande över mästarskrået och de normer 
som där sattes upp för läroår och gesällprov borgade för en sådan insyn. 
För att åstadkomma en större flexibilitet hos arbetskraften förslog till 
exempel Mannerstråle år 1776 att tråddragarlärlingarna också borde gå 
något år i grovsmedslära. För att uppmuntra till en sådan förändring 
ställde brukspatronen i utsikt att varje lärling som "till gesäll utskrivas 
ville Hr överdirektören till uppmuntran giva honom en vacker och väl
gjord klädesrock".66 

Samtidigt som dessa förbättringar av gesällernas villkor gjordes, 
skärptes disciplinen. Framförallt var det gesällernas sammankomster, 
deras krogdagar, som mästarna och brukspatronen upprördes över. 
Sådana gästabud hölls varje månad, sannolikt på en närliggande krog, 
och närvarande var inte bara gesäller utan också lärlingar.67 Supandet 
ledde till oreda och till att arbetet försummades dagen därpå. 

Festandet hade sannolikt inte enbart sin rot i rusets sköna lockelse 
utan också en social och kulturell dimension. Lars Magnusson har dis-

64 SP 13/1 1787, JBA vol. 356, ULA. 
65 SP 14/11 1761, vol. cit. 

66 gp -7/12 1776, vol. cit. För liknande makttekniker i England se Bruland 1989 s. 162. 
67 Att lärlingar var närvarande omnämns i SP 18/11 1795, vol. cit. 

67 



kuterat det rituella drickandet i Eskilstuna fristad under 1800-talet. Han 
kopplar detta till krogens funktion som marknad för olovligt producerat 
smide och arena för knytande av affärsmässiga och sociala kontakter.68 

Att drickandet hade en liknande roll vid Jäder är uppenbart. När det 
gällde brukspatronens uppbyggande av en patriarkal auktoritet skulle 
man i detta sammanhang kunna tala om en "snapsarnas politiska eko
nomi". Skulle arbetsfolkets ekonomiska utbyte begränsas till att ske med 
honom, måste han tillförsäkras makten över brännvinet. Förbudet mot 
krogar på holmen och brukspatron Neumans ingrepp mot smedernas 
husbehovsbrännande kan delvis ses i detta perspektiv.69 

Brukspatronernas politik innebar dock inte att de gamla sedvänjorna 
försvann, utan att de anpassades efter de nya maktförhållandena vid bru
ket. Fortfarande fanns det en krog på holmen, men den stod under 
patronens uppsikt. "Supen" fortsatte också att spela en viktig roll vid 
upprättande av kontrakt, vid leveranser eller då särskilt hårt arbete tarva
des. Suparnas kulturella roll syns i bruksräkenskapernas brännvins
konto. På 1820-talet fungerade gesällen Carl Levertströms änka som 
brännvinsgumma. Mot uppvisande av polletter hämtade hon ut brännvin 
i bruksboden, vilket fördelades som supar till arbetsfolket. Kolbönderna 
utgjorde den största mottagargruppen. De skulle ha en sup per ryss kol, 
vilket innebar att det år 1825 gick åt 3 959 supar för att upprätthålla kol
leveranserna. Samma år delades brännvin ut också då räkningar slöts 
med smederna, då vattenhjulen skulle göras rena från is, vid natt- och 
ackordsarbete samt vid skördearbete i svår väderlek.70 

Magnussons tolkning av supen som ett medel att knyta och upprätt
hålla sociala relationer har således stöd också i detta material. När det 
gäller gesällernas gillen är det dock sannolikt en annan dimension av det 
folkliga festandet som står i förgrunden. Den österrikiske historikern 
Klaus Tenfelde har understrukit hur intimt sambandet i äldre tid var mel
lan arbete och fest. I stället för att, som idag, diskutera i dikotomin 
arbete & fritid, var tidigare generationer mer benägna att göra en upp
delning mellan arbete och fest.71 Vid masugnarna fanns exempelvis van
ligtvis en krögerska och varje blåsning avslutades med det så kallade 
drevölet.72 

För gesällerna vid Jäder markerade den månatliga krogdagen slutet på 

68 Magnusson 1988, s. 325 ff. 
69 Floren 1987a s. 113 f. Se även nedan. 
70 Avräkningsbok 1825, JBA vol. 137. 
71 Tenfelde 1984, s. 193. 
72 Granlund 1945, s. 151. 
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en arbetsperiod då "en gesäll vid varje månads slut äger frihet att flytta 
ifrån en till en annan mästare".73 En reducering av antalet krogdagar 
skulle således inte bara innebära ett minskat drickande utan också mer 
stabila arbetsförhållanden vid bruket. År 1761 föreslogs därför att 
gesällerna endast skulle hålla fyra sammankomster per år. Ordningen 
förefaller dock inte ha vunnit kraft utan frågan diskuterades åter år 1787, 
då krogdagarna minskades till åtta om året.74 Sexton år senare flyttades 
gesällhärberget från krogen och skulle i fortsättningen hållas "inom 
mästarnas bostäder [...] till vinnande av mer ordning och skick".75 

Att mästarna och brukspatronen upplevde ett ökat problem med 
gesällerna under denna period var kopplat till gesällernas vana att gifta 
sig och därmed avlägsna sig från den övervakning som upprätthållits så 
länge de ingick i mästarens hushåll. Till de disciplinerande åtgärder som 
vidtogs under 1700-talets andra hälft märks också en striktare precise
ring av arbetstiderna. Fasta arbetstimmar stadgades år 1761 - från 
klockan fem på morgonen till klockan åtta om kvällen - och förbudet 
mot frimåndagar upprepades gång efter annan under 1700-talet.76 

Den fastställda arbetstiden innebar att en skillnad markerades mellan 
"fritid" och arbetstid. Det frihetliga innehållet i fritiden skall dock inte 
överdrivas; även den delen av dagen gjordes nämligen till föremål för 
regleringar. Ar 1783 beslutades att gesällerna inte fick uppehålla sig på 
bruksgatan efter kl 10 de kvällar som följdes av arbetsdag och fyrtio år 
senare ändrades klockslaget till 9.77 För att gesällerna skulle kunna 
infinna sig på stadgad tid och mästaren inte "må behöva som härtill 
varandes skett 1, 2 å 3 gånger låta väcka honom", så beslutades att 
brandvakten efter sista utrop klockan 4 skulle ringa i den klocka som 
fanns uppsatt vid bruksherrgården. Med klockringningen väcktes såle
des arbetarna en timme innan arbetet skulle påbörjas.78 

Säkert var det också som ett utslag av en förändrad syn på tiden, i 
linje med denna omstöpning av arbetsorganisationen, som väggur under 
1700-talets slut började dyka upp i bouppteckningarna såväl efter mäs
tare som efter gesäller.79 Tiden blev på ett annat sätt än tidigare viktig att 

73 SP 23/5 1761, JBA vol. 356, ULA. 
74 SP 13/1 1787, 24/11 1787 vol. cit. 
75 SP 25/9 1813, vol. cit. 
76 Sp 14/11 1761 vol. cit. 
77 Sp 24/5. Sp 3/12 1825, vol. cit. 
78 Sp 7/12 1776, vol. cit. 
79 Efter M Ambrosius Fresk 10/12 1766, efter gesällen Anders Möller 22/9 1772. Jfr Ahlberger 
1988, s. 58. 
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mäta och hålla reda på.80 Jäders bruk var på intet sätt unikt i detta avse
ende. Även vid Wedevågs bruk väcktes arbetarna under 1700-talets 
första hälft av klangen från vällingklockan. Till sin hjälp att hålla tiden 
hade man där också ett centralt placerat mekaniskt ur, något som ej 
omtalas vid Jäder. I Wedevågs bruksreglementet från 1730 stadgades, 
med anledning av detta, att om någon utan direktörens vetskap ändrade 
urets gång skulle han bestraffas med "sittande på trähästen eller i kis
tan".81 Här kan man på ett mycket konkret sätt tala om bestraffning av 
tidstjuvar. 

Varför gifte sig gesällen? 

Att en allt sämre utsikt att bli mästare skulle förklara ökningen av gifter
målen bland gesällerna vid Jäders bruk förefaller mindre sannolikt. Vis
serligen ökade antalet gesäller per mästare, men i maklig takt. År 1682 
var antalet gesäller lägre än antalet mästare, medan relationen år 1707 
var 1:1, 1760 1:1,3 och under 1820-talet 1:1,4.82 Av siffrorna att döma 
blev det således svårare för gesällen att bli mästare under den studerade 
perioden. Förändringen förefaller dock inte vara så stor att den ensam 
kan förklara de allt vanligare gesälläktenskapen. 

Ernst Söderlund, och senare även Birgitta Skarin Frykman, har hävdat 
att gesällgiftermålet ofta mötte motstånd i de traditionella värderingar 
som hörde samman med idealiserandet av gruppens fågelfria obunden
het.83 Mentaliteten hade till en del sin grund i traditionen att ge sig av på 
vandringsår, vilket under 1600-talet också föreskrevs som ett krav i 
vissa skråordningar.84 Vid Jäders bruk förekom naturligtvis att gesäl
lerna under läroåren bytte mästare. Inget finns dock som tyder på att de 
regelmässigt skulle ge sig av från bruket på vandringar. Brukspatronens 
och statsmaktens ambition att etablera fasta arbetarförhållanden vid 
enheten, vilket bland annat yttrade sig i en mycket restriktiv inställning 
till flyttare, hade för övrigt sannolikt omintetgjort sådana eventuella för
sök.85 Att vandringsåren inte var praxis vid bruket kan således ses som 
en frånvaro av ett ideologiskt hinder mot gesälläktenskapet. Detta kon
staterande räcker dock knappast som förklaring. 

Gränsen för det socialt accepterade äktenskapet drogs för hantverka-

80 Jfr Lundmark 1989, s. 34f. 
81 Rönnow 1944, s. 138. 
82 Florén 1987a, s. 36. Hfl 1824, ALF Al: 14, ULA. 
83 Söderlund 1949, s. 386, Frykman 1987, s. 145. 
84 Lindström 1988, s. 194. 
85 Florén 1987a, s. 101 ff. 

70 



ren, liksom för bonden, vid egendomsägandet. Först genom att förfoga 

över produktionsmedel kunde en familj försörjas och därigenom var gif
termålet försvarbart. Genom att mästarna förlorade sitt ägande av 
smedjorna försvann skillnaden mellan dem och gesällerna i ett viktigt 
avseende; ingen av grupperna förfogade längre över produktionsmedel 

som hushållsegendom.86 Tillgången till produktionsmedel och utkomst, 

bestämdes inte längre för någon av grupperna av ägandet. Också mästar-

titeln hade i detta sammanhang till en del spelat ut sin roll. I rulltrådver-
ket var mästerskapet ingen förutsättning för att få tillgång till produk
tionsmedlet. Som framgått ovan, så är det också möjligt att mästarna 
under 1700-talet i ökad utsträckning hade överlåtit en del av arbetet i 
smedjan åt gesällen. 

Det förefaller rimligt att hävda att det finns ett samband mellan prole-
tarisering och gesälläktenskap också på Jäder. Inte så dock att gesällen 
gifte sig på grund av att hans karriärmöjligheter hade skurits av. I stället 
skedde, på samma sätt som i Nora bergslag under 1700-talet och i andra 
protoindustriellt dominerade områden, en förändring i det normsystem 

som kringgärdade äktenskapet.87 Medan den socioekonomiska föränd

ringen för mästarna, som ovan antagits, kan ha yttrat sig i en viss försik

tighet när det har gällt familjebildning och barnalstring, förefaller det 
motsatta förhållandet vara för handen bland gesällerna. Den stora ande
len gifta gesäller bland fristadsarbetarna i Eskilstuna torde på liknande 
sätt kunna förklaras av att somliga av dem hade tillgång till verkstad 
eller arbetade för sig själva.88 Att förvärv av produktionsmedel inte 
längre var en nödvändighet för äktenskap förklarar sannolikt också den 
lägre giftermålsålder, jämfört med agrart dominerade områden, som Jan 
Sundin funnit i det tidiga 1800-talets brukssamhällen.89 

Gesällskapet, inte mästarvärdigheten, kom således att vara den gräns 

som markerade när man kunde gifta sig vid bruket. Ofta bildade lär

lingen hushåll genast efter det att hans gesällprov godkänts. Samma 

mönster finner Göran Rydén hos hammarsmederna, där den magiska 

8 6  Jfr Medick 1976, s.  103 f. 
8 7  Se ovan. 
8 8  Magnusson 1988, 197f. 
8 9  Sundin 1989, s.  268ff. Liknande resultat har också förts fram i bl.a. Medick 1981 (s. 56) och 

Braun 1990 (s. 39). Gullikson 1987 (s. 150) finner dock inga belägg för att  giftermålsåldern i 

hennes undersökningsområde skulle ha sjunkit till  följd av protoindustrialiseringen; snarare 

menar hon att den ökade eftersom kvinnorna tvingades tjäna ihop til! hemgiften på egen hand 

(s. 144). Ahlbergers resultat från hemindustrins Mark i Västergötland förefaller inte heller 

entydigt stödja den antydda relationen mellan protoindustrialisering och tidiga giftermål, 1988, 

s.  109 ff.  
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gränsen för det socialt accepterade äktenskapet tangerade avancemanget 

från kolgosse till mästersven.90 

Detta innebar emellertid inte att lärlingar och kolgossar skulle vara 

avskurna från att njuta det köttsliga umgängets sötma. Trots att de i regel 
bodde hos mäster eller, i undantagsfall, hos en gesäll och även om det 

inte var accepterat i kyrkans eller det vidare samhällets ögon kunde ett 

sådant umgänge mycket väl gå för sig. Som Ann-Sofie Ohlander har 

påpekat var trolovningen i detta sammanhang en viktig lösen, ett löfte 

som dock i vissa fall var mycket informellt.91 

Ar 1680 diskuterades på rådstugan i Arboga ett fall där en lärling vid 

Jäder hade levt tillsammans med en piga under ett års tid. Pigans mat

moder hade försökt att hindra deras samvaro i fållbänken, men av lär

lingen fått svaret att "bekymra er intet där om, gör jag annat än som rätt 

är skall jag själv svara." Med det beskedet hade uppenbarligen matmo

dern nöjt sig. Lärlingen hade ju lovat att ta konsekvenserna av älskogsle

ken. Olyckliga omständigheter ledde dock till att han avled innan barnet 

föddes, vilket var orsaken till att händelsen drogs inför rätta.92 Förhål

landet förefaller ha varit liknande också på andra håll. Ann Hörseli har 

funnit en stor andel barn födda före äktenskapet bland gesällerna i Eskils

tuna under 1700-talets slut och under första hälften av 1800-talet.93 

Utgjorde gesällskapet även där den sociala giftermålsgränsen, så var 

uppenbarligen övervakningen av lärlingarna inte så strikt att den uteslöt 

dylika förlustelser. 

Kvinnoarbete och hushållsproduktion 
Det ekonomiska material som järnbruken och andra storskaliga produk
tionsenheter lämnat efter sig berör sällan direkt kvinnorna och deras 
arbete. I avräkningsböckerna är det de enskilda smedhushållens utbyte 

med bruket som har bokförts och kontrollerats. Hushållet benämns efter 

sin företrädare, vanligtvis mannen.94 

För att bringa klarhet i hur arbetsfördelningen i hushållet har sett ut 

får annat källmaterial användas. För Jäders bruk har rättegångs- och 

skråprotokoll varit ovärderliga för att skapa en sådan bild. Valet av käll
material medför en risk för att överdriva kvinnans produktiva sysslor 

90 Rydén 1990, s. 209 f. 
91 Ohlander 1986, s. 70. 
92 Rp 1/8 1680, ASA Al:8, ULA. 
93 Hörsel 1 1983, s. 172. Jfr Magnusson 1988, s. 198. 
94 Jfr Nordström 1988, s. 4. Kekke Stadin har noterat samma svårigheter när det gäller annat 
kameralt material, i första hand i anslutning till statens beskattning, Stadin 1987, s. 120. 
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"utanför" hushållet. Det förtjänar därför att påpekas att hon förutom 
detta arbete naturligtvis också tog huvudansvaret för hemmets och de 
små barnens skötsel. Efterlämnade bouppteckningar och liknande mate
rial mellan år 1690 och 1780 visar att spinnrockar och i vissa fall också 
vävstolar fanns i smedhushållen.95 Hur vanligt det textila hemarbetet 
varit och om det förändrades över tid är svårt att säkert fastställa på 
grund av det fragmentariska källmaterialet. 

I de sammanlagt trettio bouppteckningarna finns får upptagna i sex 
och redskap som tyder på linhantering i en. Vidare finns nio omnämnan
den av spinnrockar och vävstolar. Åtta av dem härrör från perioden efter 
1750, vilket innebär att redskap för textilproduktion, att döma av boupp
teckningarna, då fanns i omkring hälften av hushållen.96 Detta kan jäm
föras med Göran Rydéns uppgifter från Gästrikland under perioden 
1820-1850, där bouppteckningarna för omkring 80% av smedhushållen 
innehöll redskap för textilproduktion.97 Det är således möjligt att den 
textila hemproduktionen vid bruket, på samma sätt som tidigare antytts 
för Nora och Linde, utvecklades under 1700-talets andra hälft. Föränd
ringen innebar sannolikt en teknisk förändring, en övergång från sländor 
till spinnrockar, och i samband med detta en ökning av produktionen. 
Såväl den nya produktionstekniken som den ökade produktionen torde 
fastare ha bundit kvinnan till hemmet.98 

Trots att smedernas produktion inte skedde i hemmet så var hushållet, 
särskilt under 1600-talet och 1700-talets första hälft, produktionens vik
tigaste organisatoriska enhet. Som ovan påtalats ledde detta till ständiga 
problem och konflikter med brukspatronen, vilken strävade efter att 
integrera smedhushållen i en större rationellt ordnad enhet - bruket. 
Konflikterna gällde främst äganderätten till smedjorna och förfogande
rätten över färdigprodukten, frågor som i högsta grad, visar det sig, 
påverkade situationen för mästarhushållets kvinnor.99 

95  Här har avskrifter av bouppteckningar i bruksarkivet och inte Åkerbo häradsrättsarkiv legat 
till grund för undersökningen (vol. 358). 
% Av sammanlagt trettio uppteckningar återfinns spinnrockar i sex och vävstolar i 3. Två hus
håll, mästaren Johan Bromans och gesällen Anders Möller har såväl spinnrock som vävstol. 
JBA vol. 358, ULA. Jfr Rydén 1990, s. 270. 
97  Rydén 1990, s. 329 f. 
98  Närmare kunskap om den textila hemproduktionens omfattning under periodens senare del 
borde gå att nå genom en undersökning 1800-talets mycket omfattande bouppteckningsmate
rial samt genom en analys av smedhushållens inköp från bruket. Hn sådan studie har dock inte 
rymts inom denna undersöknings ramar. 
99  Florén 1987a, s. 92 IT. 
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Familjeekonomin 

Det finns inga belägg för att mästaren och hans hustru skulle ha ingått en 

arbetsgemenskap och bildat ett arbetslag, det vill säga att hustrun skulle 

ha varit med och assisterat mästaren i smedjan. Däremot deltog hon i 

övervakningen av arbetsfolket och i bevakningen av hushållets intres

sen, uppgifter som vissa kvinnor tog sig an med stor iver. Ar 1671 stod 

exempelvis Daniel Hinderssons hustru Karin inför rätta, efter att ha 

anklagat en gesäll för tjuvnad av en järnstång.100 

De olika smedhushållen på holmen hade inte endast ett ekonomiskt 

utbyte med brukspatronen och marknaden, utan bytte också tjänster och 

produkter mellan sig. Samarbetet var sannolikt i vissa fall en viktig form 

av "inbördes hjälp" för att fylla de leveranser, som brukspatronen for

drade. Utbytet ledde också till konflikter. 

Daniel Hindersson var vid 1600-talets mitt en av de ledande mästarna 

på holmen, och son till den dåvarande åldermannen. En av Daniels brö

der var järnhandlare i Stockholm, varför det inte är osannolikt att olov

ligt smide genom hindersönernas försorg såldes till huvudstaden.101 

Daniels hustru Karin, som ovan har omtalats, dyker ofta upp i domböck

erna och inte sällan i olika konfliktsammanhang som anknyter till smi-

desproduktionen och relationen till de andra mästarna. Ar 1667 klagade 

exempelvis smeden Erik Eriksson över henne för att hon kallat honom 

tjuv och slagit honom ett stort hål över hjässan.102 Två år tidigare hade 

en liknande konflikt tagit rent "kvinnliga former". Jöns Olssons hustru 

Malin begav sig till Daniel Hindersson för att kräva betalt för smide som 

maken förfärdigat. Hustru Karin tog emot henne och det kom till het 

ordväxling och slagsmål. Inför rätten kunde hustru Malin visa upp ett 
blodsår över ena ögat.'03 

Dessa exempel visar kvinnor, vilka förde hushållets talan i stridighe
ter med anknytning till produktionen. Kvinnornas del i konflikterna 

kunde också vara mer indirekt. Det hände att de togs som måltavlor av 

kontrahenterna, bland annat för att moraliskt misskreditera varandras 

hushåll. Kvinnan förefaller i hög grad ha personifierat hushållets ära.104 

Den engelske historikern Peter Burke har påpekat att det i äldre tid var 

vanligt att mannen angreps genom att hans kvinna förolämpades.105 

100 Kp 22/8 1671, SHA vol. 20. RA. 
101 Florén 1987a, s. 130. 
102 Kp 20/8 1667, ASA Al:5, ULA. 
103 Kp 5/12 1665, ASA Al :5, ULA. 
104 Andersson 1991, s. 20f. 
105 Burke 1989, s. 107. Jfr Garrioch 1988, s. 112. 
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Kvinnorna förefaller å andra sidan inte heller ha varit sena att replikera 
och kasta sig in i männens diskussioner. Argumentationen i samband 
med ekonomiska tvister och uppgörelser var definitivt ingen uppgift de 
underdånigt överlämnade åt husets "herre". 

När Johan Hindersson hade råkat i en häftig ordväxling med en bonde 
från Medåker gällande en skuld, agerade Johans hustru omedelbart. Hon 
bad bonden att besinna sig och försäkrade att han nog skulle få betalt. 
Bonden ogillade inpasset och vände sig till henne med orden "vad säger 
du sakramentska hora". Förolämpningen måste givetvis besvaras av 
Johan och slagsmål utbröt.106 

Konflikterna som rörde produktionen var således inte personliga, mel
lan mästare, utan inbegrep hela hushållet. Kvinnorna hade här en viktig 
position. Det förekom att det ena eller båda hushållen företräddes av 
kvinnor. När det gällde att, i stridens hetta, moraliskt misstänkliggöra 
eller misskreditera hushållet stod främst dess kvinnor i skottgluggen. De 
övervakande uppgifterna över arbetskraften och rollen som representant 
för hushållet utåt, mot samhället, var dock inte de enda uppgifter, i vilka 
smedhushållets kvinnor tog del. 

Marknaden 

Liksom i bonde- och hantverkarhushållet förefaller kvinnorna ha haft en 
viktig roll när det har gällt att upprätthålla kontakterna med markna
den.107 För smedshustrurna gällde detta såväl avyttringen av det färdiga 
smidet som inköp av råvara. Dessa arbetsuppgifter innebar att kvinnan 
exponerades för det omgivande samhällets blickar och genom sitt bete
ende förutsattes upprätthålla hushållets heder och ära. 

Ar 1675 hade exempelvis jädermästaren Anders Larssons hustru begi
vit sig till Arboga för att försöka utverka ett lån av harnesksmeden Per 
Collingsson. Med sig hade hon också ett hundratal spik. Hon fick låna 
en daler av smeden, men nekade att sälja honom spiken. Han försökte ta 
den av henne men hon böjde sig undan och smeden föll tungt över går
dens fyrfat, varvid han överöstes av skällsord och förolämpningar från 
mästarhustrun.108 Collingsson anklagades senare för att ha orsakat hen
nes död, varför saken drogs inför rätta. Han friades emellertid sedan 
några kvinnor vid bruket hade förklarat att hustrun haft problem med 

106 Kp 8/3 1670, SHA Vmld 19 1/2, RA. 
107 Stadin 1980, s. 304, Amussen 1988, s. 68, Wright 1985, s. 106, Medick 1976 s. 312. 
l0s  Rp 24/3 1675, AS A A 1:6, ULA. 
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livmodern, vilken vandrat i kroppen och denna gång uppstigit till hjärtat 

och tagit hennes liv. 

Synen på detta livsalstrande organ som begåvat med ett eget liv, vilket 

i vissa fall kunde få allvarliga följder för kvinnans hälsa, i synnerhet den 

psykiska, förefaller att ha varit utbredd. Natalie Zemon Davies skriver 

att livmodern betraktades som 

a hungry animal; when not amply fed by sexual intercourse or reproduc-
tion, it was likely to wander about her body, owerpowering her speech and 

>> 109 senses . 

Fortfarande i Nordisk Familjebok 1884 såg man sig förövrigt tvingade 

att understryka att hysteri inte hade sin grund "i lifmodern som ofta blif-

vit orättvist beskylld, och hvaraf sjukdomen fått sitt namn (af Grek hys-

téra, lifmoder)".110 

Kvinnor var också inblandade i handeln med järnprodukter på hol

men. Samma år som Anders Larssons hustru gått till staden med sin 

spik, anklagade Anders Hindersson en gesäll för att ha förskingrat några 

hundra spik för honom. Gesällen erkände brottet samt uppgav att han 

genom sin hustru sålt dem vidare till en annan smed. Denne erkände 

bara att han köpt halva partiet, dock med förbehållet att hustrun hans 

möjligen kunde ha köpt resten.111 Han hade således inte haft full kontroll 

över hustruns affärer och var inte säker på om hon köpt även det reste

rande partiet. 

Att kvinnorna på detta sätt har bedrivit egna affärer, maken ovetandes, 

belyses också av ett fall vid Linde och Ramsbergs gruvting år 1718. 
Handelsmannen Lars Hammar förklarade då att han inte kände till var
för bergsmannen Lars i Fanthyttan inte fått en riktig räkning, eftersom 

det hade varit hans hustru som hade haft hand om dessa affärer och hon 

var för tillfället i Stockholm."2 Argumenten att det var hustruns affärer 

kan naturligtvis ses som taktiska, ett sätt för männen att svära sig fria 

från ansvar. Det intressanta är dock att det av rätten accepterades som en 

skäliga orsaker, vilket i sin tur öppnade för strategiska utvägar. 

Olof Håkanssons hustru i Munkhyttan, i Linde socken, gick dock väl 

långt på denna väg. När maken skulle stämmas inför bergstinget för att 

han inte hade betalt Anders Andersson och hans mor lön för bokning 

109  Davies 1975, s. 124. 
110  Nordisk familjebok 1884, bd 7 spalt 219. Jfr Foucault 1987, s. 105. 
111  Kp 30/3 1675, SHA, Vmld 29, RA. 
112  GTP21/6 1718. BMA Al ba:l,ULA. 
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och masugnsarbete, hindrade hustrun tingets utsända att komma in i stu
gan för att träffa Olof. Kallelsen till tinget fick i stället fästas utanför 
stugdörren. Stämningen betraktades dock som laga och målet utfördes 
trots att Olof inte var närvarande.113 

Dessa exempel bör tas som en varning mot att driva synsättet på hus
hållet som samhällets minsta enhet för långt. Kollektiviteten i äldre 
tiders samhällsliv får inte uppfattas som ett utplånande av individualite
ten till ett tillstånd av total genomskinlighet inför den andre, i hushållets 
eller samhällskorporationens gestalt.114 Att samhället socialt och ideolo
giskt var korporativt ordnat behöver således inte betyda att dess männis
kor skulle brista i personlighetsutveckling eller individualitet. Detta lika 
lite som det moderna samhällets individualistiska medborgartanke och 
kapitalistiska ekonomi omöjliggör ett kollektivt medvetande och hand
lande. Michel Foucault har påpekat att den disciplinära maktens organi
sering i upplysningstidens juridiska system och sättet att bestraffa, byg
ger på ett utpekande av individen.115 Exemplen ovan antyder dock att 

även äldre tiders lagstiftning och rättsskipning i vissa avseenden var 
individualiserande. 

Låt oss emellertid återvända till Jäders bruk. Flera exempel finns på 
att också inköp av råvara ombesörjdes av kvinnor. Ar 1671 avslöjades 
två större järnstölder i en bod i Arboga. En stor del av stöldgodset avsat
tes bland mästarna på Jäder. Mästersmeden Lars Abborres hustru före
faller ha spelat en huvudroll i förhandlingarna med tjuven. Denne 
menade att om det inte varit för smedshustrun som "legat honom så hett 
om järn" så hade han inte gjort det andra inbrottet.116 

Möjligtvis kan kvinnornas marknadskontakter - på samma sätt som 
jag tidigare gjort när det gällde hammarsmedshustruns uppgifter - för
klaras med att det var lämpligt att de skötte dessa uppgifter då mannen 
var upptagen i smedjan. Det finns dock exempel på att man och kvinna 
varit tillsammans i staden, men att kvinnan trots detta skött inköpen av 
järn. Medan mästaren Olof Olsson under ett besök i Arboga våren 1674 
hade slagit sig ned på en bänk invid torget och samspråkade med en 
dräng från staden, hörde sig hustrun för om något järn fanns till salu."' 

Av dessa exempel kan inte slutsatsen dras att marknadskontakterna 
uteslutande sköttes av kvinnor; emellertid visar de att mästarhustrun 

113 GTP 20/5 1712, vol. cit. 
114 Jfr Florén 1988b, s. 72f. 
115 Foucault 1975, s. 172, s. 273 f. 
116 Rp 22/3 1671, ASA A 1:6, ULA. 
117 Rp 20/5 1674, vol. cit. 
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spelade en viktig roll för att upprätthålla dem. Detta gjorde henne för

modligen väl insatt i makens ekonomiska och affärsmässiga förhållan

den. Liksom hos hammarsmedhushållet, i exemplen ovan, förekom 

också att hustrun fick företräda maken vid tinget eller på rådstugan i 

ärenden som rörde hushållets egendom eller affärer.118 

Att brukspatronen förbjöd mästarhushållets agerande på avsalumark-

naden och gjorde sitt bästa för att förhindra deras inköp på rå varumark

naden, innebar att dessa delar av kvinnoarbetet illegaliserades. Antyd

ningar finns att kvinnornas sociala ställning vid bruket försämrades 

under samma period. År 1711 uteslöts de exempelvis från skråsamman

komsterna med motiveringen att skrået tröttnat på att åhöra deras "förar-

gerliga och ledsamma trätor".119 Åtgärden skulle lika gärna ha kunnat 

motiveras med det gamla engelska ordspråket "many women, many 

words".120 

Det är möjligt att mästarens hushåll och inte enbart han själv även 

fortsättningsvis sågs som delaktiga i den korporativa gemenskapen. Dag 

Lindström har understrukit att ett sådant "familjemedlemsskap" var ett 

allmänt drag för det förkapitalistiska samhällets skrån och gemenska

per.121 Det var dock i fortsättningen bara männen som kunde göra sin 

stämma hörd. Förändringen innebar därmed ett stärkande av hushållets 

patriarkala strukturer. I stället för att direkt framföra sina klagomål, hän

visades kvinnorna att anmäla dem skriftligt eller be sina manliga anhö

riga föra fram dem. Beslutet gällde dock inte alla kvinnor, utan mäs-

taränkorna undantogs. 

Mästaränkorna 
Liksom i bergsmanshushållet eller bland stadens hantverkare och han

delsmän fortsatte mästaränkorna på Jäder arbetet efter makens död. På 

samma sätt som i det övriga samhället var det också, för en hugad gesäll, 

möjligt att genom att äkta en änka komma i besittning av en verkstad. År 
1723 gifte till exempel gesällen Olof Hultström, vars hustru avlidit året 

innan, om sig med den tjugo år äldre mästaränka som förestod den 
smedja i vilken han arbetade. Även Anders Åhlberg gifte sig det året 

med en mästaränka och avancerade till mästare.122 

"s  Hp 1 1/6 1707, (ÅHA) Al :a II, ULA. Erik Levert företräddes av sin hustru för att svara sin 
bror angående arvskiftet efter en tredje broder. 
119 Sp 19/6 1711, JBA vol. 355, ULA. 
120 Obelkevich 1988, s. 51 
121 Lindström 1991, s. 13f. 
122 Hfl 1723, ALF A 1:2, ULA. 
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Så länge smedjorna var hushållsegendom ärvde döttrar verkstäder 

efter sina fäder, vilket sannolikt gav hushållets kvinnor en stark ställ
ning. Det var då de och inte mannen som bringat med sig det nödvän
diga produktionsmedlet i boet. Giftermålet innebar inte att den medförda 
egendomen automatiskt betraktades som makens. Smedjan tycks juri
diskt ha behandlats på det sätt landslagen stadgade om jord som kvinnan 
förde med sig i äktenskapet. För att avyttra den måste mannen ha kvin
nans tillstånd.123 Ar 1657 lyckades exempelvis Hemming Carlssons hus
tru, Karin Nilsdotter, upphäva makens försäljning av den smedja på hol
men som var hennes arvegods.124 

Hade inte kvinnan, eller rättare sagt hennes man, direkt bruk för sin 
smedjedel kunde den hyras ut. År 1697 fordrade således Margareta 
Hemmingsdotter Johan Berg på smedshyra för att han hade fått tillåtelse 
att bruka hennes verkstad.125 Margareta var dotter till Karin, varför det 
inte är uteslutet att det är samma smedja, eller del därav, som åter ärvts 
på spinnsidan.126 

I mästaränkans smedja 

Lika lite som under sin makes livstid tog änkan del i det direkta arbetet i 
smedjan. Däremot övertog hon på egen hand övervakningen av produk
tionen och ansvaret för att svarsgoda produkter levererades till brukspa
tronen. När änkan hade ansvaret för verksamheten fick hon ensam upp
rätthålla relationen till de andra mästarna och övervakningen av arbets
folket i smedjan, uppgifter som inte var helt enkla att fullfölja. År 1703 
överfölls exempelvis Anders Hinderssons änka av mästaren Erik 
Johansson Levert. Änkan hade ställt krav på smidesprodukter av Erik, 
vilket han besvarade med att kalla henne trollpacka och slå "henne för 
axlarna med en yxa så att en stor blånad blev".127 

Sannolikt var det dock inte relationen med de övriga mästarna som 
utgjorde det största problemet, utan övervakningen av gesällerna. År 
1716 krävde exempelvis Carl Falks hustru, vars make hade skickats att 
arbeta vid artilleriet i Stockholm,128 gesällen Fredrik Svanström på ytter-

1 2 3  MEL giftennålsbalken kap. XX. Winberg 1985, s.  44, Munkleil  1988, s.  24. Jfr även Amus-
sen 1988, s.  72, Sogner-Sandvik 1989 s.  443. 
1 2 4  Rp 7/10 1657, ASA A 1:4, ULA. 
1 2 5  Hp 17/6 1697, ÅHA Ala:7, ULA. 
1 2 6  Hfl 1660, ALF Al: 1, ULA. 
1 2 7  HP höstting 1703, ÅHA A1 a: 10, ULA. Jonas Svala i Vallas vittnesmål. Erik nekar inte och 
bötfalls til l  2 ggr 3 mrk smt. 
1 2 8  Sp 3/5 1718, JBA vol. 355, ULA. 
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ligare produkter av det järn han hade hämtat ut. Hon misstänkte nämli

gen starkt att han olovligen använt en stor del av det för sin egen pro

duktion.129 Problemen i Falks smedja var inte nya. Två år tidigare hade 

en av mästarna inför skrået omvittnat att i hennes smedja kunde "gesäl

len och pojken fritt dricka och dansa, dagen och natten igenom.".130 

Änkan skötte inte övervakningen helt på egen hand, utan hade hjälp 

av det övriga hushållet. Söner men även döttrar har hjälpt till att kontrol

lera gesällerna. Anders Hinderssons dotter Marita, hjälpte exempelvis 

sin mor att kontrollera gesällen Erik Holms göranden i smedjan. Inför 

skrået klagade hon 1711 över att han hade tagit sig friheten att behålla 

några ringar järntråd som vederlag för den uteblivna veckolönen. Kon

flikten dem emellan hade pågått ett tag. Marita berättade nämligen också 

att Erik tidigare givit henne en örfil, vilket han försvarade med att han 

varit tvungen att försöka få hejd på hennes skamlösa mun.131 

Änkans uppgift innebar också ett ansvar för att smedjan reparerades 

och någorlunda hölls vid makt. Detta belyses år 1682 då Anders 

Markusson krävde betalning av Daniel Hinderssons änka, Karin, för ett 

par träbälgar som han hade förfärdigat åt henne. Karin svarade honom 

att hon inte tänkte betala något förrän bälgarna var tjärade.132 Sannolikt 

var de beställda av maken som avled omkring år 1682.133 Uppenbarligen 

hade han hållit sig ajour med tidens tekniska utveckling. Att använda trä 

i stället för läder i bälgarna var en nyhet som hade introducerats i riket 

på 1630-talet och var då i första hand avpassad för masugnsdriften.134 

Karin underströk dock att de skulle vara i produktionsdugligt skick, om 

hon skulle kunna tänka sig att betala dem. 

Underhållsarbetet ställde i visa fall kvinnorna inför problem. Också i 

detta sammanhang klagades i skrået över Carl Falks hustru. Hon hade, 
menade man, visat sig försumlig när det hade gällt att "i smedjan 

bygga". Åldermannen förmanade henne att bättra sig "så fram t hon icke 
vill stötas ifrån smedjan".13:1 

Traditionerna vid bruket när det gällde änkans konservering vid egen
domen förefaller således inte ha skilt sig från vad som praktiserades i det 

övriga samhället. Änkan fortsatte att styra hushållet såvida hon inte 
valde att gifta sig och överföra huvudansvaret på en ny make. Att leda 

129 Sp 17/3 1716, JBA vol. cit. 
130 Sp 11/10 1714, JBA vol. cit. 
131 Sp 19/6 1711, JBA vol. cit. 
132 Kp 12/10 1682, SHA cd 1067, RA. 
133 Arvsskifte gjordes först 1683, JBA vol. 358. 
134 Hildebrand 1957, s. 26. 
135 SP 4/8 1712, JBA vol. 355, ULA. 
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arbetet i smedjan ställde henne inför problem med övriga mästare men 
framförallt med arbetsfolket. En grund till detta var sannolikt att hon 
själv inte var närvarande och styrde produktionen i verkstaden. 

Egendomsöverföring och änkekonservering 

Som framgått i diskussionen av bergsmanshushållet ovan, så hotade en 
urholkning av hushållets äganderätt till produktionsmedlen änkans möj
lighet att sitta kvar på egendomen. Vid Jäders bruk aktualiserades denna 
fråga av överföringen av egendom från smeder till brukspatronen, vilken 
tog sin början vid 1600-talets mitt. 

Äganderätten till smedjorna borde inte minst för kvinnorna ha varit 
viktig att försvara. Mästarhustrur deltog också i de konflikter som upp
stod till följd av egendomsöverföringen. Tydligast kom detta till uttryck 
år 1672 då smedjorna på holmens östspets, vid Garpströmmen, skulle 
lösas in och rivas för att ge plats åt ett pappersbruk. När pappersmakaren 
anlände med sitt folk för att påbörja bygget, möttes han av de drabbade 
smedshustrurna beväpnade med yxor och fast beslutna att förhindra 
arbetet. En av kvinnorna fällde en av draghästarna med ett välriktat slag 
mot djurets huvud för att, enligt hennes egen utsaga, inte bli omkull-
sprungen av hästen.136 

Försvaret av ägandet var en hushållsangelägenhet. Av detta var hela 
hushållets välfärd avhängigt. Eller som det uttrycks i den bedjande 
avslutningen på garpströmsmästarnas supplik till kungen om att han 
måste bevara dem vid egendomen så "att vi med våra hustrur och små 
barn, icke alldeles i hungersnöden förgås måtte...".137 Värt att notera är 
också att en särskild del av den summa pappersmakaren ersatte smeder
nas egendom med, enligt uppgörelsen skulle tillfalla smedshustrurna 

som en "äreskänk".138 

För dessa hushåll gällde att de förbehållslöst skulle gå miste om sin 
tidigare egendom och försörjning. Inom det övriga bruket var inte sak
förhållandet lika tydligt. Då brukspatronen övertog smedjor på holmen, 
vilket ofta skedde sedan mästaren avlidit, lät han i regel änkan bli kvar 
på egendomen. Detsamma gällde efterlevande efter de smeder som inte 

ägde sina egna smedjor.139 

Ett stöd för en fortsatt konservering av änkan vid egendomen var san-

136  Floren 1987a, s. 98. Rp 14/2 1672, ASA Al:6, ULA. 
137  Odat, sannolikt 1671, Äh vol. 11, RA. 
13S  RS 3/2 1672, bilagt i rannsakningsprot GX A: 1, VLA, ULA. 
139  Floren 1987a, s. 99 f. 
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nolikt, även om någon diskussion om saken aldrig fördes, de stadganden 

som gjordes i de allmänna skråordningarna.140 På 1650-talet hade ämbe

tet vid Jäder lovats egna ordningar; några sådana utfärdades dock aldrig 

utan i stället kom den allmänna skråordningen att tillämpas.141 Ar 1729 

dömde skrået exempelvis Erik Johansson Leverts änka, Anna Tholsdot-

ter, att böta 3 d smt för sidvördnad av ämbetet efter skråordningens arti

kel 10 § 2. Anna uppmanades också att omedelbart betala Jon Ersson 

Le vert hans innestående gesällön. I detta fall har det uppenbarligen varit 

gesällen, inte änkan, som varit den svagare parten. Gesällen sades ha 

varit "af så blödigt sinne och försynt" att han inte vågade att ställa sina 

rättmätiga krav på betalning.142 

Linder hela 1600- och större delen av 1700-talet fortsatte således mäs-

taränkorna att bli kvar vid sina avlidna mäns verkstäder. Vissa år var 

andelen härdar som styrdes av kvinnor iögonfallande hög. Så exempel

vis åren 1714 och 1727 då så många som åtta mästaränkor förestod 

verkstäder på holmen. Vid det senare tillfället nämns dessutom en mäs-

tardotter, förre åldermannens Hans Hindersson Leverts dotter, i led

ningen för en smedja.143 

Tabell 3: Antal mästaränkor och samtliga mästarplatser vid Jäders bruk 1685-
1752 

År antal mästarplatser antal mästaränkor 

1685 24 1 

1699 26 3 

1704 27 6 

1714 25 8 

1727 20 8 

1752 16 1 

Källa: avräkningsböcker 1685-1752, JBA vol. 1, 2, 3, 4, 6, 23, ULA. 

Att antalet mästaränkor som förestod verkstäder minskade mellan 1727 
och 1752 är signifikant för den fortsatta utvecklingen. Under 1700-talets 

andra hälft blev det allt mer sällsynt att änkan övertog ansvaret för pro

duktionen och under 1800-talets början förekom det inte alls.144 Anders 

140 Se ovan. 
141 Florén 1987a, s. 222. 
142 Sp 4/8 1729, JBA vol. 255, ULA. 
143 Avräkningsbok 1727, JBA vol. 6, ULA. 
144 Under perioden 1750-1780 är det bara en anka av sexton som lar brukspatrons förtroende, 

Parez 1990, s. 19. 
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Wahlströms änka som förestod makens verkstad mellan åren 1778-1782 
var den sista i sitt slag.145 

Egendomsöverföringen hade inneburit att förutsättningarna för änke
konserveringen hade förändrats. Skråordningens stadgande om att änkan 
kunde skiljas från verkstaden om hon, i de övriga mästarnas ögon, inte 
fullgjorde sin uppgift förändrades vid bruket till villkor att leva upp till 

brukspatronens krav. Även om saken ventilerades, så beslutade skrået 
aldrig i frågor som gällde att tillsätta eller skilja änkor från ledningen av 
verkstäderna. Det var brukspatronens sak. Liksom den förlagsbundne 
bergsmansänkan blev smedsänkan således tvungen att leva upp till 
bestämda krav på en produktion av rimlig kvantitet och kvalitet, samt att 
betala av på den skuld som maken hade häftat i. 

Ofta riktade brukspatronen klagomål mot dem. År 1719 var Jakob 
Neuman missnöjd med samtliga sex mästaränkor. Om Olof Carlsson 
Holms änka var kommentaren ironiskt uppgiven. Hon har, skriver han, 
"med all flit bemödat sig att öka skulden, ja så alldeles att hela dess års
arbete har ofta föga högre stigit än summan av skulden".146 

Brukskrediten innebar att problemen med de lågproducerande hushål
len gavs ytterligare en dimension. Krediten i bruksboden utnyttjades och 
skulden växte till. Olikt praxis vid andra järnbruk skedde vid Jäder ingen 
kontinuerlig avskrivning av smedernas skulder, utan de ackumulerades 
år efter år. Olof Holms änka konsumerade således, enligt Neuman, i 
regel större värden än hon producerade. Här fanns en gräns där värdet av 
smedhushållets produktion inte översteg kostnaderna för dess reproduk
tion. Dessa hushåll blev i brukspatronens ögon till en parasitär belast
ning. 

Produktion och skuldsättning 

Hur tedde sig då situationen för de verkstäder som lydde under änkor? 
Var produktionen lägre och skuldsättningen högre? Trots brukspatron
ens klagomål styrde Olof Carlsson Holms änka fortfarande verkstaden 
år 1727. Hennes produktion var det året högre än genomsnittet i de verk
städer som handhades av mästare. Även skuldsättningen var högre, dock 
långt under de alarmerande siffror som brukspatron Neuman tidigare 

Räkenskaperna för denna t id är  ytterst  sporadiska.  Huvudbok 1778, JBA vol.  74.  Huvudbok 

1780 vol.  75:  Bonden Nils Nilsson i Racksäter har leverat  kol t i l l  änkan. Huvudbok 1781, 

vol.  78:  Nils Karlsson i Knatthäll  levererat  kol.  I luisförhörslängden skrivs änkan mellan 1778, 

då maken avlider,  och 1782 t i l lsammans med lärl ingen Robert  Robertsson Petré,  sedan ensam. 

ALF A1:1 1,  ULA. I mantalslängden 1782 med anteckningen "utgår",  JBA vol.  358,  ULA. 
1 4 ( 1  Brukspatron Neumans pro-memoria 3/2 1719, JBA vol.  357,  ULA. 
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hade uppgivit. Skulden uppgick till knappt hälften av värdet av hennes 

årsproduktion. Hur såg då förhållandet ut för de övriga änkorna? 

Tabell 4: Mästare och mästaränkors genomsnittsproduktion per år i daler 
kopparmynt 1685-1752.147 

År Antal änkor Änkornas produktion Mästarnas produktion 

1685 1 33 533 

1699 3 133 491 

1704 6 706 733 

1714 8 635 894 

1727 8 1553 1372 

1752 1 1817 1441 

Källa: Avräkningsböcker 1685-1752, JBA vol. 1, 2, 3, 4, 6, 23, ULA. 

Fram till och med år 1714 var produktionen i änkornas verkstäder klart 

lägre än i mästarnas. Mellan det året och år 1727 skedde emellertid en 
produktionsstegring och änkornas produktion kom att överstiga, liksom 
fallet var med den ensamma änkan 1752, mästarnas genomsnittsproduk

tion. Sannolikt speglar utvecklingen de skärpta krav som brukspatron 

Neumans ställt på änkornas produktion. Det var bara de mest högprodu-

cerande änkorna, som tilläts att behålla sin plats. 

När det gäller skuldsättningen är inte mönstret lika tydligt. Mästarän-

korna förefaller dock i regel ha varit tyngre skuldsatta än mästarna under 

1700-talets första hälft. 

Tabell 5: Mästare och mästaränkors genomsnittliga skuldsättning i daler 
kopparmynt 1685-1752.148 

År Mästaränkor Mästare 

1685 114 121 

1699 84 99 

1704 316 265 

1714 371 350 

1727 573 459 

1752 252 898 

Källa: Avräkningsböcker 1685-1752, JBA vol. 1, 2, 3, 4, 6, 23, ULA. 

147 Eftersom styckepriset inte förändrades mellan 1685-1752, är det rimligt att anta att produk
tionsvärdet speglar förändringar i den producerade volymen; Florén 1987a, s. 45. 
148 Summa antal änkor är detsamma som i tabell 4 ovan. 
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De som misslyckades 

Vad hände då med de änkor som inte uppfyllde produktionskraven? 
Flera änkor blev uppsagda efter en tid som förvaltare av egendomen. År 
1716 sades exempelvis Abraham Erssons änka upp från smedjan efter 
att ha styrt den i knappt ett år. Tre år senare återfanns hon och två av 
hennes döttrar på listan över onyttigt folk som skulle förvisas från bru
ket. Det sociala fallet till följd av makens död hade blivit förödande. 

Andra valde att mer eller mindre frivilligt dra sig tillbaka. År 1714 
meddelade Anders Hinderssons änka, Britta Larsdotter, att hon "uti sin 
ålderdom icke förmådde nappas med någon gensträvig gesäll".149 Som 

tidigare visats hade kvinnorna det inte alltid alldeles lätt när det gällde 
att övervaka arbetsfolket. Att de skyllde misslyckandet på gesällen före
kom också i andra fall.150 Brittas produktion var ändå hyfsad det året, 
455 d kmt, men lägre än genomsnitten för såväl mästare som änkor. 
Skulden var också relativt hög, drygt 800 d kmt.151 Beslutet var inte helt 

frivilligt. Tydliga påtryckningar hade sedan länge förekommit från 
brukspatronens sida. Redan 1699 hade han "för dess långsamma och 
sena leveranser" avstängt henne från smedjan. Hon hade dock med hans 
tillåtelse kommit tillbaka.152 

För Britta kan det ändå ha varit strategiskt riktigt att frånträda verksta
den detta år. Hon begärde nämligen att hennes måg Nils Ungert skulle få 
ta över verksamheten. Ungert hade arbetat i smedjan åtminstone sedan 
1711 och övertog 1720, sedan egendomen övergått till brukspatron, 
såväl änkans smedjedel som gård.153 Det sociala fallet kunde på detta 
sätt mildras genom att verkstaden uppdrogs åt en nära släkting, något 
som dock kunde ske först efter brukspatronens godkännande.154 

Smedsänkefrågan var säkerligen inte helt enkel att hantera för bruks
patronen. Samtidigt som han strävade efter att i möjligaste mån effekti
visera produktionen, hade han ett patriarkalt ansvar för mästarna och 
deras efterlevande. Han föll till föga inför änkornas böner. Han lät till 
och med vissa av dem att tillträda egendomen på nytt, trots att de tidi
gare hade misskött sig. Anders Hinderssons änka var ett sådant fall och 
Johan Nilssons änka ett annat. Om den senare säger han sig gång efter 
annan ha "ordonerat henne geseller att förestå verkstaden, varmed dock 

149  Sp 15/3 1714, JBA vol. 355, ULA. 
150  SP 22/10 1716, vol. cit. 
I ;> l  Avräkningsbok 1714, JBA vol. 4, ULA. 
152  Jakob Neumans pro memoria 3/2 1719, JBA vol. 357, ULA. 
b3  Inventarium på änkans egendom 12/1 1720, JBA vol. 358, ULA. 
154  Brukspatron Neumans brev till landshövding Fahlström 30/9 1712, JBA vol. 324, ULA. 
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icke annat är varit än att hon uppå vart uttag blivit mer och mer skyl
dig".155 Anders och Johan hade själva ägt sina smedjor. Änkornas miss
skötsel innebar därför att smedjorna måste lösas in av brukspatronen, 
om änkan slutgiltigt skulle kunna skiljas från egendomen. Så skedde 

också efter en tid i båda fallen. 

Det var dock inte bara änkor efter självägande smeder, som på detta 
sätt gavs flera chanser. Ar 1715 begärde Ambrosius Erssons och Gabriel 
Forsbergs änkor, samt Carl Falks hustru att få träda till de verkstäder, 
som de tidigare hade brukat. Brukspatronen gav dem tillåtelse att på 
"prov [...] antaga verkstäderna, så framt de ej vidare fördjupar sig i 
skuld och böra de vid nästa krogdag med tjänliga gesäller förses".156 

Bristen på räkenskapsmaterial dessa år gör det svårt att bedöma hur 
kvinnorna lyckades. För Gabriel Forsbergs änka förefaller det inte ha 
gått något vidare. Ar 1716 försökte hon få brukspatronens tillstånd att 
ägna sig åt tråddragning. Han menade dock att det inte gick för sig, då 
det stred mot skråordningens förbud att överskrida yrkesgränserna inom 
ämbetet.157 Två år senare hade änkans skuld vuxit och Jakob Neuman 
hotade med att "hon och alldeles stötas ifrån smedjan". Ingen av kvin
norna fanns kvar i ledningen för någon verkstad år 1719, fyra år efter det 
att de gjort sin "come back".158 

Misslyckades tämligen omgående gjorde också Nils Ahlgrens änka, 
som vid makens död hade lämnat sina barn på holmen och rest till 
Stockholm. Hon återkom 1723 och fick också hon en andra chans, och 
erbjöds "i anseende till dess fattiga barn" arbete i smedjan.1591 brukspat
rons ögon misskötte hon sig dock ännu en gång och åldermannens änka 
tog över hennes plats.160 Fyra år senare återfinns hon på listan över onyt
tiga som skulle avhysas. Aret därefter flyttade hon åter till huvudsta
den.161 

Omgifte och äktenskapsmarknad 

Att änkorna under 1700-talets andra hälft ytterst sällan övertog ansvaret 
för smidesproduktionen torde ha påverkat deras möjligheter till omgifte. 

155 J Neuman till häradshövdingen 15/2 1708, JBA vol. 324, ULA. Inventarium på Anders Hin-
derssons änkas egendom 12/1 1720, JBA vol. 358, ULA 
156 Sp 22/8 1715, JBA vol. 355, ULA. 
157 Sp 17/3 1716, vol. cit. 1669 års skråordning art. X § 23, Stiernman vol. 3, s.733ff. 
,5S Jakob Neumans pro memoria 3/2 1719, JBA vol. 357, ULA. 
159 SP 18/2 1723, JBA vol. 355, ULA. Barnen var då tio respektive fyra år gamla. 
160 SP 8/2 1725. JBA vol. 355, ULA. 
161 SP 19/6 1727. JBA vol. 355. ULA. Husförhörslängd 1728, ALF Al:l, ULA. 
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Av en anteckning i en bouppteckning efter en av holmens mästare år 
1752, framgår klart att det först var efter brukspatronens medgivande 
som en gesäll, vilken gifte sig med en änka, blev mästare och kunde 
träda till härden i smedjan.162 Peter Johansson Levert skrevs således 
1744 fortfarande som gesäll, trots att han hade äktat Johan Svans 
änka.163 Ingen av de tre gesäller som mellan 1760 och 1780 gifte sig 
med mästaränkor avancerade själva till mästare.164 

Att gesäller ändå valde att gifta sig med mästaränkor kan kanske, för
utom möjligheten av ett ömsesidigt tycke mellan parterna, förklaras av 
att äktenskapet kunde tillförsäkra gesällen en bostad. Gårdarna var 
under hela perioden mästarhushållets egendom.165 Sannolikt förklarar 
detta att bebyggelsen vid bruket under 1700-talet hade en betydligt mer 
myllrande stadslik karaktär än den, på många sätt, jämförbara anlägg
ningen vid Wedevåg i Linde socken, där boningshusen hade byggts och 
ägdes av brukspatronen och, likt ett pärlband, kantade bruksgatan som 
löpte tvärs över holmen.166 

Även när det gällde gårdarna förekom dock en överföring av egen
dom från smeder till brukspatronen som betalning för mästarens skulder. 
I motsats till förhållandet med smedjorna, så behöll brukspatron dock 
inte boningshusen i sin ägo. I flera fall såldes de vidare till mästare och 
gesäller på holmen.167 Kunde gården inte på detta sätt vidareförmedias 
förefaller änkan ha fått bo kvar. Hon kunde dock vräkas om brukspatro
nen behövde bostaden till något "nyttigare" ändamål. 

Så var fallet med Johan Nilssons gård. Förtvivlad vände sig änkan år 
1711 till kungen då hon, nio år efter sin makes död, hade tvingats lämna 
ifrån sig gård och smedjedel som betalning för skulderna till bruket. 
Enligt egen utsago hade hon varit sjuk och sängliggande; barnen hade 
måst leda henne från gården. Brukspatron Neuman förklarade det hela 
med att han behövt husen och verkstaden för en annan smed.168 

Jakob Neumans utgångspunkt, att bostäderna skulle innehas av sme
der verksamma vid bruket, slogs tydligt fast av hans efterträdare ett 

162 Anteckning i bouppteckning efter Carl Holm 12/11 1752, JBA vol. 358, ULA. 
163 Änkan fortfarande egen rubrik i husförhörslängden. Under Levert skrivs dock Carl Johans
son Svan från hustruns tidigare gifte, HIT, ALF Al :7. 
164 Parez 1990, s. 20. 
165 Florén 1987a, s. 39. 
166 Jfr teckningania hos Angerstein över Jäder resp. Wedevåg från 1700-talets andra hälft. 
Angerstein reseberättelser, JKrA FIIa7, BK.A, RA. Om ägarförhållandena vid Wedevåg se 
Schröderstierna s. 15. 
167 Florén 1987a, s. 39. 
108 Johan Nilssons änka till kungen odat 1711, Brukspatron Neuman till kungen efter justitiere-
visionens förfrågan 22/4 1711. JBA vol. 324, ULA. 
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sekel senare. År 1822 meddelades att holmens hus och gårdar skulle 

innehas med äganderätt, dock under villkor att innehavaren hörde till 

smedsämbetet och inte förödde egendomen. Äganderätten innebar inte 

en obetingad arvsrätt. Gårdarna skulle gå i arv bara under förutsättning 
att "son eller måg efterträder förre innehavaren i arbetet".169 

Änkekonservering och kapitalism 

Konserveringen av änkan vid egendomen hade byggt på att hushållet 

ägde produktionsmedlen och att produktionens syfte var hushållets 

reproduktion. Så var inte längre fallet vid Jäders bruk under 1600-talets 

andra hälft. Egendomen hade tagit formen av kapital och målet med pro

duktionen var vinstmaximering. Förändringen av egendomsförhållan

dena innebar dock inte att änkekonserveringen i ett slag upphörde. Fram 

till andra hälften av 1700-talet fortsatte kvinnorna att styra verkstaden 
efter mannens död. Kraven på dem hade dock hårdnat. Produktionens 

volym fick inte sjunka och skulden inte öka. De änkor som lyckades 
upprätthålla produktionen på en acceptabel nivå kunde lugnt fortsätta 

arbetet. Produktionen i de verkstäder som kvinnorna hade om hand 1727 

och 1752 var lika stor, om inte större, än i de smedjor som lydde under 

mästare. De änkor som misslyckades avsattes från egendomen och ris

kerade att avvisas från bruket. För att behålla sin plats måste änkan såle

des visa sig lika duglig, om inte bättre, än vad maken hade varit. 

Trots att vissa mästaränkor lyckades att upprätthålla produktionen, 

försvann änkekonserveringen som institution under 1700-talets andra 

hälft. I stället växte andra former för änkornas försörjning fram vid bru

ket, vilka jag snart skall återkomma till. 

Gesällhustrurna 
Gesällens avlöning grundades på förutsättningen att han var ogift och 

ingick i mästarhushållet. Bildade han under sådana förutsättningar 

familj är det rimligt att anta att han antingen kunde finna extrainkomster 

eller att hans hustru kunde bidra till hushållets försörjning. Kvinnoarbe

tet fick här en annan dimension än i mästarhushållet. Som Alice Clark 
har påpekat kunde gesällhustrun, i motsats till mästarhustrun, inte inom 
hushållets ramar dela makens verksamhet.170 Hushållet var aldrig pro-

169 SP 3/10 1822, JBA vol. 356, ULA. 
170 Clark 1982, s. 166. 
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duktionsenhet; det förfogade aldrig över några produktionsmedel. Lik
som gesällen sökte sig hans hustru försörjning utanför hushållet. 

Vid Jäder förefaller både gesällerna och deras hustrur ha försökt att 
försäkra sig om extrainkomster. År 1719 ondgjorde sig Jakob Neuman 
över att gesällernas giftermål ledde till ökade stölder och att mästarna 
tillät dem att producera för egen avsalu. Kvinnoarbetet berörde han i 
samma jerimiad. Brukets döttrar lärde sig, enligt honom, inte annat än 
att böja häktor och bränna brännvin. När de blivit fullärda och fått till
gång till en brännvinspanna gav de sig i lag med en gesäll "utan att veta 
varav födan skulle tagas."171 

Brännande och bryggande 

Bryggande och brännande samt försäljning av dessa produkter förefal
ler, särskilt under 1700-talets tidigare del, ha varit ett viktigt sätt för 
gesällhustrun att bidra till familjeinkomsten. Också i det omgivande 
samhället var det en syssla, som mindre bemedlade hustrur och änkor 
under 1600- och 1700-talen ofta ägnade sig åt.172 Vid mitten av 1600-
talet klagade exempelvis arbetarna vid kronans varv på Skeppsholmen 
att staden försökt tvinga deras kvinnor att göra dagsverken vid befäst
ningsarbetena i Stockholm. Saken drevs till riksrådet som menade att så 
borde ske av de kvinnor "som driva någon annan handel med ölsäljande 
och annat"173 

Vid Jäder sattes dock hinder upp för dessa kvinnosysslor. Bruksregle
mentet från 1683 stadgade att utminutering av öl och brännvin inte fick 
ske utan brukspatronens tillstånd.174 Gesällhustrurnas verksamhet, i vil
ken också vissa mästaränkor var delaktiga, var illegal och brännmärktes 
vid ett flertal tillfällen av såväl brukspatronen som mästarämbetet.175 

Under 1720- och 1730-talen gjorde Jakob Neuman stora insatser för 
att få bukt både med husbehovsbränningen och den otillåtna försälj
ningen på holmen.176 Åtgärderna sågs som ett övertramp på hushållens 
rättigheter. Kvinnorna reagerade. År 1735 meddelade brukspatronen att 
två mästaränkor och två mästarhustrur gick runt på holmen för att få 

171 Brukspatron Neumans Pro Memoria 3/2 1719, JBA vol. 357. JfrSP 8/2 1725, JBA vol. 355, 
ULA. 
172 Stadin 1980, s. 306, Lcnander-Fällström 1988, s. 112, Sogner-Sandvik 1989, s. 441. 
173 SRP 16/8 1656. 
174 Floren 1987a, s. 113 f. 
175 SP 3/2 1712,4/11 1717, 12/10 1723,8/11 1725, 14/10 1728, 11/2 1734, 17/2 1735, JBA 
vol. 355, ULA. 
176 Floren 1987a, s. 114f. 
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stöd för en skrivelse till kungen där det påtalades att de hade förtagits 

rätten att bränna. Inför skrået nekade kvinnorna till anklagelsen om 

namninsamling, de läxades ändå upp och befalldes att i fortsättningen 

avhålla sig från sådana "förtretligheter".177 

Minuthandel och krögeri var verksamhetsområden som möjliggjorde 

för gesällhustrurna, liksom för mästarhustrur och änkor, att bidra till 
hushållets försörjning. Problemet var att deras hanteringen illegalisera-

des av brukspatronen, som i stället monopoliserade verksamheten. Mot 

1700-talets mitt upphörde klagomålen mot kvinnornas handel, vilket 

nog bör tolkas som att den upphörde eller radikalt minskade i omfatt

ning. Att brukspatronen skulle ha intagit en mer tolerant attityd till före

teelsen förefaller inte sannolikt med tanke på de risker för försnillning 

av smidesprodukter en sådan okontrollerad handel på holmen förde med 

sig. Intressant att notera är att utminuteringen av brännvin fortfarande 

sedan den övertagits av brukspatronen och integrerats i brukets verk

samhet behöll sitt drag av kvinnosyssla. Som ovan omtalats var det en 

gesällhustru som på 1820-talet hämtade ut arbetsfolkets supar från 

bruksboden.178 Brännvinet kunde således fortfarande erbjuda sysselsätt

ning för de medellösa kvinnorna på holmen. 

Kvinnoproblemet 
I och med att kvinnans traditionella uppgifter inom mästarhushållet hade 

begränsats samt att gesällerna i regel gifte sig, skapades en arbetskrafts

reserv vid bruket, som brukspatronen inte förmådde att nyttiggöra. Till 

denna grupp tillkom också mästar- och gesällänkorna. Vid bruket upp
stod med andra ord under 1700-talet något av ett kvinnoproblem. 

Förvisningarna 

I bruksreglementet 1683 stadgades att holmen endast skulle hysa nyttiga 

innevånare, det vill säga sådana som var sysselsatta inom bruksproduk

tionen.179 Ar 1699 försökte brukspatronen att omsätta reglementets bok

stav i handling och avhysa en rad onyttiga personer. Förvisningen stötte 
dock på protester och de utpekade blev kvar på holmen.180 

Brukspatronen återkom med sin begäran tio år senare och den gången 

sanktionerades initiativet av ämbetsskrået. Fram till 1770-talet förekom 

177 SP 17/2 1735, JBA vol. 355, ULA. 
178 Se ovan. 
179 Floren 1987a, s. 72. 
180 Ib. s. 108. 
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sedan, med jämna mellanrum, att listor där holmens improduktiva för
tecknades gjordes upp vid skråsammankomsterna.181 Sammanlagt rörde 
det sig om hundratalet namn. I de flesta fall (80% av de förtecknade) var 
de kvinnor, vilka inte bara var av tveksam härkomst, utan även mäs-
taränkor och döttrar sattes upp på listorna.182 

Vissa kvinnor återkom år efter år i förteckningen. Maria Kempe, dot
ter till mästaren Anders Kempe,183 som hotades av förvisning 1719 finns 
således även med på listan 1727. Ett år senare vistades hon fortfarande 
vid bruket och anklagades av skrået för att tillsammans med timmerman 
Kåhlberg och skomakare Hammarbäck ha ställt till med "fylleri, svor
dom och nattbuller" på holmen.184 Maria Kempe tycks således inte ha 
tagit varning av hoten om förvisning. 

Trots att inte alla som sattes upp på listorna verkligen förvisades så 
skall åtgärden inte underskattas. Av de tolv personer ur bruksbefolk
ningen som skulle avhysas år 1752, flyttade åtta stycken under de när
mast följande åren.185 En av de hotade kvinnorna lyckades klara sig kvar 
genom att gifta sig med en gesäll. Om de övriga tre finns inga uppgifter 
som förklarar varför de inte lämnade holmen.186 

Även då det stannade vid ett hot, säger företeelsen något om mästar-
hushållets förändrade sociala ställning, samt om det sätt på vilket 
utvecklingen vid bruket drabbade kvinnorna i gemen. Sannolikt var det 
inte helt lätt att legitimera förvisningarna. På samma sätt som en hård 
attityd mot mästaränkorna, så hotade åtgärden att urholka brukspatron
ens försök att bygga upp en patriarkal auktoritet. Skråets sanktion var 
sannolikt nödvändig för att åtgärden över huvud taget skulle kunna 
accepteras. 

Fattigkassan 

Varken änkekonserveringen eller förvisningarna var okomplicerade att 
harmoniera med de maktförhållanden som byggdes upp vid bruket 

181  Sista tillfället 18/7 1772, JBA vol. 356, ULA. 
IS2  Det förekom förvisningarna med enbart kvinnor upptagna, så exempelvis den 22/8 1719, SP 
JBA vol. 355, ULA. 
183  HFL 1693, ALF Al: 1, ULA. Fadern avlider 1720, HFL 1720, ALF Al:2, ULA. 
184  Sp 14/10 1728, JBA vol. 355, ULA. 
185  Här har enbart de som direkt varit anknutna till smidesproduktionen uppmärksammats. För

utom dessa omnämns en tunnbindarhustru, en skräddaränka och en soldathustru. För åtta av 

dem nämns antingen flytt eller så har namnen strukits över utan kommentar. Hfl 1752-1761, 

AI: 13. ULA. 
186  Anna-Greta Abborre gifte sig 1760 med gesällen Lars Berggren. Husförhörslängd för 
Arboga landsförsamling 1752-1761, Al: 13, ULA. 
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under 1600- och 1700-talen. Ett annat sätt att ta hand om efterlevande 
och fattiga var av nöden. Det är i ljuset av detta som den fattigkassa, vil

ken på brukspatronens initiativ skapades vid bruket år 1747, skall 

betraktas. Bruket, menade han, borde själv kunna försörja sina fattiga 

och inte tära på socknens medel. Mästarna gillade förslaget och de 
beslöt att en låda skulle upprättas där fattigmedlen skulle förvaras. Fat

tigkassan slogs inte samman med skrålådan, utan taxeringen och redo
visningen av fattigmedlen skedde separat. Vid gästabud och samkväm, 

liksom vid mästarnas ordinarie sammankomster, skulle brukspatronen 

och hans bokhållare vid sidan om mästarna betala en summa till de fat
tiga. Var gång en gesäll blev mästare, en pojke gesäll och en pojke 
skrevs in i lära skulle också en penning ges till lådan.187 

Den nya fattigförsörjningen bidrog till att onödiggöra såväl änkekon

servering som förvisning. Båda företeelserna försvann också under 

1700-talets andra hälft. Det äldre omsorgssystemet, som byggde på hus

hållsegendomen, ersattes med ett nytt, vilket stod i samklang både med 
privategendomen och brukspatronens patriarkala förpliktelser. Värt att 
notera är att reformen skedde genom mästarskrået. Skråsystemets kor-
porativa omsorg och brukspatronens patriarkala ansvar för arbetskraften 

sammanförs i en blandning av gammalt och nytt, vilket sannolikt bidrog 
till att dämpa de sociala effekterna av utvecklingen vid bruket. 

Fattigkassans understödstagare utgjordes i stor utsträckning av kvin
nor. Av de 117 personer som perioden 1787-1807 njöt understöd från 
kassan var 96 kvinnor och samtliga utom en var änkor. Understöden till 
män rörde sig i de allra flesta fallen om begravningshjälp. Endast i ett 
fall var det en mästare som fick kontant understöd från kassan.188 Vid 
sidan om fattigkassan fanns under hela perioden ämbetslådan, vilken 

fortfarande sörjde för vissa sociala åtaganden för mästaren och hans 
hushåll. Så länge mästaren levde fanns det således ingen anledning för 
hans hushåll att vända sig till fattigkassan vid tillfälliga hjälpbehov. 

Beloppen som utgick från fattigkassan var inte höga. År 1795 fick de 
åtta änkorna dela på 1 Rdr och 24 skilling. De fick åtta skilling var. Som 
jämförelse kan nämnas att ett tjog ägg kostade omkring 12 skilling i 
Västmanland det året.189 Summan de erhöll var således mycket liten. 
Det kan inte ha varit möjligt att endast leva på lådans understöd. De fick 
alltså åtta skilling var. Någon skillnad gjordes inte mellan mastar- och 

187 Sp 22/11 1747, JBA vol. 355, ULA. Se också Andersson 1982, s. 306. 
188 Mäster.! Hultman som får stöd 1794-1797. SP JBA vol. 356, ULA. 
189 Jörberg 1972, s. 294. 
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gesällänkor.190 Fyra år senare upphörde man också att i räkenskaperna 
skilja mellan gesäll- och mästaränkor.191 

Jag har tidigare menat att uteslutningen av kvinnorna från skråsam
mankomsten, kan ses som ett första steg såväl i en maskulinisering som 
i en individualisering av mästerskapet. Att skrålådan under 1700-talets 
slut upphör att ta sitt sociala ansvar för mästarens efterlevande, en upp
gift som i stället kom att åvila fattigkassan, pekar än starkare i denna 
riktning. Mästerskapet och skråtillhörigheten följde mannens, hushålls
föreståndarens, livscykel, när han avled upphörde skråets skyldigheter 
och hushållets tidigare status. Under 1800-talet upphörde man, som 
ytterligare en markering på detta, att göra någon skillnad mellan mästar-
och gesällänkor. Änka som änka. 

Från hushålls- till lönarbete 
Fattigkassans ersättning till änkorna var således väldigt låg, vilket inne
bär att reformeringen av fattigomsorgen inte ensam kan förklara att 
såväl änkekonserveringen som förvisningarna upphörde under 1700-
talets andra hälft. Samtidigt beskars möjligheten till bryggning och 
minuthandel, sysslor som brukets kvinnor traditionellt hade ägnat sig åt. 
Att änkorna i ökad utsträckning skulle ha tagits omhand av sina barn fin
ner, som ovan visats, inget stöd i kyrkobokföringsmaterialet. Resultaten 
antyder att det under slutet av 1700-talet hade skapats andra försörj
ningsmöjligheter för brukets kvinnor, förvärvsmöjligheter som gjorde 
att de varken behövde ligga sina barn eller fattigkassan "till last" eller 
ägna sig åt olovlig handel. 

Fattigkassans ersättning utgick i stort sett enbart till änkor efter mäs
tare och gesäller. På intet sätt löste den gesällhushållets problem. 
Däremot drabbades också gesäll- och mästarhustrur av de minskade 
möjligheterna till minuthandel. Trots att gesällönen stegrades under 
1700-talet så var förmodligen kvinnans arbete utanför hushållet en nöd
vändighet. Och mästarhustrurna! Innebar proletariseringen av hushållet 
att de helt hänvisades till den inre hushållningen? Vad sysselsattes dessa 
kvinnor med under 1700-talets andra hälft? 

190 Sp 9/10 1795, JBA vol. 355, ULA. 
191 Sp 18/9 1799, vol. cit. 
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Hak- och häktböjningen 

När Jakob Neuman 1719 beskrev gesällhustrurnas arbete nämnde han, 
förutom brännvinsbränning, också tillverkningen av hakar och häktor. 
Vid sidan av männens smidesproduktion fanns således en kvinnlig 
sådan. Böjningen av tråd till hakar och häktor, vilka sedan användes vid 
klädestillverkningen, var emellertid inte en syssla som begränsades till 
gesällhushållet, utan omfattade även mästarhustrur och änkor. Tillverk
ningen gav upphov till konflikter, varför företeelsen går att belysa i skrå-
och domstolsprotokollen. Ar 1667 anklagade exempelvis mästaren 
Daniel Hinderssons hustru en gesäll för att ha stulit häktor.192 Ar 1681 
erkände mäster Anders Jönssons änka att hon bytt till sig tobak för hak-

191 ringar. 
Under 1600-talet upptogs dock ingen av dessa produkter i brukets 

löne- eller pristaxor. Förklaringen till detta är sannolikt att det rörde sig 
om en ren kvinnoproduktion som var integrerad i hushållet, men som låg 
utanför den egentliga brukstillverkningen. I fallet med Anders Jönssons 
änka såldes ju produkten inte heller till brukspatronen. 

Just för änkorna kunde hak- och häktböjningen lämna ett utrymme till 
försörjning, när de inte längre önskade eller förmådde att styra verksta
den. Erik Johansson Leverts änka avstod 1732 smedjan åt sin son, under 
förutsättning att hon till sin försörjning fick tråd att böja.194 Att Gabriel 
Forsbergs änka 1716 ville ägna sig åt tråddragning kan också förklaras 
av att hon därmed skulle få tillgång till tråd för att böja hakar och häktor, 
en produktion som hon själv kunde ägna sig åt. 

Delvis har tillverkningen av hakar och häktor skett av stumpar och 
spill, som blivit över vid tråddragningen och som smederna sannolikt 
ansåg sig ha rätt att behålla för egen del.195 Vid stångjärnsbruken var det 
en liknande inställning hos mästersmeden som tvingade fram den så kal
lade överjärnsersättningen, vilken innebar att inbesparade råvaror skulle 
redovisas till patronen. Smeden hade ingen rätt att behålla något för 
egen del, utan i stället fick han ersättning för de kvantiteter järn och kol 
han hade lyckats spara.196 På 1770-talet tog Sven Rinman för givet att en 
liknande ordning måste gälla också vid tråddragerierna. Tråddragaren 
förutsattes lämna stumptråden till sin patron och få ersättning.197 I 

192 Kp 20/8 1667, ASA A 1:5, ULA. 
193 Rp 13/6 1681, ASA A 1:8, ULA. 
194 Sp 9/10 1732, JBA vol. 355, ULA. 
195 Bergmästarrelationer 25/9 1799, 30/11 1811. BMA F VI: 1, ULA. Jfr Florén 1987a s. 119, 
Dobson 1980, s. 97. 
196 Boéthius 1951, s. 205. 
197 Rinman 1772, s. 236f. 
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arbetskontrakt vid Jäders bruk, från 1800-talets andra hälft stadgades 
också tydligt att kasserat smide, trådstumpar och annat spill tillhörde 
brukspatronen.198 

Det var dock långt ifrån alltid som det bara var trådavfall som använ
des. Ar 1732 ertappades två mästaränkor med att ha försett bruksslipar-
ens änka med stora mängder tråd. Sedan en tid var hon bosatt i Arboga 
och sysselsatt med hakböjning. I ämbetsskrået underströks att ingen 
hade rätt att dra något trådjärn åt änkan.199 

Exemplet visar att brukspatron Neuman inte hade full kontroll över 
verksamheten. Under 1700-talet blev hans klagomål över trådsnatte -
rierna också allt vanligare. År 1741 tillsatte skrået en av mästarna för att 
övervaka böjningen, så att inga hakar såldes annorstädes än till brukspa
tronen. Ertappades någon med olovlig försäljning, så skulle den skyl
dige ställas inför ämbetet och värdet av produkterna tillfalla brukets fat
tiga.200 Några mål mot böjerskor fördes aldrig upp i skrået och uppsy-
ningsmannen omtalades inte vidare. Åtgärden var nog inte den mest 
verkningsfulla och Neumans klagomål fortsatte. 

År 1749 uppmanade han tråddragarna att inte lämna tråd till böj
ning.201 Nästan tjugo år senare påstod han att en 

odrägelig mängd med häktors tillverkning som icke allenast förorsakar på 
dem vanpris, utan och öder upp mer än hälften av den finare årliga trådtill
verkningen och varav händer att den tråd som på räkning levereras alltid är 
sumpig och mindre duglig. 

Mastar- och gesällhushållen använde alltså den bästa tråden till hak- och 
häktböjningen den övriga levererades till smidesboden. För att råda bot 
på detta bestämdes att varje trådring skulle förses med en blybit med 
smedens märke, vilken sedan bröts först när produkten hade besikti
gats.202 Inte heller dessa åtgärder ändade dock brukspatronens misstan
kar om att försnillningen och den olovliga böjningen fortgick. Fortfa
rande år 1808 påstod Mannerstråle att den bästa tråden tills helt nyligen 
olovligen bortsnappats och böjts till hakar och häktor.203 

Under 1700-talets andra hälft är det något lättare att få en överblick 
över näringen. Såväl i Samuel Schröders som i Sven Rinmans berättel-

198 Kontrakt med manufaktursmeden Per Hagberg m.fl. likalydande 1865, JBA II, F I, ULA. 
199 Sp 15/5 1732, JBA vol. 355, ULA. 
200 SP 11/8 1741, vol. cit. 
201 SP 15/4 1749, vol. cit. 
202 Sp 16/4 1768, vol. cit. 
203 Mannerstråle till kommerskoll 27/6 1808, BMA F VI: 1, ULA. 
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ser från bruket omnämns, att en ansenlig mängd hakar och häktor tillver
kades av mästarnas och gesällernas hustrur.204 I mantalslängderna på 
1760-talet omtalas också att kvinnorna, förutom detta, tillverkade 
strumpstickor och snösockshällor. Ar 1764 finns det marginalanteck
ningar om sju av de drygt tjugo mästarhushållen som omtalar hakeböj
ning.205 Ingen av källorna ger dock några närmare upplysningar om hur 
produktionen var organiserad. 

Brukspatronens oförmåga att kontrollera näringen förklaras sannolikt 
av att produktionen bedrevs inom mästar- och geällhushållen. Tråddra-
garen försåg sin hustru med råvara och hon skötte sedan produktion och 
avyttring. Försök gjordes dock att bryta denna hushållskaraktär, för att 
under kontrollerade former inlemma tillverkningen i bruksorganisatio
nen. Redan på 1720-talet omtalades att några gesällhustrur, änkor och 
mästardöttrar fått i uppdrag att böja häktor för brukspatronens räkning. 
En del av produktionen försnillades av kvinnorna, vilka ställdes inför 
rätta. Enligt ett vittne hade gesällen Ax änka hetsat de övriga med orden 
"låt oss taga litet för vårt omak, vad behöver vi göra detta för intet, vi få 
ingen mat än gång av jungfru Schaey för vårt besvär". Försnillningen 
försvarades således som ett sätt att dryga ut arbetslönen. Förutom fru Ax 
nämns ytterligare en gesällhustru, två mästardöttrar och en mästaränka 
ha varit inblandade i förskingringen.206 

Att det var jungfru Schaeij, det vill säga Jakob Neumans svägerska, 
och inte brukspatronen som angreps av böjerskorna är värt att notera.207 

Sannolikt var det hon som administrerade tillverkningen. Under 1700-
talets andra hälft fanns en liknande organisation vid bruket. Denna gång 
var det Wilhem Neumans hustru, Christina Charlotta Vult von Steijern, 
som ansvarade för verksamheten. Med brukets medel köpte hon upp hakar 
och häktor från smedhushållen och levererade dem till smidesboden. San
nolikt förlade hon också kvinnorna med tråd. Några hakeböjerskor om
nämns således inte i brukets räkenskaper. De löd under brukspatronskans 
namn och konto precis som gesäller och lärlingar under mästarens.208 

Tillverkningen var alltså rent kvinnlig både till produktion och admi
nistration. På 1760-talet såldes dessutom större delen av produktionen 
till en kvinnlig järnkrämare i Stockholm.209 Genusuppdelningen av arbe-

204 Rinman 1935, s. 53. Samuel Schröders (adlad Schröderstierna) berättelse 1755, JBA 

vol. 344, ULA. 
205 Mantalslängder 1763, 1764, JBA vol. 358, ULA. 
206 Domboksutdrag 7/8 1728, JBA vol. 358, ULA. 
207 Margareta Elisabeth Schaeij, Husforhörslängd 1729, Arboga Landsförsamling Al :3, ULA. 
208 Parez 1990, s. 26. 
209 Ib. s. 27. 
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tet gjordes därmed tydlig. En direkt parallell till denna kvinnoindustri på 
Jäder var den nåltillverkning, som vid samma tid organiserades vid 
Gusums bruk i Östergötland. Nålfabriken sorterade under brukspatrons 
mor och sysselsatte uteslutande kvinnor.210 

Under 1800-talets början förändrades dock näringens organisation vid 
Jäder. Parallellorganisationen gavs upp och böjerskorna knöts direkt 
under bruket. De hämtade själva tråden från smidesboden och levere
rade de färdiga häktorna. Några särskilda lokaler för verksamheten 
omtalas inte, utan produktionen skedde sannolikt i hemmet. Föränd
ringen gör det enklare att beräkna produktionens storlek, samt att upp
skatta böjerskornas antal och inkomst av sitt arbete. 

Ar 1765 uppgick hakproduktionen till 40.000 ringar. Knappt tjugo år 
senare var den lägre, omkring 23.000 ringar, vilket kan jämföras med 
tillverkningen 1816 på omkring 10.000 ringar och drygt 26.000 år 
1825.211 Produktions storleken växlade således ganska rejält mellan de 
olika åren, sannolikt i motrytm mot järntrådsmarknaden. Det som inte 
gick att sälja som tråd förädlades vid bruket, bl.a. till hakar och häk-
tor.212 Utifrån dessa uppgifter är det naturligtvis svårt att yttra sig om 
huruvida produktionen på längre sikt ökade eller minskade. Som tidi
gare har påtalats var brukspatronen under 1800-talets början skeptisk till 
verksamheten. En ekonomisk kalkyl som gjordes år 1826 visar också att 
hans förtjänst per viktenhet var lägst för just denna produkt, något som 
säkerligen bidrog till hans missnöje.213 

Ar 1816 arbetade femton kvinnor med hak- och häktböjning: fem 
mästarhustrur, åtta gesällhustrur och två änkor. Nio år senare var antalet 
sysselsatta kvinnor endast sju, men deras genomsnittliga produktion var 
betydligt högre.214 För Abraham Rosendals änka, som gjorde den största 
leveransen 1816, 1.750 ringar, innebar arbetet en inkomst på 6 Rdr 20 
skilling och för C O Rosendals änka, som nio år senare tillverkade hela 
6.250 ringar, närmare 25 Rdr.215 Summorna låg således skyhögt över 
vad de kunde räkna med att erhålla från fattigkassan. För Abrahams 

210 Schröderstierna 1925, II s. 14. 
211 Parez 1990 s. 25. Avräkningsbok 1781, 1816, JBA vol. 78. 92 ULA, Smidesjournal 1825, 
JBA vol. 140, ULA. 
212 Den varierande avsättningen för tråden användes av brukspatronen för all motivera etab
lerandet av en kardfabrik år 1807, se nedan. Sannolikt står ett liknande förhållande att söka 
bakom böjningen. Direktör Mannerstråles ansökan, 9/121807, KK.A Exviid2:136, RA. 
213 Vinsten på 1 skp hakar och häktor var 38 skilling och på snösockshällor 11 skilling, vilket 
kan jämföras med tortjänsten på hackelseknivar 31 Rdr 40 skilling och bältartråd 71 Rdr 25 
skilling 8 öre. JBA vol. 374, ULA. 
214 Smidesjournal 1825, JBA vol. 140, ULA. 
215 Avräkningsbok 1816, JBA vol. 92, ULA. 
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änka räckte inkomsten till omkring 3 tunnor spannmål i bruksboden, vil

ket sannolikt i det närmaste täckte hennes eget årsbehov, men knappast 

födde hennes sexårige son och nioåriga dotter.216 Att produktionstor

leken växlade från år till år innebar också att, även om vissa år var gynn

samma, böjningen knappast var någon säker födkrok för kvinnorna och 

deras familjer. 

Från att ha varit en del av hushållets produktion förvandlades hakböj-

ningen under 1700-talet till en sektor för kvinnligt lönarbete. Anita 

Göranssons forskningsresultat att hushållsproduktionens fördelning av 

sysslor i vissa fall påverkat och bestämt den industriella arbetsdelningen 

är i detta fall talande.217 

Brukspatronen hade under hela undersökningsperioden svårt att kon

trollera sysslan, vilken utfördes i hemmet och delvis av spill från tråd

dragningen. Försöken att övervaka verksamheten innebar till en början 

att dess könsstigmata förstärktes. Den ordnades som en parallellorgani

sation till smidet, under ledning av brukspatronskan. Senare integrera

des den dock, på samma sätt som annan smidesproduktion, i bruksorga

nisationen. 

Brukets ekonomiska vinning av verksamheten kan, åtminstone under 

1800-talet, ifrågasättas. Kanske spelade produktionen en viktigare roll 

genom att dryga ut gesällernas och mästarnas familjeinkomst och därvid 
hålla nere den allmänna lönenivån vid bruket. I vissa fall var kvinnoar

betet mer än utdrygning. I gesällen Olof Gröndals avskedspass år 1852 

sades om hustrun att hon varit "ovanligt rask och till det huvudsakliga 

uppehållit hela hushållet".218 Även änkorna fick genom tillverkningen 

ett viktigt bidrag till sin försörjning. Hakeböjningen var således ett sätt 
att ta tillvara och nyttiggöra det överskott på kvinnoarbetskraft som ska
pats genom den sociala omvandlingen vid bruket. Vid 1800-talets början 
är det möjligt att hakproduktionen minskade, vid denna tid fanns dock 
även andra försörjningsmöjligheter för brukskvinnorna. 

216 Hfl 1816, ALF Al: 15, ULA. Spannmålspriset mellan 2,5 och 3 rd. Bergmästarrelationer 
BMA FVI:1, ULA. Per Jonsson beräknar att en tungt arbetande man fyller sitt årliga kaloribe
hov med fyra tunnor råg, 1989 s. 114. Dylika beräkningar är naturligtvis mycket svåra att göra 
- näringsbehovet är individuellt och livsmedlens näringsinnehåll har förändrats över tid - och 
får här inte tolkas mer än som en vag fingervisning. För en problematiserande diskussion se 
Morell 1989, s. 54ff. 
217 Göransson 1988, s. 30. 
218 Olof Grönblads avskedspass 22/11 1852 JBA II, F II, ULA. 

98 



Teknisk utveckling och kvinnoarbete 
Under 1700-talets slut dirigerades brukets produktion allt tydligare mot 
en specialisering på tråddragning. Sannolikt hoppades man på att finna 
avsättning för produkten på hemmamarknaden, exempelvis inom den 
expanderande textiltillverkningen. Tråden skulle användas till nålar och 
kardor men också till spindlar och spinnmaskiner. År 1815 omnämnde 
bergmästaren i sin relation att bruket levererade tråd till en spinn- och 
kardfabrik i Sjuntorp i Elfsborgs län, ett av landets textila centra.219 

Arbetsprocessen 

Att dra tråden helt för hand var omöjligt, annat än för de finaste dimen
sionerna. I stället användes så kallade trådsaxar, ett slags tänger som 
med vattenkraft löpte fram och åter och drog tråden genom hålet i en 
dragskiva.220 Vid 1700-talets mitt började saxarna överges och ett dra
geri, där tråden drogs med hjälp av vattendrivna rullar, uppfördes vid 
bruket. Till en början var det bara den finare tråden som drogs på detta 
sätt, men 1808 hade man gått över till grövre dimensioner och tio år 
senare började man även att tillverka tråd av garvstål.221 

Införandet av rulltråddrageriet förbättrade produktens kvalitet. Mär
kena efter trådsaxen försvann och tråden kunde dras i betydligt större 
längder. Mängden spill vid tillverkningen minskade också.222 Arbetsdel
ningen mellan grovtråddragningen och den finare tillverkningen innebar 
att arbetarna i rullverket slapp det tunga och komplicerade arbetet med 
utsmidandet av trådtenar.223 Den färdiga tråden lindades dessutom upp 
på en särskild rulle. Tråddragaren behövde inte, som tidigare, sno den 
runt sin egen kropp, något som både äventyrade hans kläder och utsatte 
honom för kroppsskador.224 

Ar 1799 konstaterade bergmästaren att det största problemet för en 
expansion av tråddragningen låg i svårigheten att få tillgång till kunniga 
arbetare. Man finner verkligen, skriver han, 

219  Bergmästarrelationen 1818 omtalade alt den tråd av garvstål som hade börjat att tillverkas 
kunde finna avsättning i tillverkningen av spindlar och spinnmaskiner. BMA FVI: 1, ULA. 
220  Rinman 1772, s. 211, Meyerson 1939, s. 143ff. 
221  Mannerstråle till kommerskoHegium 1808, Bergmästarrelation 1818, BMA FVI: 1, ULA. 
222  Rinman 1772, s. 242. 
22 j  Beskrivningen av det mycket tunga arbetet i bergmästarrelationen 25/9 1799, BMA FVI: 1, 
ULA. Jfr Rinman 1772, s. 212. Samma arbetsdelning var redan femtio år tidigare införd vid 
Wedevågs manufakturbruk i Lindes bergslag. Schröderstierna Is. 13. 
224  Mannerstråle till kommerskollegiet 1808, BMA FVI: I, ULA. 
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att skicklighet och långvarig god övning äro oumgänglige, vadan främ
mande arbetare ej kunna härvid användas. Och om sålunda bruksägaren vid 
vissa tillfällen skulle vilja fournera tråddragningen måste han vara betänkt 
att sedermera och då beställningarna och avsättningen till äventyrs fattas, 
sysselsätta tråddragarna med annat tjänligt arbete.22:> 

Förändringen av produktionstekniken innebar att arbetet förenklades 

och rutiniserades, samtidigt som arbetarnas produktivitet kraftigt ökade. 

Enligt brukspatronen kunde fintråddragarna i de trådfabriker som togs i 

bruk vid 1800-talets början öka sin dagsproduktion med 200%.226 

Den nya arbetsprocessen i tråddrageriet skapade en ny kategori arbe

tare, vilket gav ämbetsskrået huvudbry. Arbetarna vid rullarna var inte 

mästare. En motsättning kom till uttryck mellan den alltmer fabrikslika 

arbetsorganisationen och den hantverksmässiga skråorganisationen. 

Ar 1754 diskuterade skrået huruvida de två gesäller, som arbetade vid 

rullarna, skulle erlägga avgift för att de brukade frismide eller om de 

skulle äska mästerskap. Det vill säga om de, i enlighet med 1720 års 
skråordning, skulle betraktas som frimästare och endast betala halv 

avgift till skrået eller om de fullt ut skulle upptas som mästare.227 Den 

ene av dem sade sig vilja bli mästare medan den andre, Mats Högstedt, 

var mer styvnackad och ovillig att underkasta sig något av alternativen. 

Han deklarerade att "varest icke ämbetet lämnar honom den frihet han 

nu åtnjuter, ville han avstå med tråddrageriet." Mästerskapet i sig var 

således i Mats ögon inget eftersträvansvärt. Det kostade mer än vad det 

smakade. Brukspatron Neuman ogillade smedens aktion. Han erbjöd sig 

att erlägga frimästeravgiften för det innevarande året, men för övrigt 

ansåg han att eftersom Mats vägrade att bli mästare skulle han arbeta i 
tråddrageriet bara tills dess att hans skuld till bruket blivit betald. Sedan 

skulle han få se sig om efter arbete som gesäll i någon av de vanliga 
smedjorna vid bruket.228 Mats böjde sig dock. År 1764 arbetade han 
kvar i trådverket och titulerades då mästare.229 

Problemet var dock inte löst med detta. Ar 1771 fortsatte diskussion

erna i skrået och man beslutade att också arbetarna vid det finare tråd

drageriet skulle erlägga sina avgifter till skrået och fattigkassan. Tills 

vidare skulle arbetarna vid varje rulle erlägga en viss summa pengar 
årligen. Skråavgiften var således kollektiv för denna grupp arbetare och 

225 Bergmästarrelationen 25/9 1799, vol. cit. 
226 Mannerstråle till kommerskollegiet 1808, vol. cit. 
227 Skråordning 1720 art. VI § 11, Söderlund, s. 412. 
228 SP 6/4 1754, JBA vol. 355, ULA. 
229 Hfl 1764, ALF Al:8, ULA. 
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sattes med utgångspunkt från maskinen. En bild, om man så vill, av det 
nya tidevarv där verktyget och inte handen var arbetets mästare. Sam
tidigt lämnade skrået dock arbetarna frihet att, om de så önskade, äska 
om mästerskap.230 

Undan för undan förefaller arbetarna i trådfabrikerna ha ordnats in i 
skråstrukturen. Ar 1784 förestods samtliga de tre rullarna av mästare. 
Samma integration syns när det gällde de lägre befattningarna. Ar 1829 
gjorde fintråddragargossen Carl Wallberg sitt gesällprov beståendes av 
en ring tråd av nr 28, det vill säga en extremt fin tråd, en händelse som i 
skråprotokollet kommenterades med att "en sådan ring av den numren 
har ännu aldrig här uppvisats varför han med förundran och särdeles till
fredsställelse besiktigades och godkändes."231 

Trots att viss skicklighet således tarvades, förefaller den nya sysslan 
ha betraktats med skepsis av mästarna. Sedan de hade förlorat både sitt 
ägande av smedjorna och sitt autonoma skrå, var yrkesskickligheten 
grunden för deras identitet och självkänsla. Dekvalificeringen av tråd
dragningen hotade att rubba även denna. När mäster Johan Stenström år 
1763 därför erbjöds att i stället för arbetet vid smideshärden - en syssla 
som han hade visat sig oduglig för - arbeta i tråddrageriet så avböjde 
han. Stenström motiverade beslutet med att hans dåliga syn hindrade 
honom från ett så fint och grannlaga arbete. Han sade sig i stället hellre 
vilja tjäna som gesäll under någon av de andra smidesmästarna.232 Det är 
naturligtvis möjligt att en nedsättning av synförmågan verkligen hade 
hindrat honom i det nya arbetet. Värt att notera är dock att han betrak
tade gesällskapet som ett mindre vanhedrande och bättre alternativ, än 
att som mästare arbeta i trådfabriken. 

Brukspatron Mannerstråle förefaller vid 1800-talets början ha haft lik
nande problem med att rekrytera arbetare ur bruksbefolkningen till arbe
tet i de nybyggda trådfabrikerna. Trots att bruket annars i stort sett var 
självförsörjande med arbetskraft anskaffade han i detta fall lärlingar från 
annat håll. År 1812 skrev han in tre pojkar från fattighuset i Wisnums 
socken i Värmland. Ett år senare uttryckte han, i ett brev till bergmästa
ren, sin förundran över hur fort dessa gossar hade lärt sig handalaget.233 

Att fattighjon användes i arbetet höjde naturligtvis inte arbetsplatsens 
sociala prestige. EP Thompson har berört liknande problem för den 
engelska textilmanufakturen: 

230 SP 20/4 1771, JBA vol. 356, ULA. 
231 SP 3/1 1829, vol. cit. 
232 SP 7/5 1763, vol. cit. 
233 Mannerstråle till bergmästaren 7/12 1813, BMA F: VI, ULA. 
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There had been a time when factories had been thought of as kinds of 
workhouse for pauper children; and even when this prejudice passed, to 
enter the mi 11 was to fall in status from a self motivated man, however poor, 
to a servant or hand.234 

Genom att göra sig mer oberoende av de yrkesskickliga mästarna, för

stärkte den tekniska förändringen ickeproducentens överblick av och 
makt över produktionen. Brukspatron Mannerstråle värderade utveck

lingen på ett annorlunda sätt än mäster Stenström. Nyttan av dessa rul

lar, skrev han 1808, 

visar sig ock ytterst därigenom att till och med snälla lärlingar samt yngre 
arbetare utan möda och då materien är god, kunna oftast flera gånger om 
dagen prestera från dem trådlängder av 700, 800 till 900 alnar, något som 
tidigare ansetts så märkvärdigt att mästarbrev då genast till dessa personer 
utfärdats.23 ' ' 

Räkenskapsmaterialet avslöjar också att flera lärgossar under 1800-

talets början drog ansenliga mängder tråd på egen hand.236 Den nya tek

niken innebar att arbetet, som bergmästarens uttryckte det, kunde utföras 
av "mindre starka personer".237 Till denna kategori hörde inte bara unga 

gossar utan också kvinnor. 

Tråddragerskor 

Förhållandet mellan teknisk utveckling och kvinnoarbete har ingående 

diskuterats av flera forskare, såväl i Sverige som internationellt. Vanligt
vis beskrivs processen som en pendelrörelse. Då utvecklingen av tekni
ken underlättar arbetet ges kvinnorna en plats, men då den förfinas för 

att kräva speciell teknisk kompetens, slår pendeln tillbaka och sysslan 

blir åter en manlig arena.238 

Redan Karl Marx noterade den första av dessa rörelser. De nya 
maskinarbetarna, skriver han, "är uteslutande flickor och unga kvinnor. 
Med den mekaniska kraftens hjälp gör de slut på de manliga arbetarnas 
monopol på det tyngre arbetet."239 Förändringen av tråddragningen vid 

234 Thompson 1980, s. 338. 
2o Mannerstråle till kommerskollegiet 1808, BMA FVI: 1, ULA. 
236 Avräkningsbok 1816, Tråddragargossen Jan Olof, drog det året hela 218 ringar, tor vilket 
han betalades 27 Rdr 18 skilling. JBA vol. 92, ULA. 
237 Bergmästarrelation 1812, BMA F:VI, ULA. 
238 Karlsson-Wikander 1987, s. 66. Sommerstad 1987, s. 84. Sommestad 1992, s. 214ff. Berg 
1987, s. 76 ff. Levine 1985, s. I78f. 
239 Marx 1974, s. 412. 
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Jäders bruk innefattade just denna rörelse. Arbetet blev fysiskt lättare 
utan att tekniskt kompliceras, vilket skapade en plats för kvinnorna.240 

Samtidigt fanns krafter i samhället som ivrigt arbetade för en ökad 
användning av kvinnlig arbetskraft vid de tidiga fabrikerna. Anita 
Göransson har exempelvis påvisat hur det under 1800-talets början gjor
des försök att sprida tidigare manliga uppgifter inom klädesindustrin till 
kvinnor. En bakomliggande tanke, med stöd i tidens fysiokratiska ideo
logi, var att kvinnorna skulle användas i det lättare fabriksarbetet, varvid 
manlig arbetskraft kunde frigöras för jordbruksarbete.241 

Ar 1808 omtalade Mannerstråle att både män och kvinnor arbetade i 
det nybyggda tråddrageriet, kvinnorna dock på den övre våningen och 
männen en trappa ner. Könen blandades med andra ord inte hur som 

helst i arbetslokalen.242 

Kvinnorna var tre till antalet. Samtliga var de unga - 24, 27 resp. 34 
år gamla - och födda på bruket. I två fall har fäderna varit möjliga att 
spåra: i det ena fallet en gesäll och i det andra en mästare. Två av kvin
norna var ogifta och inneboende hos änkor, en av dem med en dotter. 
Den tredje var gift med en gesäll men äktenskapet var barnlöst.243 Att 
ingen av kvinnorna hade någon större familj är förståeligt, då det knap
past fanns tid till hushållsarbete. Av deras årsproduktion att döma, har de 
arbetat heltid vid trådrullarna. Förmodligen följde de den arbetstid som 
år 1761 bestämdes för gesällerna: från klockan fem på morgonen till 
klockan åtta om kvällen, vilket gör en arbetsdag på femton timmar, från 
vilken skall dras rasttiden, en timme för frukost och detsamma om mid

dagen. Lördagar och helgdagsaftnar slutade de en timme tidigare, en tid 
som ofta utnyttjades till frivilligt arbete mot kontant betalning.244 

Kvinnorna drog tråd av de allra finaste dimensionerna. De hämtade 
själva ut råämnet, i form av grövre tråd, i smidesmagasinet. Den ekono
miska kontakten med bruket var således direkt och individuell och den 
skilde sig inte från männens.245 Arbeterskornas produktion, två till tre 
hundra ringar per år av olika grovlek, var lika hög som de manliga fin-

240 JfrPinchbeck 1981, s. 275. 
241 Göransson 1988, 112ff. 
242 Mannerstråle till kommerskollegiet 1808, BMA F:VI, ULA. Vid Arosenius klädesfabrik i 
Norrköping däremot har kvinnor och män arbetat sida vid sida med samma arbetsupgifter. 

Göransson 1988, s. 113. 
243 Hfl 1811, Maja Högstedt ALF Al: 1 1, ULA. Anna-Lisa Levert hade en dotter som fötts 1804 
och avled år 1820. 
244 Sp 14/11 1761, JBA vol. 356, ULA. Någon förändring av arbetstiden nämns inte i de senare 
skråprotokollen. 
245 Avräkningsbok 1811, JBA vol. 84, ULA. 
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tråddragarnas.246 Betalningen, som erhölls per ring tråd, var också den

samma för män och kvinnor.247 För ett års arbete kvitterade således 
Anna-Lisa Levert ut närmare 45 Rdr och Stina Hultberg 37 Rdr, vilket 
de till allra största delen tog ut i kontanter. Den genomsnittliga årsin
komsten för de manliga tråddragarna var lägre än vad de båda kvinnorna 
tjänade. Anna-Lisa var den fintråddragare som år 1811 nådde upp till 
den högsta inkomsten.248 Till detta kom förtjänsten från "freyabendarbe-
tet", i vilket de deltog.249 Inkomsterna låg således på en helt annan nivå 
än vad hakböjerskorna vid samma tid tjänade och den var sannolikt till
räcklig för deras försörjning. 

Av kvinnornas höga produktion att döma är den oro förståelig, som 
brukspatron Mannerstråle år 1813 uttryckte till bergmästaren med anled
ning av tråddragerskan Högstedts allvarliga sjukdom. Produktionen 
stod, skrev han, på grund av detta tillbaka och han tillade att hon "för 
tillverkningens upprätthållande njutit understöd".250 Han var också 
mycket bekymrad då en annan av tråddragerskorna, Stina Hultberg, 
avled fyra år senare. Hon var, skrev han, "ganska snäll uti tråddrag
ningen No 21 och lovade för en framtid mycken nytta".251 Kvinnorna 
förefaller alltså inte ha särbehandlats som någon mindre betydelsefull 
del av arbetarstammen. Slutsatsen felar dock på en punkt. I motsats till 
sina manliga arbetskamrater vid trådrullarna inordnades kvinnorna ald
rig i skråsamfälligheten. Värt att notera är dock att Maja Högstedt år 
1815 skrevs in som lärling, varefter det i skråprotokollen dock inte före
kommer några uppgifter om henne.252 

De kvinnliga tråddragerskorna anställdes under en period då brukspa
tronen hade svårigheter att rekrytera arbetskraft till sina nya anlägg
ningar. Han var dessutom fylld av tillförsikt inför den framtida avsätt
ningen på tråd. Några nya kvinnor anställdes sedan inte. Anna-Lisa och 
Maja arbetade fortfarande vid mitten av 1820-talet kvar i fabriken. Deras 

246 Ett undantag utgjorde Maja Högstedt som bara producerade 50 ringar, ib. 
247 Detta är dock inte helt lätt att avgöra. Några uppgifter om löner finns ej. I pris- och 
lönekuranten 1826 finns inga löneuppgifter för tråddragningen, JBA vol. 374, ULA. Utifrån 
avräkningsboken är det svårt att avgöra lönens storlek. Tråddragaren levererade ofta samtidigt 
tråd av varierande grovlek, för vilken lönen summerad förts samman i räkenskapen. 1 vissa fall 
lämnade de dock enstaka ringar, vilket underlättar en jämförelse. Vid dessa tillfallen har 
betalningen varit lika för kvinnorna och männen. 
248 I genomsnitt 22 Rdr. Avräkningsbok 1811, JBA vol. 84, ULA. 
249 Ingen uppgift 1811, däremot 1816 då alla tre kvinnorna fortfarande var verksamma. Avräk
ningsbok 1816, JBA vol. 92, ULA. 
250 Mannerstråle till bergmästaren 1813, BMA F:VI, ULA. 
251 Mannerstråle till bergmästaren 1817, vol. cit. 
252 Sp 25/7 1815, JBA vol. 356, ULA. 
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produktion var dock mindre än tidigare och år 1830 hade bådas tillverk
ning upphört.253 Nio år senare nämns en Anna-Lisa som häktböjerska, 
vilken sannolikt var densamma som den tidigare tråddragerskan.254 

Att inga nya kvinnor enrollerades berodde förmodligen på att bruks
patronen lyckades anställa manlig arbetskraft. Det var uteslutande lär
lingar och gesäller som självständigt arbetade i trådfabriken, medan mäs
tarna var sysselsatta med den grövre dragningen i smedjorna.255 Samtidigt 
minskade behovet av nyanställningar eftersom antalet fintråddragare 
kraftigt sjönk under 1830-talet. Från att ha varit fler än tio vid mitten av 
1820-talet återstod sju stycken år 1830 och tio år därefter endast två.256 

Från 1840- och 1850-talen finns exempel på tråddragare som lämnar 
bruket på grund av de dåliga tiderna och kärva framtidsutsikterna.257 

Liksom vid Arosenius klädesfabrik Pro Patria i Norrköping, vilken 
Anita Göransson har undersökt, blev försöket att integrera kvinnlig 
arbetskraft i tidigare manliga yrken vid Jäder ett relativt kortlivat experi
ment.258 För Jäders del ligger det nära till hands att anta att kvinnorna, 
liksom under senare faser av den industrikapitalistiska utvecklingen, 
sågs som en del av den industriella reservarmé, vilken kallades in då det 
uppstod problem att rekrytera manlig arbetskraft. 

Trådskurerskor 

Under de tidigare århundradena hade behovet av okvalificerad arbets
kraft vid Jäders bruk sannolikt varit relativt begränsat. De handräck
ningssysslor som krävdes ombesörjdes i första hand av lärlingarna. Den 
tekniska utvecklingen av tråddrageriet förändrade även detta. Okvalifi
cerade arbetsuppgifter skapades, arbeten för hustrur, änkor och barn. 
Förseglingen av trådringarna med bly var exempelvis en syssla, som till 
en del utfördes av de underliggande torpens kvinnor.259 

Vid 1800-talets början utvecklades dessutom en teknik vid bruket att 
tvätta tråden ren från det sot den förorenats med under upphettningen i 

253 Avräkningsbok 1824, JBA vol. 132. Året därefter har Maja Högstedt inte producerat något 
alls. Avräkningsbok 1825 JBA vol. 137, ULA. Avräkningsbok 1830 JBA vol. 166, ULA. 
Anna-Lisa omnämns men har inte producerat något under året. 
254 JBA II Fl V, ULA. Hennes produktionen var relativt hög, 1.500 ringar. 
255 Uppdelningen av arbetsuppgifter syns tydligt, exempelvis i avräkningsboken 1830. JBA 
vol. 166, ULA. 
256 Avräkningsböcker 1824, 1830, 1840, JBA vol. 132, 166, 221, ULA. 
257 Orlovsedel för gesällen Erik Johan Hagberg 10/4 1844 och gesällen Engström 26/2 1654, 
JBA II, Fl, ULA. 
25S Göransson 1988, s. 114 
259 Anteckning i kassaräkningen 27/5 1811, Avräkningsbok 1811, JBA vol. 84, ULA. 
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härdarna. Detta skedde dels med handdrivna maskiner, dels med vatten
verk. I sin relation till kommerskollegiet år 1808 beskrev brukspatron 
Mannerstråle arbetet vid skurverket "vilket nu till den högsta simplicitet 
bräkte verk, gamla och bräckliga kvinnfolk brukas, samt hava god för
sörjning".260 

Avräkningsböckerna ger inga uppgifter om vilka eller hur många som 
arbetat med skurningen. År 1809 har man köpt sill åt "skurgummorna". 
Den samlade lönekostnaden uppgick då från november 1808 till augusti 
följande år till omkring 5 rd. Skurgummorna lyfte med andra ord inte 
några svindlande summor i lön.261 Deras försörjning av sitt arbetet före
faller inte ha varit över måttan god, men säkerligen betydligt större än 
understödet från fattigkassan. 

Kardsätterskor 

Tråden från Jäders bruk användes tidigt för tillverkning av kardor och 
nålar. När brukspatron Wilhem Neuman 1755 sökte utverka tillstånd att 
bygga en stångjärnshammare för ämnesjärn vid bruket, bifogade han till 
ständerutskottet ett intyg från två kardmakare över trådens ypperliga 

kvalitet.262 

Tjugo år senare planerade han, då adlad Mannerstråle, att engagera en 
kardmakare. Förutom att det skulle innebära en vidareförädling av bru
kets produkter, kunde det ge tillfälle för "fattiga barn att lära ett handar
bete som kunde giva dem någon hjälp till föda". Projektet, som var 
kopplat till en fattigvårdande ambition, lades dock på is.263 

Den ökade trådproduktionen under 1800-talets första år innebar emel
lertid att planerna åter aktualiserades. I december 1807 ansökte Manner
stråle hos kommerskollegiet om tillstånd att få inrätta en kardfabrik. 
Ansökan motiverades med just den ökade trådproduktionen, samt möj
ligheten att han där "efter omständigheten kan själv låta förbruka vad av 
därtill tjänliga sorter av min trådtillverkning icke till andra idkare vinner 
en förmodad avsättning". Förädlingen skulle således delvis vara ett 
skydd mot förändringar i efterfrågan på tråd.264 Kommerskollegiet fat
tade ett positivt beslut redan samma månad och ett privilegium utfärda
des, vari fabriken lades under hallrättens överinseende.265 

260 Mannerstråle till kommerskollegiet 1808, BMA F:VI, ULA. 
261 Avräkningsbok 1809 JBA vol. 82, ULA. 
262 Trådintyg, JBA vol. 344, ULA. 
203 Sp 7/12 1776, JBA vol. 356, ULA. 
264 Mannerstråle till kommerskollegium inkom 9/12 1807, KKA Exviid2:136, RA. 
265 Kommerskol Iegi i handels- och manufakturdivisions protokoll 15/12 1807, KKA Al Fl:52, 
RA. Resolution för Mannerstråle 15/12 1807, KKA huvudarkivet BIIa:63, RA. 
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Våren 1808 startade produktionen. De tillverkade kardorna var av sex 
olika typer: bomulls, svenskulls, tyskulls, spanskulls samt fabriks- och 
bondskrubbor.266 Skrubba, eller skrubbla, var en betydligt större karda 
som främst användes vid fabriksmässig textilproduktion.267 1 1800-talets 
yllefabriker var den ena skrubblan fästad i en bänk eller dylikt, varvid 
den andra fördes av arbetaren.268 

Produktionen av kardor var den första tiden omkring 250 dussin per 
år, till ett ungefärligt värde av 1.500 Rdr.269 Mannerstråle hade uppen
barligen väntat sig en bättre avsättning. Han knöt dock stora förhopp
ningar till försäljningen av kardor till Norge. Besvikelsen var därför stor 
när dessa handelskontakter bröts under oroligheterna på 1810-talet, och 
sedan inte återupptogs när fred slutits och union ingåtts.270 Ar 1818 
omtalade bergmästaren att krisen gått så långt att brukspatron Manner
stråle fruktade att han skulle tvingas att lägga ned hela bruket. I kardfa-
briken hade det året 223 dussin kardor förfärdigats, dock "till en betyd
lig del osålde".271 Varken bruket eller kardfabriken lades dock ned. År 
1840 var fabriken fortfarande igång men produktionen var betydligt 
lägre, endast drygt 70 dussin.272 

Kardfabriken sysselsatte en mästare och en gosse, vilka spann kard-
tråden samt fäste lädret på kardträet.273 I hallrättens årsberättelser till 
kommerskollegiet var det endast dessa arbetare som redovisades.274 

Fabriksberättelsen ger dock en mycket skev bild av verksamheten. Anta
let arbetare var betydligt större än vad som redovisades. För tillverkning 
av kardträn anlitades exempelvis några av de torpare som lydde under 
bruket.275 Största delen av arbetsstyrkan utgjordes emellertid år 1811, 

266 Tillverkningen av fabriksskrubbor förefaller ha varit tillfällig. Avräkningsboken 1830 näm
ner även en produktion på 3 dussin, JBA vol. 166, ULA. 
267 Rydén 1990, s. 272. 
268 Göransson 1988, s. 99 f. 
269 Bergmästarrelationer, BMA F VI, ULA. 1816 var produktionen på samma nivå, Avräknings-
bok 1816, JBA vol. 92, ULA. 1818 var produktion 262 dussin. Extrakt över järntråds
tillverkningen 1818, JBA II FIV, ULA. 
270 Bergmästarrelationer 1813, 1814, 1815 BMA F VI, ULA. 
271 Bergmästarrelation 1818, vol. cit. 
272 Avräkningsbok 1840, JBA vol. 226, ULA. År 1830 var produktionen 125 1/4 dussin. 
Avräkningsbok JBA vol. 166, ULA. 1838 var produktionen 64 dussin, JBA II, vol. F IV, ULA. 
273 Mannerstråle till kommerskoll 1808, BMA F VI, ULA. 
274 KKA huvudarkivet, årsberättelser fabriker 1826, RA. Jag är Kekke Stadin ett stort tack skyl
dig för denna excerpt liksom for spännande diskussionerom mikrokosmet Arboga med omnejd. 
275 Avräkningsbok 1811, torparen Peter Persson levererade 175 dussin och Lars Olsson 6 
dussin. JBA vol. 84, ULA. Torpare och statkarlar integrerades således i viss mån i manufaktur
produktionen. Detta framgår tydligt av dagsverkslängder från 1800-talets senare del, JBA II, F 
II, ULA. I statkarlen Zetterlunds avskedspass påpekas dessutom att han varit skicklig i red
skapsslöjd och även något i handsmide. JBA II, F II, ULA. 
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enligt brukspatronen, av ett trettiotal kvinnor och barn vilka satte kard-
tänclerna i kardan.276 Antalet växlade dock. Tre år tidigare hade de inte 

varit fler än aderton. Mannerstråle tillade dock vid det tillfället att anta

let under stundom var vida större.277 Även annorstädes var kardsätt-
ningen ett utpräglat kvinnoarbete. Vid 1700-talets mitt utgjorde kvin
norna exempelvis den huvudsakliga arbetsstyrkan vid Johan Ahlströ-
mers kardfabrik i Alingsås. Ahlströmer sades ha funnit kvinnorna 
speciellt lämpade för arbetsuppgiften.278 Sannolikt var det en syssla som 

krävde en viss fingerfärdighet. 
Arbeterskorna vid Jäders kardfabrik var inte direkt underställda bru

ket, utan det var kardmakaren som hämtade ut råmaterial och lönemedel 
samt levererade de färdiga kardorna till bruksmagasinet. Som ersättning 
för sitt arbete erhöll han, åtminstone från och med 1820-talet, 2% av för

säljningsvärdet.279 

Precis som varit fallet med hak- och häktböjningen under 1700-talet, 
innebar organiseringen av produktionen under en annan huvudman än 
bruket, att det är svåit att utifrån avräkningsböckerna säkert avgöra vilka 
kvinnor som arbetade i fabriken.280 Med hjälp av kompletterande bokfö
ringsmaterial går det dock att skapa sig en bild från år 1840. Produktio
nen var, som ovan påtalats, då betydligt lägre än vid seklets början och i 
fabriken sysselsattes endast åtta personer. Sex av dem var änkor, två 

efter mästare och tre efter gesäller samt dessutom skolmästarens änka. 
De övriga två producenterna var gesällen Mellander, som hade uppsikt 
över verksamheten och också var den överlägset största tillverkaren, 
samt statkarlen Tollstoy. Inkomsten för kardsättarna var det året inte 
stor, vanligtvis omkring två riksdaler. Undantaget utgjorde Mellander, 
vars inkomst av den egna sättningen uppgick till 23 Rdr.281 

Kardfabrik och fattigstuga 

Kardtillverkningen fortsatte, om än i vad det tycks en något mindre 
omfattning, under 1800-talets första hälft. Den ekonomiska vinsten av 

276 Mannerstråle till bergmästaren 1811, BMA F VI, ULA. 
277 Mannerstråle till kommerskollegiet 27/6 1808, vol. cit. 
278 Schröderstierna 1925, s. 34. 
279 Avräkningsbok 1824, JBA vol. 132, ULA. År 1830 har den tidigare kardmakaren avlididt 
och hans uppgift har övertagits av en gesäll vid bruket, Petter Melander. Melander kom att 
åtnjuta samma procentsats på avsättningen som ersättning. Avräkningsbok 1830, JBA vol. 166, 
ULA. 
2S0 Avräkningsbok 1811, JBA vol. 84, ULA. 
281 Manufakturjournal 1840, JBA vol. 222, ULA. 
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verksamheten förefaller, av klagomålen att döma, som något osäker. 

Enligt brukspatronen hade dock kardfabriken övertagit en av hak- och 

häktböjningens viktigaste uppgifter, nämligen den fattigvårdande. Dessa 

sättare, skrev han: 

bestå till det mesta av barn och sådana personer som förut genom en bruks
ägarens skadande tillverkning av häktor, vartill den bästa av järntråden av 
trådsmederna olovligen bortsnappades, dels genom olovligt bortsmygande 
av brukets övriga produkter sökt sitt uppehälle samt till allt annat arbete är 
både odugliga och vanförde.282 

Där fanns således annat att vinna; fattigförsörjningen tryggades på ett 

sätt som samtidigt minskade försnillning och stölder. 

Ar 1787 hade ålderman Bergström väckt tanken på en fattigstuga för 
att avlasta både mästarna och brukspatronen deras ansvar för gamla och 
sjuka.283 Diskussionen återupptogs år 1804 och skrået beslutade att varje 
mästare skulle betala två riksdaler till fattighuset.284 Aret innan hade 

sockenstämman diskuterat fattigvården i Arboga socken och enats om 

att varje by eller rote själv skulle ansvara därför.285 För Jäders rote bygg

des ett fattighus som helt eller delvis kan ha anknutits till kardproduktio-

nen. Benämningen fabrik, ett ord som brukspatronen annars bara 

använde om de centraliserade tråddragerierna, kan således även i detta 
fall ha inneburit att verksamheten var förlagd till en särskild arbetslokal. 

Fattigstugan kan därmed delvis ha tagit karaktär av arbetsinrättning. 

Tanken på en sådan kombination var inte ny. I ett odaterat tillägg till 

bruksreglementet av år 1683 gavs brukspatronen tillåtelse att 

vid bruket låta uppsätta ett fattighus, varuti de vid och inom bruket 
varande, vanförde, bräcklige och avsigkomne arbetare och andra av brukets 
folk, som icke förmå tjäna sitt bröd underhållas. Samt de ibland dem som 
med något lättare arbete såsom renslipning, polering och hakeböjning med 
mera, sin nödtorft kunna understödja, tillhållas sådant arbete att förrätta 
emot en därför lämpad skälig vedergällning.286 

Dokumentet nämner inte fattigkassan, utan tar för givet att fattigunder
stödet administrerades av ämbetslådan, vilket tyder på att det härrör från 

1600-talets slut eller 1700-talets tidigare hälft. Med tanke på sysslans 

282 Mannerstråles relation till kommerskoll 1808, BMA F:VI, ULA. 
283 Sp 17/11 1787, JBA vol. 356, ULA. 
284 Sp 26/9 1804, JBA vol. 356, ULA. 
285 Asp 23/11 1803, ALF Kl: 1, ULA. 
286 Tillägg till reglementets § 2, JBA vol. 344, ULA. 
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nära relation till fattigvården är det symtomatiskt att hakböjning nämn
des som en av de lämpliga sysslorna för hjonen. 

Tråden och kvinnoproblemet 

Proletariseringsprocessen var en historisk rörelse som verkade på hus
hållet snarare än på individen. Att produktionsmedlen förvandlades från 
hushållsegendom till kapital tvingade inte bara männen att sälja sin 
arbetskraft i form av lönarbete, utan skapade också en reservarmé av 
kvinnlig arbetskraft. Den sociala utvecklingen vid Jäders bruk visar hur 
försvagningen av hushållets makt över produktionen skapade undersys
selsättning bland kvinnorna. Först genom den tekniska förändringen av 
tråddragningen, och de nya arbetsuppgifter som uppstod i dess spår, 
kunde kvinnoarbetskraften på allvar börja att nyttiggöras inom bruksor
ganisationen. 

Det går också att vända på resonemanget, och hävda att det var till
gången på kvinnlig arbetskraft som möjliggjorde övergången till den 
mer fabriksmässiga tråddragningen. Att kvinnor kunde nyttjas vid tråd
rullarna löste, i inledningsfasen, problemet att rekrytera arbetskraft till 
trådfabrikerna. Den arbetsdelade organisationen innebar också att rent 
okvalificerade arbetsuppgifter uppstod, sysslor som även ombesörjdes 
av kvinnor. 

Marknaden för tråd förefaller ha varit osäker och mycket växlande. 
Den större tillverkningen vid bruket ökade behovet att förädla varan för 
att på så sätt göra sig mer okänslig för marknadens spel. Kardtillverk-
ningen liksom hak- och häktböjningen var sådana verksamheter. Båda 
sysselsättningarna var dessutom arbetskraftsintensiva, vilka knappast 
skulle ha kunnat bedrivas om inte ett överskott på kvinnlig arbetskraft 
funnits att tillgå. 

Hur som helst så innebar utvecklingen av en sektor för kvinnligt 
lönarbete att det var möjligt för änkor att finna försörjning, liksom för 
mästar- och gesällhustrur att öka på familjeinkomsten. De olika grup
perna av kvinnor ägnade sig åt olika arbetsuppgifter. Kvinnorna i tråd-
drageriet kunde knappast kombinera sitt arbete med hushållsarbete. 
Mästar- och gesällhustrur med barn var därför uteslutna från dessa syss
lor. Däremot har dessa kvinnor böjt hakar och häktor, förmodligen i 
hemmet. Sannolikt var de också, liksom i hög grad änkorna, involverade 
i kardproduktionen. Tråddragningen undantagen var ersättningen för 
kvinnoarbetena låg. Genom att alternera mellan de olika sysslorna 
kunde förhoppningsvis försörjningen ändå säkras. Björks änka skurade 
exempelvis tråd och satte tänder i kardor år 1811 och fem år senare 
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framgår att hon dessutom böjde hakar och häktor.287 På samma sätt arbe
tade Erik Brobergs änka, som återfinns bland kardsättarna 1840, också 
som postgumma. Sannolikt har hon distribuerat posten bland holmens 
inbyggare.288 

287 Avräkningsböcker 1811, 1816, JBA vol. 84, 92, ULA. 
288 Manufakturjournal 1840, JBA vol. 226, ULA. Avräkningsbok 1840, JBA vol. 221, ULA. Det 
är inte första gången uppgiften omnämns. År 1825 var änkan Hultberg postgumman och beta
lades om året 2:32 Rdr. Uppenbarligen var 1825 det sista året som hon tjänstgjorde och hon 
beviljades därför att åtnjuta ett års lön i pension. Avräkningsbok 1825, JBA vol. 137, ULA. 
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GENUS OCH PRODUCENTROLL 

Erik J Hobsbawm har skildrat den maskuliniseringsprocess som fortgå
ende skedde av ekonomi och politik under 1800-talet. Förändringen 

knyter han till industrialiseringen och hushållets förlust av makten över 
produktionen.1 Den sociala organiseringen av produktionen ses som 
bestämmande för relationen mellan kvinnor och män. Producentroll 
bestämmer genussystem. 

En liknande utveckling är också tydligt skönjbar i det utsnitt av den 
svenska historien, som här har behandlats. Den antyds i diskussionen 
om bergsmans- och hammarsmedhushållens förändrade ställning. I 
dessa fall krävs dock betydligt mer ingående forskning för att några 
säkra slutsatser skall kunna dras. När det gäller gruvarbetet har dock en 
tydlig maskuliniseringsprocess gått att skönja. Vid Jäders bruk har 
denna utvecklingen gått att skildra mer i detalj. 

Producentrollen vid Jäders bruk tog under den behandlade tiden en 

alltmer proletär form. Proletariseringsprocessen drabbade inte bara den 
manlige producenten utan hela hushållet, som miste makt och inflytande 
över produktionsmedel och arbetsprocess. Genom denna utveckling för
ändrades också kvinnornas roll och genussystemet. Under hushållspro
duktionen hade mannen haft en viktig produktiv uppgift i smedjan och 
kvinnan en viktig reproduktiv roll i hemmet. Kvinnan var dock inte låst 
till det reproduktiva. Så länge hushållet förfogade över produktionsmed
len och bestämde produktionens mål, överskred hon ständigt dessa syss
lor. I synnerhet arbetsuppgifter i början och slutet av produktionsproces
sen, att upprätthålla kontakter med råvaru- och avsalumarknaden, var 
kvinnosysslor. Mönstret vid Jäder liknar det som anats inom bergsmans
hushållet och i det tidiga hammarsmedhushållet. Kvinnans roll var flexi
bel, men hur var det då med mannens? 

Som tidigare har påpekats har Hans Medick antagit att mannen i vissa 
fall kan ha övertagit kvinnans arbetsuppgifter i hushållet.2 Att kvinnorna 
försummade sina hushållsplikter framkommer i Bergenskiölds diskus
sion om bergsbruket i Nora. Inget finns dock som stöder tanken på att 
mannen skulle ha tagit kvinnans plats i hemmet, något som arbetsorga
nisationen vid hyttan sannolikt omöjliggjorde. I stället kom hushållet att 

1 Hobsbawm 1989, s. 262f. 
2 Medick 1981, s. 62. 
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köpa konsumtionsprodukter, vilka man tidigare själv hade producerat. 
Vid Jäders bruk var det sannolikt bara kvinnorna vid rullarna i trådfabri
ken som inte kunde kombinera hushållets plikter med varuproduktionen. 
För dessa tre yttrade sig omöjligheten av ett dubbelarbete i att ingen av 
dem hade någon större familj. 

Ickeproducentens försök att kontrollera den hantverksbaserade pro
duktionen koncentrerades till dess ändpunkter. I sin oförmåga att styra 
arbetetsprocessen eftersträvade han att monopolisera producenternas 
avsalu av färdigprodukter och deras inköp av råvara. För kvinnorna 
innebar detta att det var "deras" del av produktionsprocessen som först 
drabbades. Deras tidigare ställning var omöjlig att upprätthålla annat än 
i smyg; det produktiva kvinnoarbetet inom hushållet hade illegaliserats 
och de hänvisades till det reproduktiva. Förändringen av den sociala 
organiseringen av produktionen ledde fram till ett nytt genussystem. Ett 
möjligt slutresultat av processen är den bild som Göran Rydén tecknar 
av hammarsmedhushållet, där kvinnan hade hänvisats till det reproduk
tiva hushållsarbetet. 

Utvecklingen vid Jäder blev dock delvis en annan. Vid sidan av hus
hållsarbetet har kvinnorna också behållit en roll i smidesproduktionen. 
Denna bröts dock ut ur hushållet och förvandlades till lönarbete för bru
ket. Sannolikt berodde den annorlunda utvecklingen vid Jäder delvis på 
att även hushållets reproduktiva och socialiserande uppgifter hade 
urholkats. Visserligen förefaller det rimligt att anta att den textila hem
produktionen ökade under 1700-talets andra hälft, men samtidigt mins
kadejordbruksarbetet genom att hushållen gick miste om sina åkerlotter. 
Den övergripande händelseutvecklingen innebar således att en reserv
armé av kvinnor, vilken kunde användas till lönarbete, skapades vid bru

ket. 
De kunskaper deltagandet i hushållsproduktionen förmedlade till 

kvinnorna var en förutsättning för att de efter makens död skulle kunna 
fortsätta verksamheten. Ekonomiskt byggde denna form av änkepension 
på maximen att hushållets reproduktion var produktionens yttersta mål. 
Överföringen av egendom från producent till ickeproducent, marginali-
seringen av kvinnoarbetet samt en produktion som syftade till vinstmaxi-
mering gjorde änkekonserveringen till en obsolet form av "fattigom
sorg". Den bittra erfarenheten av en sådan förändringsprocess delades 
av bergsmansänkan, hammarsmedsänkan och mästaränkorna vid Jäder. 
En ideologisk avspegling av denna process var också att mästerskapet 
individualiserades och kom att följa hushållsföreståndarens livscykel. 
När maken dog var mästaränkan inte förmer än någon annan ensam 
kvinna. 
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Vid Jäder övergavs änkekonserveringen långsamt. Så länge inte det 
kvinnliga arbetet på annat sätt kunde nyttiggöras inom bruksorganisatio
nen förefaller änkekonserveringen ha varit svår att helt avskaffa. Kraven 
ökade dock på änkorna. Produktionen fick inte vara lägre än i de smed
jor som styrdes av mästare och skuldsättningen fick inte galoppera iväg. 
Trots att vissa änkor uppenbarligen mäktade att uppfylla brukspatronens 
krav, försvann änkekonserveringen under 1700-talets andra hälft. Ett 
alternativ till änkans konservering var att förvisa kvinnorna från bruket. 
Så skedde också, såväl med änkor som med andra "onyttiga" kvinnor. 
Metoden var dock ideologiskt känslig och hotade att urholka patriarka-
lismen. Parallellt med det gamla systemet som hörde hushållsekonomin 
till - det vill säga änkekonserveringen - växte i stället ett nytt som base
rades på fattigunderstöd och lönarbete. 

Ytterligare en konsekvens av proletariseringen var att innehav av pro
duktionsmedel inte längre uppfattades som ett rimligt krav för att bilda 
familj. Denna förändring höjde befolkningens giftermålsfrekvens. Mäs-
tersvennerna vid stångjärnshamrarna, liksom gesällerna vid Jäders bruk, 
var i regel gifta. Eftersom gesällänkorna inte besatt någon egendom att 
konserveras vid, innebar det äldre omsorgssystemet ingen lisa för dem. 
Det nya systemet kom också dem till godo. Brukspatronen vid Jäders 
bruk slapp därmed en problematisk grupp, vilka tidigare dragit sig fram 
med sysslor som inte sällan stod i strid med bruksreglementetc statuter. 

Hade gränserna för kvinnas uppgifter under hushållsproduktionen 
varit relativt flexibla så förde kvinnliga lönarbetet med sig en tydlig 
genusuppdelning. Kvinnornas arbetsuppgifter särskildes från männens. 
Organiseringen av hak- och häktböjningen under 1700-talet innebar ett 
försök att inordna en traditionell kvinnosyssla inom hushållet i bruks
ekonomin. Integrationen var till en början inte fullständig, utan tillverk
ningen ordnades som en sidoorganisation till männens smidesproduktio-
nen. Den ställdes under kvinnlig ledning, vilket förstärkte dess genuska-
raktär. Denna organisationsmodell försvann dock och under 1800-talets 
början var kvinnorna direkt underställda bruket, varifrån de hämtade 
råvara och vartill de levererade sina produkter. Hak- och häkttillverk-
ningen hade dock aldrig helt separerats från hushållet. Brukspatronen 
befarade därför ständigt att en stor del av männens trådproduktion för
snillades till hushållens tillverkning av hakar och häktor. Detta var 
uppenbarligen en risk med en decentraliserad produktion, där producen
ten redan besatt de för arbetet nödvändiga kunskaperna och dessutom 
lätt kunde knyta de erforderliga marknadskontakterna. 

Den tekniska utvecklingen av tråddrageriet under 1800-talets första 
årtionde skapade nya och mer "ofarliga" sektorer för kvinnligt lönar-
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bete. Dekvalificeringen av fintråddragningen innebar att kvinnlig arbets
kraft kom till användning. De kvinnliga tråddragarna, vilka gjorde 
samma arbete och fick samma betalning som männen, var i rummet 
åtskilda från sina manliga arbetskamrater. De gavs heller inte tillträde 
till skrået. 

Trådskurningen och isättningen av kardtänder var rena kvinnosysslor. 
Arbetena var okvalificerade och sammankopplade med fattigvården. I 
motsats till hakböjningen var kardtillverkningen en syssla som smed
hushållet ensamt inte hade kompetens att klara av. Tråden måste finspin
nas och kardan förberedas och skinnas. Hushållets makt över arbetspro
cessen var svårare att upprätthålla, vilket innebar att risken för försnill
ning minskade. Det är också möjligt att produktionen skedde i en 
gemensam arbetslokal och inte i hemmet, vilket i så fall ytterligare 
underlättade övervakningen. Ambitionen att förändra kvinnosysslorna 
från böjning till kardsättning var således kopplad till brukspatronens 
övergripande ambition att styra produktionen. 

Förändringen av producentrollen vid Jäders bruk förde med sig en ny 
genusuppdelning. Denna innebar inte, som vid stångjärnsbruken, att 
kvinnorna försvann som producenter utan att de blev lönearbetare. 
Kvinnans och mannens sysslor könssegregrerades på ett markant sätt, en 
uppdelning som också hade ett tydligt normativt innehåll. Åt kvinnorna 
lämnades de mest okvalificerade, minst ansedda och lägst betalda syss
lorna. Proletariseringen av hushållet innebar därmed också en marginali-
sering av det kvinnliga arbetet. 

Genusuppdelningen hade även en maktpolitisk sida. Åt kvinnorna 
lämnade brukspatronen sysslor som inte hotade att återupprätta hushål
let som produktionsenhet. Marginaliseringen av kvinnoarbetet var såle
des på flera sätt nära sammankopplat med ickeproducentens strävan att 
utöka sin kontroll över produktionsprocessen. Eller för att avslutnings
vis citera Joan Kellys formulering av kvinnoarbetets degradering under 
den frambrytande privategendomen och kapitalismen: 

women continue to be active producers all the way up the scale [...] but 
they steadily lose control over property, products and themselves as surplus 
increases, private property develops and the communal household becomes 
a private economic unit, a family [...] represented by a man.3 

3 Kelly 1984, s. 11. 
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EFTERORD 

För att anknyta till förordets avslutning känns det lämpligt att avsluta 
med de sista stroferna i Thomas Tidholms dikt Förord, vilken sattes i 
händerna på mig under det mest intensiva författandet.1 

Det handlar inte om att samla kunskaper, 
åtminstone inte den sortens kunskaper som man 
kan äta, mera handlar det om att göra 
kunskaperna själv av en materia som alltid ser 
ut att vilja låna sig till vilka kunskaper, 
vilka system eller konglomerat som helst 
vertikalt eller horisontellt. 

Men det verkliga problemet är att även 
formlösheten är skenbar och att tillvaron 
verkligen har ett glaspärlespel inbyggt 
någonstans och att man då och då kan höra det 
spela 

Detta händer förstås bara ibland, och 
knappast för att man har förstått någonting, utan 
bara för att man på något vis har lyckats härma 
melodin, alltid oavsiktligt. 

1 Tidholm 1991, s. 8. 
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RESUMÉ: GENRE ET RÖLES PRODUCTEURS: 
TRAVAIL DES FEMMES Ä LA MANUFACTURE 
DE JÄDER, 1640-1840. 

Par son caractére å la fois sexuel et social, la dynamique du genre au 
sein du foyer et des sociétés nous offre de pouvoir aborder des processus 
historiques sans nous heurter å des frontiéres politiques ou économi-
ques, ce qui enrichit la recherche dans la mesure ou des études compara-

tives dans le temps et dans 1'espace se profilent comme de nouvelles 

clefs d'interpretation å échelle internationale. Jusqu'å présent, 1'intérét 
en la matiére s'est centré sur une période relativement récente de 1'his-
toire, située å la fin du XlXé et au début du XXé siécle. 

Anders Floréns'intéresse å une période plus reculée, et tente de défini-
rale du genre au début de 1'industrialisation. Son intérét se focalise sur 
les sociétés appelées proto-industrielles, selon la définition qu'en ont 
donné des auteurs comme Hans Medick et Peter Kriedte, dans leurs ana-
lyses de sociétés axées sur la production textile. 

Peut-on considérer que la sidérurgie suédoise å cette époque fonction-
nait selon le modéle proto-industriel? Maintes discussions et comparai-
sons de ses caractéres familiaux et partiellement agraires avec le proto-
type de 1'industrie drapiére de la Flandre permirent de répondre par 

1'affirmative, étayant leurs conclusions sur la similitude des structures 
sociales et organisatrices de la production. 

Ce qui n'a pas encore été abordé, c'est tout 1'aspect de la relation du 
foyer å un processus de production qui implique une distribution des 
tåches au sein de la famille. 

Uanalyse que méne Anders Florén tend å cerner de plus prés la com-
plexité de 1'évolution formelle d'une production familiale et son impact 
sur la dynamique du genre dans les sociétés d'exploitation sidérurgique 
suédoises. Il espére ainsi pouvoir contribuer å Félaboration de cadres 
pour une histoire comparative de la production proto-industrielle en 
Europé. 

A la suite de la guerre de Trente ans, la Suéde se relevait difficilement 

des conséquences ruineuses qu'impliqua pour elle la paix retrouvée en 
Europé. En effet, quoique protagoniste de ce conflit, la Suéde y trouvait 
un intérét économique évident pour son industrie sidérurgique: La 
guerre immobilisant les forges continentales, c'est chez les producteurs 
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d'armes suédois que les belligérants se fournissaient en canons, épées et 

autres arquebuses. 
Pour pärer aux conséquences néfastes des fluctuations du prix de la 

fonte, ainsi qu'å celles de 1'instabilité de 1'économie marchande, les 
dirigeants suédois encouragérent la production basée sur 1'activité de 
type familial des foyers forgerons: ceux-ci pouvaient en effet assurer 
leur subsistance de maniére relativement stable, soit forgeant des armes 
ou des outils, soit, en cas de dépression, se rabattant sur le produit de 
leurs terres. Leur subsistance ainsi assurée de diverses maniéres, ils par-
venaient å produire la fonte å des prix compétitifs. Les réglements pro-
tectionnistes que le gouvernement suédois promulgua contre la cupidité 
de la noblesse et des bourgeois qui voulaient taxer les foyers produc-
teurs ne concernérent cependant pas les forges, et vers le début du XVIIé 

siécle, la situation des forgerons exploités (la plus grande part des béné-

fices revenant å des intermédiaires) furent de plus en plus étroitement 

liés å des patrons de forges, délégués par 1'état et choisis parmi la 
noblesse ou la bourgeoisie des villes. Ces hommes instruits organisérent 
la production au niveau local, sous 1'égide et au profit de la couronne. 
Les forgerons perdirent par lå toute possibilité de contröle sur leur pro
pre production, et étaient soumis å des quotas par leurs patrons. Ceux-ci, 
veillant surtout å la rentabilité des forges, prétaient aux forgerons de 
quoi se fournir en matériel, et les foyers leur furent d'autant plus liés 
qu'ils ne parvenaient pas toujours å s'acquitter de leurs dettes. Leurs 
créanciers, surtout soucieux du profit des manufactures dont ils avaient 

la charge, s'arrangeaient pour contourner les réglements protectionnistes 
et éliminaient de la production les foyers non solvables, leur préférant 
par exemple des familles plus efficaces, ou évitant de faire succéder un 
fils de forgeron décédé å son pére endetté. 

Depuis les temps les plus reculés, 1'activité sidérurgique a supporté 
l'économie familiale aux cötés de 1'agriculture. Les femmes partici-
paient naturellement au travail, actionnant le soufflet, acheminant le 
minerai, le bois et le charbon, tout en filant ou tricotant, gardant un oeil 
sur les enfants, les compagnons, les apprentis et les servantes. Elles 
lavaient, réparaient, nettoyaient, soignaient, éduquaient, nourrissaient, et 
se chargeaient de surcroft de la vente des produits forgés. 

Leurs activités multiples occasionna 1'obligation de choix entre deux 
stratégies de base lors d'une éventuelle aggravation de la situation éco-
nomique: selon les circonstances, soit les foyers diversifiaient les sour-

ces de revenus et intensifiaient 1'agriculture, ce qui consolidait le lien 
des femmes å leur foyer, soit la spécialisation l'emportait, et les femmes 
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participaient å la production industrielle, comme salariées, et relåchaient 
leurs surveillance å la maison. 

D'aucuns prönérent un systéme dit traditionnel ou la femme prenait 
en charge foyer et travaux ménagers, tandis que l'homme travaillait å 
1'extérieur. Cet idéal, considéré comme 1'ordre naturel des choses, fut 
entiérement bouleversé lorsque le controle et la responsabilité de leur 
travail fut ötée aux foyers d'exploitants par la prolétarisation de leurs 
membres qui travaillérent moyennant salaire. 

On pourrait schématiquement considérer 1'évolution de 1'organisation 
du travail au sein des foyers comme un passage d'une situation ou la 
séparation des sexes était relativement peu marquée, å une organisation 
qualifiée de traditionnelle ou l'homme produit et la femme reproduit, 
pour aboutir en finale å une prolétarisation des deux sexes. Cette évolu-
tion semble plus liée au changement social de 1'organisation du travail 
qu'au röle producteur de 1'homme. 

Concrétement, comment se présentait 1'organisation sociale de la pro
duction å un niveau local? Anders Florén a étudié une forge appelée 
Jäder, fondée au milieu du XVIé siécle sur une Tle de la riviére 
d'Arboga, du nom de la ville la plus proche. Ce fut d'abord une manu-
facture d'armes, qui devint par la suite un centre de production d'outils 
agraires et domestiques, et finit par se spécialiser dans la tréfilerie. Cette 
derniére étape suppose un certain nombre d'opérations successives sur 
le matétiau brut, ce qui exige une nouvelle organisation du travail tou-
chant toute la manufacture. 

Dans sa thése de doctorat, Anders Florén a analysé de fond en comble 
les conflits qui ont opposé patrons et forgerons, ces derniers luttant pied 
å pied pour essayer de maintenir leurs droits de controle sur leur travail 
alors que les premiers tendaient å rationnaliser la production en soumet-
tant les forgerons å une discipline de restriction de libertés. Ces conflits 
se solvérent pour les foyers de forgerons, par la perte de controle sur leur 
outil de production, sur leur temps de travail, sur le prix qu'ils voulaient 
fixer pour leur marchandise, et sur 1'achat du matériau brut, entre autres. 
De plus, les patrons soucieux de productivité, et craignant que le temps 
passé å 1'agriculture ne ra visse å la manufacture de précieuses heures de 
travail, leur ötérent la jouissance des quelques lopins de terre qui assu-
raient une partie de leur subsistance, et les loua å ferme å ceux qui en 
avaient les moyens. Certes, on leur procuraient fourrage et céréales å 
prix fort bas, mais cela augmentait les risques d'endettement. Ainsi, se 
réduisirent les röles producteurs et reproducteurs des foyers å fort peu de 
choses. Quant au röle socialisant des foyers, il perdit de son importance 
lorsqu'une école fut instaurée å Jäder, et qu'elle fut rendue obligatoire, 
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au milieu de XVIIé siécle, au grand dam des parents qui se voyaient pri-
vés de l'aide au foyer que leurs enfants alors en äge d'école pouvaient 
représenter ainsi que de la possibilité de leur enseigner å la maison les 
ficelles du métier. 

Lorsque ces foyers perdirent controle sur leurs röles productifs, repro-
ductifs et socialisants, que leurs lopins de terre leur furent ötés, en b ref, 
lorsque 1'organisation sociale de la production passa du foyer å la manu-
facture, les röles au sein des familles évolua aussi. 

Le maitre, pour pouvoir s'acquitter de toutes ses tåches et fonctions, 
avait bien besoin d'une femme å ses cötés, qui se chargeait entr'autres 
des transactions extérieures, représentations aux assemblées et sur-
veillance des compagnons. Malgré les vicissitudes de leur röle social, 
entre 1664 et 1824, la structure des foyers de maltres resta inchangée, 
comprenant la famille du maitre, quelque parent, et des valets. 

Par contre, presque tous les compagnons se mirent å fonder famille, 
ce qui apparaTt plus rarement å cette époque. Ils n'habitaient plus chez le 
maitre dont d'ailleurs ils ne recevaient plus de salaire sous forme de 
nourriture et de logis comme la coutume l'eut exigé. Au contraire, ils 
obtinrent de la manufacture non seulement une rénumération en espéces, 
mais aussi une augmentation de leur salaire. Le patron, de son cöté, vit 
lå 1'occasion d'exiger d'eux une discipline beaucoup plus stricte, et ins-
taura des heures de travail fixes. Les foyers de compagnons ressem-
blaient déjå å la famille nucléaire möderne ou en général deux généra-
tions au plus cohabitent.(Cette distinction marquant déjå un clivage syn-
chronique entre structure ancienne et möderne.) Quoique le salaire des 
compagnons suffisait tout juste å les nourrir, eux, et non leur famille, ils 
convolaient allégrement. En cette période de récession ou le nombre de 
places était limité, ces hommes, voyant leurs maigres chances d'accéder 
å la maTtrise, ne pouvaient et ne voulaient attendre indéfiniment d'y par-
venir pour se marier. De plus, å Jäder, les statuts de maitre et de compa-
gnon se différenciaient peu de facto, depuis que les maitres ne jouis-
saient plus de la propriété de leur outil de travail. 

Il découlait cependant des maigres salaires des compagnons que leurs 
épouses devaient pouvoir subvenir å leurs besoins, et å ceux de leurs 
enfants. Elles constituérent ainsi une réserve de main d'oeuvre qui ne 
laissait pas le patron de tout repos: La régle voulant que seuls pouvaient 
habiter l'ile ceux qui participent activement å la production, il était 
obligé de leur trouver du travail, fulminant contre le fait qu'elles choisis-
saient de brasser de la biére ou de vendre du tabac, ce qui assurait leur 
subsistance, certes, mais contrevenait å la police de la manufacture. 

Nous voyons donc les hommes de Jäder aux prises avec les consé-
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quences sociales du remaniement de 1'organisation de la production qui 
fit glisser le pouvoir de décision et le contröle sur la production et sur les 
compagnons, des foyers de maitres å la manufacture dans son entiéreté: 
perte d'autorité et d'autonomie pour les maitres, et prise de responsabili-
tés pour les compagnons, le tout aboutissant å un nivellement social, å 
une uniformisation entre stades du "Cursus Honorum" forgeron. 

Quant aux femmes, leur situation est plus complexe. 
Si l'on considére le maitre et son épouse comme une équipe, ou la 

femme surveille les compagnons et apprentis tout en veillant å la bonne 
marche du foyer, tant au niveau de la discipline qu'au niveau économi-
que, celles-ci subirent aussi les conséquences sociales du remaniement 
de 1'organisation de la production. Lorsque le patron interdit aux foyers 
de s'occuper de la vente et de 1'achat de leurs produits, il rendit illégalle 
cette part du travail qui était échu aux femmes. La position de ces der-
niéres s'affaiblit d'ailleurs durant cette période: On ne voulut plus 
d'elles aux assemblées corporatives "pour éviter leurs caquets lassants:" 
Au lieu de cela, on les pria d'introduire leurs griefs par écrit, ou de se 
faire représenter par leurs époux. 

Les veuves de maitres, en principe, avaient le droit de poursuivre 
1'exploitation de la forge apres le décés de leur mari, assurant ainsi leur 
survie et ceux des éventuels enfants. Ces femmes devaient avoir assi-
milé les connaissances nécessaires au bon fonctionnement des affaires 
en aidant leur mari de son vivant. 

Lorsque le patron s'empara du droit de propriété sur les forges, les 
femmes se virent menacées dans leur possibilité de subvenir å leurs 
besoins, et elles se melérent aux conflits qui opposaient leurs maris au 
patron: elles n'allaient pas se laisser dépouiller de leur unique moyen de 
subsistance en cas de veuvage. Cependant, restant å la tete de la forge 
apres le décés de leur époux, elles avaient aussi å en maintenir le niveau 
de production, gageure pour ces femmes qui avaient alors å commander 
aux compagnons et apprentis, tout en filant et soignant le ménage et qui, 
le cas échéant, héritaient aussi des dettes éventuelles contractées par 
leurs maris. Symptomatique du malaise de leur situation, elles rejetaient 
fréquemment la responsabilité de leur faible productivité sur la paresse 
et 1'indocilité des compagnons. Dans ces conditions, le patron ne leur 
permettait pas de rester å la tete de la forge, et leur situation devenait 
alors cruciale. 

La manufacture, victime du dilemne opposant son idéologie patriar-
cale å sa stratégie salariale, parvenait mal å justifier dans ses structures 
1'expulsion des membres de familles de forgerons qui se révélaient 
improductifs, qu'ils soient hommes ou femmes: Il importait en outre de 
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trouver un exutoire pour occuper la nombreuse main d'oeuvre indisci-
plinée, et dont la position fort inconfortable alimentait des germes de 
révolte. Vers le milieu du XVIIIé siécle, pour éviter de devoir expulser 
les non-productives, ou de conserver å la tete de la forge des veuves non 
rentables, le patron instaura une caisse corporative d'entr'aide. Dans le 
méme ordre d'idée, et probablement sur base d'une activité habituelle 
aux ménages, on tenta de rationnaliser une petite production d'agrafes 
pour vétements que les femmes et enfants de forgerons pliaient å la mai-
son å partir de déchets de la tréfilerie. Cette petite industrie, placée sous 
1'égide du patron, était dirigée par son épouse qui revendait les agrafes 
principalement å une quincailliére de Stockholm. 

Ainsi apparait une division claire et distincte du travail salarié entre 
sexes. Mais ce pliage d'agrafes ne nourrissait pas sa femme, et il fallut 
trouver d'autres expédients. 

Les conséquences du progrés technique de la tréfilerie, qui devint la 
principale activité de la manufacture, touchérent hommes et femmes de 
maniéres différentes. Tandis que les premiers répugnaient å se qualifier 
dans cette täche dont la mécanisation amoindrissait le prestige -tout en 
augmentant la productivité et délestant le travail- les femmes, au con-
traire, trouvérent lå une solution: dépourvues de cette exigeance que le 
prestige de la profession imposait å leurs époux, elles pouvaient s'atteler 
å un travail rendu å la fois plus léger et plus rentable. Elles ne furent 
jamais qu'au nombre de trois, qui d'ailleurs ne travaillaient pas dans les 
mémes locaux que les hommes, ni n'appartenaient å la Corporation. 
Néanmoins, leur salaire était identique, suffisant å leur subsistance, et 
leur production équivalait å celle des hommes. Mais les exigeances de 
ce travail (16 heures par jour) ne se conjuguaient pas å la condition de 
méres, et ces travailleuses étaient sans familles. L'expérience fut de 
courte durée et, apres 1830, on ne retrouve pas trace de ces pionniéres. Il 
est aussi fait mention de récureuses de fils qui ötaient le plomb qui y res-
tait attaché, ainsi que des fabricantes de cardes, activité qui semble avoir 
remplacé celle du pliage d'agraphes. 

Ainsi, une série de petits travaux dont le dénominateur commun était 
d'occuper les femmes dont la fonction de reproduction avait été oblité-
rée par la politique de salaires de la manufacture. 

L'économie et la politique au XVIIIé siécle subirent une "masculini-
sation" décisive pour les relations sociales entre hommes et femmes. 
C'est le röle producteur qui décide du systéme de genre. La prolétarisa-
tion å Jäder déroba au foyer son influence sur le processus et 1'organisa
tion du travail en division sexuelle des tåches, ce qui eut plusieurs con
séquences: 
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La division traditionnelle du travail disparut, ou l'homme se consa-
crait å la forge et la femme aux tåches reproductrices tout en s'occupant 
du processus de production et des contacts qu'exigent vente et achat des 
produits. Le non-producteur s'empara en premier lieu de ces contacts 
commerciaux lorsqu'il se mit å monopoliser la production, avec pour 
corollaire 1'illégalité et donc la clandestinisation de toute une part de 
1'activité productrice féminine au sein du foyer. Ces femmes furent ren-
voyées par lå å des röles uniquement reproducteurs, restreints par la 
location å ferme de leurs lopins. C'est pourquoi, å Jäder, pour éviter le 
risque d'improductivité qui les menacait d'expulsion, on leur trouva des 
palliatifs sous forme de travail de récupération de second ordre. (agrafes 
et cardes) 

Autre conséquence du passage de la propriété du producteur au non-
producteur: la marginal i sation du travail de la femme, et le but de profit 
maximum que se fixaient les patrons ont rendu caduque la conservation 
des veuves, conservation dont le modéle fut entiérement abandonné, au 
profit de leur mise au travail. 

Il arrivait que des veuves ou épouses improductrices se fassent expul-
ser de l'ile, malgré que ce fut idéologiquement insoutenable d'un point 
de vue patriarcal. Le probléme de 1'occupation des femmes était épineux 
et crucial pour la discipline å la manufacture. 

Parallélement au déclin de 1'économie basée sur 1'activité des foyers, 
on vit ainsi se développer un systéme de travail salarié doublé d'aide 
sociale aux démunis. Cette prolétarisation eut aussi pour effet 1'insuffi-
sance de la seule propriété de 1'outil de travail comme condition néces-
saire å la fondation d'une famille: Les compagnons se mariaient et, ne 
possédant rien, leurs veuves profitérent du systéme salarial qui d'ailleurs 
évitait au patron de devoir prendre 1'impopulaire mesure de les expulser 
pour contravention aux régles de la fabrique. 

La crainte principale du patron était le travail clandestin, qui impli-
quait vol de matériel. On rencontre mention de femmes menacées 
d'expulsion pour avoir dérobé des bouts de fil de fer afin d'en confec-
tionner des agrafes dont le produit de la vente serait soustrait å la manu
facture, alors qu'au XVIIIé siécle, 1'organisation du pliage et de la vente 
de ces agrafes tentait justement d'intégrer ces femmes å la production. 
Soit, cette intégration n'était pas totale, car la fabrication d'agrafes res-
semblait plus å un pis-aller qu'å un å cöté de la production de la manu
facture, mais les femmes étaient néanmoins soumises directement å la 
fabrique ou elles achetaient le matériau et å qui elles livraient leurs pro
duits. 

Il est important de souligner que, malgré une tendance å la désintégra-
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tion du foyer comme unité productrice au profit de la fabrique, la pro-

duction ne fut jamais complétement séparée du foyer. Ainsi, 1'évolution 

du röle du producteur entraTna une marginalisation du travail feminin 

qui stagnait dans des tåches non qualifiées et clairement séparées de cel-
les des hommes, et leur permettait en principe, vu cette non-qualifica-

tion, de veiller quelque peu å leur maison. Cette séparation avait aussi 

une signification politique: les activités féminines ne devaient pas mena-

cer pas le foyer en tant qu'unité de production. 
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