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"I flykten från jorden ligga kvinnorna främst" 

IRENE A. FLYGARE 

Inledning1 

Den statliga Befolkningskommissionen 
lät år 1938, genom en särskild delegation, 
sända ut en förfrågan till Sveriges Hus
hållningssällskap om hur dessa uppfat
tade den rådande arbetskraftssituationen 
i jordbruket och den så kallade flykten 
från jordbruket. Svaren kom att ligga till 
grund för betänkandet Landsbygdens av
folkning .2 I rubriken ovan citeras en rad ur 
det svar som Funbo hushållningskrets 
lämnade genom sin ordförande Paul 
Tolstoy. I Funbo oroades man av att " .. . 
bondpigorna" nu för alltid hade lämnat 
"kalvar får och höns för fröken titeln .. . ". 
Även om stadens välsignelser som "lätt
förtjänta pengar, funkisboningar och 
restaurangdans" infördes på landsbyg
den, befarade man att när det var dags för 
skörd skulle arbetskraften istället "kampa 
i strandpyjamas nere vid någon strand
plage" . Istället föreslog Tolstoy, som hus-

hållningskretsens representant, en import 
österifrån av arbetskraft och uppmanade 
myndigheterna: "släpp in hederliga, oför
därvade bondpojkar och bondtöser från 
något ociviliserat hörn av världen istället 
för att släppa in judar". "Stäng ute all de
moraliserande lyx, veklighets, och lättje
kult."3 

Även om Funbos svar sticker ut 
genom sitt antisemitiska och patriarkala 
budskap har det kvinnoproblemet ge
mensamt med den övriga jordbrukspoli
tiska diskussionen under 1930- och 40-
talen. Snart sagt varje utredning rörande 
jordbruk eller landsbygd lyfte fram att 
det antingen saknades kvinnlig arbetskraft 
eller att kvinnor faktiskt borde befrias från 
jordbruksarbete.4 

Mot den underförstådda könsord
ningen, som likt en röd tråd löper genom 
alla kanslisvenska utläggningar om tidens 
jordbrukspolitik, vill jag här ställa den 
vardagliga kvinnoverklighet som fram-
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kommit under mina intervjuer med jord
brukarkvinnor.s En tydlig klyfta uppen
barar sig mellan hur den kvinnliga situa
tionen beskrevs i den politiska diskursen 
och hur det tedde sig i den jordbrukande 
praktiken.6 Först kommer tre parlamenta
riska utredningar att behandlas utifrån 
vad de säger om kvinnors jordbruksarbete, 
därefter förflyttas fokus till kvinnors jord
bruksarbete som det bedrevs på gårds
nivå. 

Lad ugårdsarbetets psykologiska 
natur - Betänkande angående 
Landsbygdens avfolkning 

Låt oss återvända till 1936 års Befolk
ningskommission vars tillkomst grun
dade sig i oron för nationens sjunkande 
födelsetal. Den väldiga kommissionen 
leddes av Nils Wohlin och var samman
satt av namnkunniga personer och exper
ter som till exempel Gunnar Myrdal och 
Nils von Hofsten. Kommissionen förfat
tade en rad delbetänkanden med förslag 
som rätt till moderskapspenning och 
skolmåltider men även en särskild sterili
seringslagstiftning. Många av förslagen 
lade grunden till dagens familje- och väl
färdspolitik.7 Det delbetänkande jag anför 
här arbetade med två huvudfrågor, vilka 
beskrevs som "flykten från jordbruket" 
respektive "landsbygdens avfolkning" .s 

I svaren från både hushållningssäll
skap och hushållningskretsar återkom 

man till problemet med den kvinnliga, 
ogifta arbetskraften. Landsjungfrur, bond
pigor eller ladugårdspigor gick enligt de 
manliga svarsskrivarna knappt att upp
bringa. Även om bondgårdarna fort
farande redde sig med hemmadöttrar 
tyckte man sig märka att även dessa bör
jade sätta näsan i vädret och överge ladu
gårdsarbetet. De ogifta lämnade över 
mjölkning, grövre disk och ladugårds
arbete till gårdens husmödrar, vilka säll
skapen beskrev som övergivna, och arbe
tande för tre. Utsläpade mödrar - ett åter
kommande tema - riskerade att skrämma 
bort sina döttrar från jordbruket. Det 
tycktes som om "de nu uppväxande 
kvinnorna skulle vara rädda för att 
komma i närheten av en ko".9 Det kräv
des mod menade sällskapen för att våga 
gifta sig och bli bondmora. Förr eller se
nare blev det nödvändigt med en lag som 
återförde kvinnorna till hemmet och för
bjöd dem tillträde till industrin.10 Ett säll
skap ansåg att flickor under 17-18 år bor
de förbjudas att arbeta i affärer och fabri
ker, och istället hänvisas till hemarbete i 
städerna. På så sätt skulle landsbygden 
kunna behålla sin unga kvinnliga ar
betskraft.n 

Kommissionens ledamöter uttryckte 
sig i mer försiktiga ordalag men lade vikt 
vid vad man kallade psykologiska beve
kelsegrunder. Att flickorna flyttade från 
landsbygden berodde på att de slutat 
uppskatta och finna mening i ladugårds
arbetet. Det var inte endast lönen och 
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Mjölkande pigor vid Flosta säteri, Altuna. Foto John Alinder, Upplandsmuseet. 
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arbetstiden som var det största proble
met, utan "arbetets natur" och därmed 
"sammanhängande psykologiska fakto
rer". Man ville också nämna den "ej säl
lan uttalade meningen, att nutidens 
kvinnliga ungdom i ännu högre grad än 
den manliga, attraherades av stadslivets 
företräden i form av lättare arbeten, större 
möjligheter att kläda sig efter nutidens 
vanor och smak samt mer lättillgängliga 
nöjen."12 

Man befarade också att den nya tiden 
utarmade traditionella kvinnliga kompe
tensområden. Arbetsglädjen hade för
svunnit i takt med att de gamla produkti
va hushållsbestyren som brygd, ljusstöp
ning, slakt och vävning upphört.13 I kon
sekvens med detta önskade kommissio
nen lyfta fram betydelsen av att hemslöj
den utvecklades, eftersom flertalet slöjder 
låg närmast till för den kvinnliga ar
betskraften. Förutom beställningsslöjden, 
stickslöjden, såg man också framför sig 
en ökad marknad för bruksvaror och väv
ning av sporttyger.14 I betänkandet lyfte 
man även in en promemoria, författad av 
inspektrisen, fröken Ingrid Osvald - den 
enda kvinnan som kom till tals. Osvald 
framhöll att en mental omorientering var 
nödvändig när det gällde arbetsfördel
ningen mellan könen. Arbetet med hem 
och barn var mer än tillräckligt för kvin
norna, i varje fall om det skulle ske efter 
den nya tidens krav på kost och hygien, 
vilket var en förutsättning för en förbätt
rad folkhälsa.i s 

Det fanns emellertid en tveksam ton i 
Befolkningskommissionens betänkande 
huruvida kvinnoproblemet var rätt for
mulerat - en lite orolig slutsats att frågan 
kanske enkelt kunde lösas om kvinnor 
började behandlas som jämställda med 
män och man ifrågasatte varför inte 
kvinnor, efter viss utbildning, faktiskt 
skulle kunna bli moderna ladugårdsskö
tare, eftersom de ju av tradition hade ar
betat med skötseln av djuren, ja rentav 
fortfarande arbetade med detta. Detta 
skulle direkt lösa den besvärande ar
betskraftsbristen. Ledamöterna önskade 
även lyfta frågan om inte kvinnor borde 
ha lika lön som män för lika arbete även 
om man fastlog att det i praktiken var 
omöjligt att genomföra.16 

Kvinnor kan inte längre påräknas 
som arbetskraft -
Egnahems utredningen 

Ungefär samtidigt med Befolkningskom
missionen verkade 1936 års Egnahems
utredning, med bakgrund i decenniers 
politiska strävan efter att skapa småbruk 
och nyodlingar, från början med det 
huvudsakliga syftet att stävja emigratio
nen.17 Utredningen blev något av ett bok
slut över de gjorda satsningarna. Man lät 
göra enkäter hos landets kommunal
nämnder och reste också runt till en rad 
län, för att på plats besiktiga olika egna
hemsinsatser, särskilda studieresor gjor-
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des bland annat till de uppländska bruks
bygderna. Resultatet blev att stödet till 
bildandet av fler små jordbruk måste an
ses överspelat, möjligen norra Norrland 
undantaget. Landet var i övermåttan rikt 
på mycket små jordbruk.is Under expedi
tionerna i de nordligaste länen stötte man 
dessutom på ganska hopplösa nyodlings
försök. Halvruttna byggnader uppförda 
som nödhjälpsarbeten, kasade av sina 
grunder ut på de bottenlösa myrarna, och 
nyodlarna hade antingen givit sig av eller 
vägrade odla. 

Några av utredningens ledamöter 
reste till Tyskland på studiebesök och 
kanhända var intrycken därifrån mer in
spirerande.19 Den tyska jordbrukspoliti
ken visade sig ha lämnat småbrukspoliti
ken och övergått till att främja bärkraftiga 
bondebruk - så stora att barnrika familjer 
av uteslutande "germansk ras" - kunde 
försörja sig och därigenom verka som 
'"blods- och livskälla" för tyska folket"' 
och "'tillfrisknandet av Tyskland'".20 
Större jordbruk delades upp och småbruk 
slogs samman så att gårdarna nådde upp 
till ett ideal om 20 hektar. De reformerade 
jordbruken försågs med standardiserade 
byggnader med alla funktioner under ett 
tak, med bostaden förlagd i ena änden 
och ladugården i den andra. Byggnadens 
storlek relaterades till det aktuella jord
brukets areal. Vid nykolonisation lades 
hela nya socknar ut med alla nödvändiga 
inrättningar. De svenska delegaterna an
såg det hela mycket praktiskt ordnat. De 

förtjustes också av de förläggningar för 
unga flickor i Arbeitsdienst, en slags 
kvinnlig värnplikt under en kvinnlig 
Fiihrer, där flickorna hjälpte bönderna i 
det dagliga jordbruksarbetet.21 

För Egnahemsutredningen var det 
tydligt att den svenska utopin om ett ny
byggarsamhälle där kvinnor och män od
lade upp myrar och kronoparker, när
made sig sitt slut. På samma sätt som i 
Tyskland borde politiken vridas om mot 
en satsning mot bärkraftiga jordbruk. 
Egnahemsutredningen förordade därvid 
en nybildning av familjejordbruk, " ... ett 
nödvändigt led i en konsekvent strävan 
att rationalisera jordfördelningen inom 
det bestående bondesamhället. . . "22 Medan 
decenniers småbrukspolitik förutsatt att 
kvinnor deltog i, ja rentav bedrev mer
parten av jordbruksarbetet, så blev Egna
hemsutredningens linje, trots den nya ter
men familjejordbruk, att kvinnoarbetet 
inte längre var eftersträvansvärt i denna 
modernisering. 

Utredningens beräkningar av hur stort 
ett svenskt sådant familjejordbruk borde 
vara byggde på lantbruksekonomen 
Ludvig Nannesons arbeten. Nanneson ut
gick från att normalfamiljen bestod av 
brukaren, en vuxen eller två halvvuxna 
söner samt två kvinnor, varav en huvud
sakligen sysselsatt i jordbruksarbete - ett 
kvinnligt dagsverke beräknades därvid till 
0,8 av ett manligt. För att nå full sysselsätt
ning krävdes då en areal av 15-20 hektar 
åker och lika stor areal skog.23 



134 "! FLYKTEN FRÅN JORDEN LIGGA KVINNORNA FRÄMST" 

Egnahemsutredningen var dock miss
nöjd med att Nanneson förutsatte två 
kvinnor på gården, liksom att den kvinn
liga arbetskraften även i framtiden skulle 
arbeta med "djurens utfodring och vård". 
Utredningen tyckte detta rimmade illa 
med det förhållande att den kvinnliga ar
betskraften numera "tog avstånd" från 
sådana arbetsuppgifter. En ökad levnads
standard borde tvärtom innebära att 
kvinnor "fick ägna mera av sin tid" åt 
hemmet och familjen, och i motsvarande 
grad "befrias" från arbete direkt i lant
hushållningen. Kunde man då verkligen 
räkna med 2,3 reducerade mansdagsver
ken om nu kvinnorna "skiljdes" från sitt 
jordbruksarbete? Familjen skulle inte 
räcka till att sköta så stora jordbruk, reso
nerade man, när kvinnorna inte längre 
kunde påräknas som arbetskraft. 24 

Fjorton timmars arbetsdag -
Underlättandet av kvinnors arbete 
i de mindre lanthemmen 

I ett betänkande år 1939 presenterade 
Utredningen angående det mindre jordbru
kets arbetsförhållanden en kartläggning av 
arbetssituationen för kvinnorna vid "de 
mindre lanthemmen". Utredningen an
gav som motiv för sitt arbete att lands
bygdens unga kvinnor skrämdes iväg av 
de besvärliga arbetsförhållandena som 
rådde inom jordbruket.2s Man framhöll 
att en del av problemen skulle försvinna i 

och med mekaniseringen, eftersom män
nen därigenom skulle komma att ta över 
arbetsuppgifter som kvinnorna nu utför
de.26 

Ordförande för utredningen var den 
tidigare nämnde L. Nanneson, professor i 
lantbruksekonomi. Undersökningarna ut
fördes av ett antal skolkökslärarinnor på 
gårdar runt om i landet och lades upp 
som rigorösa tidsstudier.27 Det främsta 
urvalskriteriet var att jordbruken ifråga 
skulle sakna kvinnliga anställda. Det vi
sade sig dock i praktiken finnas fler 
kvinnliga familjemedlemmar i arbetet, 
liksom andra släktingar på gården. Man 
studerade dock endast husmoderns ar
betsdag. 

Jordbrukarhustrurnas arbetsdagar var 
långa, mellan 11,5 till 14,5 timmar per dag 
och halva arbetsdagen gick åt till vad 
undersökningen klassade som egentligt 
jordbruksarbete. Kvinnorna befann sig i 
ständig rörelse med flera sysslor på gång 
samtidigt, på ett sätt som gjorde tids
studier svårbemästrade. 

Medan lärarinnorna gärna framhöll 
kvinnornas flit och duktighet överlag, 
och lyfte fram sådant som exempelvis 
renskrubbade lagårdar, så siktade utred
ningsmännen in sig helt på hushållsarbe
tet och konstaterade att kvinnorna arbe
tade orationellt och okoncentrerat.is 
Utredningen fastslog att kvinnor "gene
rellt hade bristande insikt om behovet att 
bättre organisera sitt arbete", vilket be
rodde på en "mer konservativ läggning 
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Det politiska idealet: en hemmafru på varje jordbruk. Nytt kök i Ramsta. Foto Uppsala Bild, Upplandsmuseet. 

och en större förmåga att uthärda otill
fredsställande arbetsförhållanden".29 Ut
redningen föreslog därför inrättandet av 
ett statligt institut för hemarbetets ratio
nalisering, vilket skulle verka för ett mer 
vetenskapligt beprövat sätt att hemarbeta 
på. 

Utredningens sekreterare var KF-arki
tekten Haqvin Carlheim-Gyllensköld och 
bostadsfrågan spelade stor roll i under
sökningen. Den gamla parstugan, Mora
stugan och det Sydsvenska huset var kan
ske i sig inte så dåliga byggnader, resone
rade utredningen, men de var inte an-
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passade till dagens krav på hygien och 
personlig trivsel. De gamla hustypernas 
opraktiska planlösningar orsakade onö
digt spring.30 Man föreslog att femtio spe
cialutbildade byggnadskonsulenter skul
le anställas vid hushållningssällskapen.31 
Ett antal skickliga arkitekter borde också 
ges i uppdrag att rita mönsterbostäder för 
lantbruken.32 Några förslag om hur 
kvinnornas jordbruksarbete skulle rationa
liseras så att de underlättade för kvinnor
na gav man inte, utan fokus i förslagen 
låg helt på innearbetet. 

Sammanfattningsvis utifrån de tre ut
redningarna: vari låg det problematiska 
med kvinnorna i jordbruket? I betänkan
det om flykten från jordbruket framstod 
bristen på ogift kvinnlig arbetskraft som 
det viktigaste problemet, men den lös
ning man föreslog tog istället fasta på att 
gifta kvinnor, bondhustrur - skulle befrias 
från jordbruksarbete. Via talet om kvin
nors åstundan efter ett bekvämare liv 
gled man bort från frågan om bristen på 
kvinnlig arbetskraft för att landa i en öns
kad framtida genusordning. Problemet, 
som det formulerades i de andra utred
ningarna, var att de gifta kvinnorna -
bondhustrurna - arbetade för mycket i 
jordbruket och lösningen låg här återigen 
i att de fick ägna sig åt hem och barn. Hur 
problemet än formulerades föreslogs 
samma lösning och det återkommande 
politiska objektet var enbart den kvinna 
som var gift med brukaren. 

I praktiken 

Hur såg då den vardagliga jordbruks
praktiken ut jämfört med den politiskt re
toriska nivån? Här vill jag föra in mina 
intervjuer med jordbrukande kvinnor och 
män, med tyngdpunkt i Uppland men 
kompletterade med västgötskt material.33 
Här berörs de intervjuer som avser 1930-
och 40-talen. Till intervjuerna vill jag 
lägga även det material som insamlades 
vid den stora Bostadsvaneundersökning 
som genomfördes i slutet av 1940-talet av 
Statens forskningsanstalt för lantmanna
byggnader. Ned till minsta tvätthög un
dersöktes 500 gårdar över hela Sverige.34 
Till viss del använder jag mig även av 
kyrkoboksmaterial.3s 

Jordbruk med kvinnor 

Till en början: fanns det några kvinnor på 
gårdarna vid denna tid? Befolknings
kommissionens tal om att kvinnorna läm
nade jordbruket kan sägas gälla en rö
relse på aggregerad nivå. Effekterna av 
mekaniseringen ledde till att flera kvinn
ligt kodade arbetsmoment försvann och 
därmed rationaliserades framförallt an
ställda kvinnor bort. Går man ned på 
gårdsnivå blir bilden mer komplicerad. 
Under de vardagliga omständigheterna 
kunde få jordbruk existera någon längre 
tid utan kvinnor, de flesta manliga bru
karna var helt enkelt gifta. Ungkarlar som 
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drev jordbruk hade antingen en hushål
lerska, en ogift syster eller en gammal 
mor på gården. Den sortens kvinnor 
saknades helt i utredningssammanhang. 
Istället återkom utredningarna till temat 
om den utarbetade bondhustrun. Att hon 
också var den enda kvinnan på gården bil
dade något av ett grundantagande. Av 
intervjuerna liksom av kyrkböckerna fram
går dock att bondhustrurna sällan var de 
enda kvinnorna på gårdarna under hela 
familjecykeln, och framförallt inte under 
småbarnsperioden. Normalt fanns någon 
kvinnlig förälder på gården och i annat 
fall utökades familjen med ogifta kvinn
liga syskon.36 I Uppland var familjerna re
gelmässigt utvidgade under lång tid. Så 
var fallet även i Västergötland men möj
ligen var vuxna syskon vanligare i familje
konstella tionen.37 Om detta var lösningar 
framtvingade av att det vid denna tid 
fanns sämre tillgång på pigor och jung
frur, låter jag vara osagt, men familjecy
kelns påfrestningar i sina första och sista 
stadier löstes i första hand inom den vi
dare familjekretsen. 

Liknande resultat beträffande familje
förhållandena gjordes i Bostadsvaneunder
sökningen. När denna planerades hade 
man inte räknat med att det fanns så 
många ur den äldre generationen på går
darna. De äldre bodde ofta i samma 
bostad - ibland i samma rum, ibland till 
och med i samma säng - som de yngre. I 
alla avseenden bildade denna generation 
en integrerad del med den yngre genera-

tionen.3s Även undersökningen om kvin
nornas arbetssituation på de mindre jord
bruken redovisade stora familjer. Vissa av 
undersökare förde därför parallella note
ringar om vad andra kvinnor än husmor 
arbetade med, trots att det inte ingick i 
direktiven.39 

"Kvinnans natur" 

Även om det blev färre kvinnor i jordbru
ket totalt, måste man ifrågasätta utred
ningarnas psykologiserande orsaksför
klaringar om att det låg i kvinnans natur 
att sky smutsiga och tunga arbeten. När 
jordbrukande kvinnor såg koketta kon
torsfröknar följde de bara sin kvinnliga 
instinkt och drog till staden. 

Verklighetens kvinnor ifråga tog inte 
avstånd från sitt jordbruksarbete, inte 
heller pågick några försök på hemmaplan 
att avskilja dem. Gårdshushållets kvinnor 
deltog regelbundet i djurhållningen och i 
växtodlingens olika moment från vår
bruk, slåtter, skörd och tröskning. Insat
serna varierade beroende på hur stort 
hushållet var, och i vilken del av familje
cykeln man befann sig. Fanns äldre 
kvinnor i hushållet kunde husmodern 
delta mer i utearbetet under bråda arbets
moment, vilket även Bostadsvaneunder
sökningen reflekterade över.40 Var hon 
själv äldst föll hushållsarbetet tyngre på 
henne, och utearbetet i högre grad på 
yngre kvinnor. 
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Det agrara idealet: att arbeta som en hel karl . Husmor på traktor i Knivsta. Foto Uppsala Bild, Upplandsmuseet. 
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Linnea i Nibble var född 1908 och det 
skulle inte ha fallit henne in att i ifråga
sätta sin arbetsinsats när hon lämnade so
nen hos sin svärmor, för att tillsammans 
med jungfrun mjölka med maskin, efter
som hennes man vägrade befatta sig med 
detta. Vega i grannbyn Tibble var född 
1903 och för henne var det helt naturligt 
att sköta lagården ensam vår och höst när 
karlarna var på åkern. Inte heller Tyra på 
Djurgården, född 1913, ifrågasatte sitt ar
bete när hon med tvillingar i magen, gick 
bakom harven nedanför Halleberg.41 De 
skulle aldrig ha känt igen sig i de kvinno
beskrivningar utredningarna förmedlade 
och knappast i åsikterna om att de åstun
dade ett bekvämare liv inomhus. Den ge
nusordning de intervjuade kvinnorna ar
betade inom hade djupa rötter i agrar
samhället. Synen på kvinnors arbete, vare 
sig den kom till uttryck hos kvinnorna 
själva eller hos männen, var att ju mer likt 
en man en kvinna arbetade, desto bättre. 
Snarast var det så att man bejakade det 
tunga arbetet.42 

Gårdshushållet var indraget i ett antal 
arbetscykler, där vissa löpte över ett år och 
andra återkom varje dag. Grunden för den 
största cykeln var odlingsåret, och grun
den för den dagliga cykeln var arbetet med 
mjölkkorna. Inom dessa cykler måste hus
hållets övriga arbete inordnas. Inkomster
na från mjölken var den ekonomiska rygg
raden och växtodlingen den övergripande 
strukturen. I detta var kvinnorna och deras 
arbete en integrerad del och inte utbytbar. 

De gårdar jag undersökte var under 
1930-och 1940-talen i hög grad självhus
hållande. Det som kunde produceras 
hemma gjorde man - tvärtemot vad flera 
utredningar hävdade. Det betydde att ar
betet planerades noga för att inte rubba 
de övergripande cyklerna, men också att 
det därigenom bildade parallella cykler. 
En rad födoämnen kunde bara tas tillvara 
en gång per år som äpplen, bär och grön
saker. Men de måste tas tillvara i sådan 
omfattning att de räckte ett år framåt och 
beredas när de var mogna. På samma sätt 
var det med större textila arbeten som 
vävning, vilka alltid planerades in så att 
de inte störde höst och vårbruk. Arbetet 
måste passas in så att det inte rubbade 
vare sig den lilla eller den stora cykeln. 
Framförhållningen på lång sikt måste 
vara exakt, liksom varje dags planering. 
Det är därför man kan finna hur husmor 
sätter på morgongröten och beger sig till 
lagården, men på vägen dit plockar ut 
tinar och kärl för att förbereda dem för 
slakten flera veckor längre fram. Det som 
vid tidsstudier gav intryck av förvirring 
och irrationalitet svarade mot en hög 
grad av rationalitet sett utifrån gården 
som en gemensam produktionsenhet. 

Det integrerade hemmet 

Intervjuerna ger heller inget stöd för talet 
om att kvinnor och män vid denna tid, 
hade börjat uppvärdera själva hemarbetet 
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och barnuppfostran i sig. Hemmet fram
stod som en integrerad del av jordbruket 
och jordbruket gick först. Därmed inte 
sagt att det fanns ideal för hur hemmet 
skulle skötas, men de var inte avskär
mande och inåtvända. Det gällde att utåt 
visa upp att arbetsfolket fick bra mat, att 
man gjorde regelbundna storstädningar 
med rotborsten i högsta hugg och att man 
kunde genomföra större kalas. Små barn 
passades av den som fanns tillhands, mer 
sällan enbart av modern. Större barn drev 
omkring på gården eller i grannskapet, i 
de fall de inte hjälpte till. Det ingick inte i 
moderns arbetsuppgifter att genomdriva 
ett särskilt pedagogiskt program, utan 
snarare att uppfostra till arbete, en upp
fostran som fler vuxna ansvarade för.43 

Den rumsliga verklighet som kvinnor
na arbetade i såg annorlunda ut än den 
som lyftes fram som ett problem i tidens 
utredningar, med sina åtföljande krav på 
nybyggda mönsterbostäder. Mangårds
byggnaderna hade visserligen traditio
nella planlösningar, de var gamla och 
saknade ofta vatten och avlopp, men 
uppdaterades kontinuerligt på det este
tiska planet. Nya tapeter var och vart
annat år, pärlspont och ett årligt fernis
sande. Bostäderna kunde grovt delas upp 
i två funktioner där den ena syftade till 
att härbärgera alla de arbetsmoment som 
krävdes för att gårdshushållet skulle vid
makthållas fysiskt, och där den andra be
stod i att vidmakthålla detta socialt och 
kulturellt. Den ena funktionen stod för 

mat, värme, kläder och sömn, den andra 
för fest och statusposition i lokalsamhäl
let, men också för minnen tillägnade släkt 
och familj.44 Eva Hamrin, som författade 
rapporten till Bostadsvaneundersökning
en, tog avstånd från en alltför fundamen
talistisk funktionalism, som hon menade 
inte var tillämplig i fråga om jordbrukar
bostaden. Hur bostaden disponerades be
rodde inte på hur man rörde sig i arbetet, 
utan en önskan att skilja mellan vardag 
och fest.4s Det åvilade gårdens husmor att 
upprätthålla båda dessa funktioner. 

Hamrin fann att trots de rymliga 
mangårdsbyggnaderna om 4-5 rum så 
nyttjade man inte alla rum dagligen, vil
ket också framgår av intervjuerna. Man 
var trångbodd på vintern men om som
maren spred man ut sig i diverse ut
rymmen, även utanför mangårdsbyg
ganden.46 Bostaden som arbetsplats, och 
då framförallt köket, var öppen ut mot 
gården. Substantiella delar av vad ett 
gårdshushåll behövde fanns att hämta 
utanför mangårdsbyggnaden. Stora hus
håll behövde stora förvaringsutrymmen, 
femtioliters fläskkar kunde inte förvaras i 
köket. Vedbodar, matbodar, brunnar, is
stackar och jordkällare bildade förläng
ningar av själva mangårdsbyggnaden. 
Förekomsten av sommarkök, sommarsov
platser, sommarladugårdar, och i delar av 
Norrland även eldstäder och pannmurar 
inrymda i ladugården, motiverades av 
krav på hygien och av att hålla mikrob
trycket nere, inte minst viktigt i samband 
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med mjölkhanteringen.47 När utredning
arna talade om ohygieniska bostäder och 
irrationellt arbete fanns i praktiken andra 
metoder att upprätthålla både renlighet 
och effektivitet. 

Modernisera jordbrukarfamiljen! 

Därmed inte sagt att jordbrukets kvinnor 
saknade problem. Av intervjuerna fram
går att det främsta problemet var hust
rurs och döttrars ekonomiska underord
ning. Gifta kvinnor kontrollerade inte av
kastningen av sitt eget arbete, annat än de 
små slantar som äggförsäljningen gav. De 
saknade oftast insyn i gårdens ekonomi, 
liksom möjlighet att påverka investering
ar och produktionsomläggningar. Dött
rarna visste att deras jordbruksarbete 
sällan resulterade i ett eget övertagande 
av gården.4s Sådana förhållanden berör
des inte av utredningarna och dessa 
kvinnor gavs heller aldrig möjlighet att 
själva formulera och framföra sina åsik
ter. Problembeskrivningarna producera
des av män, och av män från helt andra 
sociala grupper. 

Syftet med utredningarna och den 
samlade politiska diskursen var att åstad
komma en förändring av det agrara sam
hället i riktning mot en ökad modernise
ring. Frågan är dock varför man sam
tidigt reproducerade en så skev bild av 
kvinnors arbete. Svaret tror jag får sökas 
dels i moderniseringens allmänna ide-

innehåll, dels i det faktum att modernise
ringsdiskursen förankrades i äldre patri
arkala tankegångar om kvinnors ekono
miska underordning. 

Moderniteten kan ses som en strävan 
efter behärskning, en frigörelse från nöd
vändigheten, från beroendet, från ofrihe
ten.49 Samhällen satta under stark moder
niseringideologi tenderar att försöka bry
ta familjens kontinuitet som den enhet 
där traditionella värderingar förs från en 
generation till en annan.so I tankarna om 
de reformerade jordbruket fanns under
förstått ett önskemål att bryta sönder be
roendet av befintliga agrara strukturer. 
Skulle kvinnor kunna svara upp mot sin 
nya roll som hemmafru i det reformerade 
jordbruket måste de befrias från den 
gamla familjen och de komplicerade hus
hållen. För att kunna starta på nytt måste 
man bort från de utökade familjefor
merna med sitt envisa sätt att tränga ihop 
sig där det var varmt, där gamlingar de
lade säng med barnbarnet, bort från 
kvinnor som klev omkring på gödselstä
der, bort från ungar som skolkade från 
skolan under skörden. Allt sådant som 
framstod som okontrollerbart, osunt och 
oförnuftigt. Därför denna klyfta mellan 
jordbruksutredningarnas familjesyn och 
den verklighet som exempelvis bostads
vaneundersökningen fann, liksom den 
som intervjuer och kyrkböcker förmedlar. 
Det tänkta objektet för jordbrukspolitiken 
representerades av en ung liten familj, fri
kopplad från den gamla tidens beroende 
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av social och kulturell kontext. Fri att ut
veckla det nya familjejordbruket. 

Arbete - makt - pengar 

Det nya familjejordbruket var uttänkt av 
män för män och utredningarna fram
ställde det bärkraftiga lönsamma jord
bruket som de unga männens företag. si 
Det helt igenom manligt opererade jord
bruket saknade dock verklighetsförank
ring. Jordbrukets kvinnor besatt erfaren
het och kompetenser inom en rad centra
la arbeten i jordbruket. Erfarenheter som 
män rentav saknade. Kvinnorna hade se
dan århundraden sysselsatt sig med nöt
kreatur och småboskap, i många fall var 
djuren i äldre tid en del av deras hemgift. 
I kvinnornas arbete ingick också att för
ädla mjölk till smör och ost, slaktkroppar 
till mat, och ull till textilier. De deltog ock
så regelbundet i allt åkerarbete. 

Jag menar att här finns förklaringen 
till den lätt surrealistiska känsla som in
finner sig när man läser tidens utredning
ar och propositioner. Retoriken bottnade i 
insikten att inget jordbruk vid denna tid 
klarade sig utan kvinnliga insatser i pro
duktionen, samtidigt som man i moder
nitetens namn ville bli kvitt detta bero
ende. Här fanns u tgångspunkten för den 
förminskningsprocess som de politiska 
texterna ger uttryck för. Kvinnorna arbe
tade irrationellt, deras arbetsinsatser var 
mindervärdiga och sekunda. Gifta kvin-

nors jordbruksarbete ledde till att de för
summade sina barn, ja rentav till att de 
försummade sina biologiska förpliktelser 
i familjebildningen. 

Det vi kallar modernitet framstår säl
lan som ett entydigt fenomen. Påfallande 
ofta slår det moderna följe med mer tradi
tionella diskurser. Idehistorikern Sven
Eric Liedman betecknar seglivade, tröga 
ideer och tankesystem som frusna ideolo
gier.s2 Möjligen är den patriarkala ord
ningen exempel på en sådan frusen ideo
logi - seg och svår. Tankarna om det mo
derniserade jordbruket följdes åt av en 
stark förväntan om en ökad kommersiali
sering, om ökat företagstänkande och en 
förhoppningens väg bort från småbrukets 
subsistenstillvaro. I tiden befinner vi oss 
endast mellan tio och tjugo år efter beslu
tet om att göra kvinnor myndiga. Fort
farande kvardröjde dock inställningen att 
män var kvinnors ekonomiska förmyn
dare.s3 Med några få och tveksamma 
undantag fanns inget i utredningarna 
som syftade till att stärka kvinnors eko
nomiska frigörelse. Tvärtom kan man tol
ka hela diskursen om det problematiska 
kvinnoarbetet som en strävan att få bort 
kvinnor från det framtida moderna jord
bruket och framtida ekonomiska vinster. 
För visst skulle en ladugårdsarbetande 
jordbrukarhustru kunnat hävda att hon 
genom sitt nedlagda arbete hade rätt till 
halva vinsten av det moderniserade jord
bruket. Men för att uttrycka det på Be
folkningskommissionens vis: "en prak-
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tisk omöjlighet" - eller uttryckt på gårds
nivå: hur skulle det ha sett ut! Bättre då 
att försöka tala dem in till hem och barn, 
till det som inte räknades som egentligt 
arbete och där inga krav på ekonomisk 
delaktighet kunde resas. Hjälpa till i la
gården och på gärdet kunde de väl göra 
ändå. 

Noter 
1 Artikeln har tidigare i annan version publi

cerats i Houltz et al, (red) 2008. Arbete på
går. I tankens mönster och kroppens miljöer. 
Acta Universitatis Uppsaliensis. Uppsala 

Studies in Economic History, 86 

2 sou 1938:15. 
3 SOU 1938:15. bil.As 6-7. 

4 Allt från de stora jordbruksutredningarna 
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utredningarna bestod av parlamentariker, 
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5 Jfr Hirdman, 1998. Hirdman visar p å vik
ten att söka efter kvinnor eller genus i poli
tiska texter som i förstone framstår som 

könsneutrala men vilka visar sig fyllda 
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23 sou 1938: 34. s. 156- 158, 136. 

24 sou 1938: 34. s. 162-173. 

25 sou 1939:6. 

26 sou 1939:6 s. 12. 
27 Undersökningarna genomfördes på gårdar 

i Luleåbygden, Gävleborgs län, runt 
Uppsala, i Bohuslän och södra Götaland. 



144 "I FLYKTEN FRÅ N JORDEN LIGGA KVINNORNA FRÄMST" 

28 Riksarkivet, Kommittearkivet: YK 592. 

29 SOU: 1939:6 s. 13. 

30 sou 1939: 6 s. 14. 
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