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ABSTRACT 

The institution of farm service was mainly a West-European p henomenon. It 
was linked to the high age at marriage and it was an important system for the 
distribution of labour in agriculture. 

In Sweden, the use of farm servants in peasant agriculture intensified in the 
18th century and remained important up till the advent of industrialization. The 
growth of a class of property-less, rural lab ourers did not undermine the system 
of farm service, as is sometimes claimed. 

Patriarchalism was an ideology intimately connected with farm service. 
During the 18th century, however , patriarchalism was not the common frame 
of reference among the upper classes when discussing state policy towards serv
ants. Patriarchalism did not b ecome an important ideo logy until the beginning 
of the 19th century. It was inspired by the liberal critique of the old , mercantilist 
attitude towards labour. 

At the grass-root level, farm servants showed a culturally defined hostility 
towards wage labour. They tried to exchange wages in money for different kinds 
of rights and liberties, which might have served the purpose of disguising the 
employer-employee relationship to the peasant masters. An egalitaria n ideology, 
typical of especially northern Sweden's peasantry, might have strengthened this 
hostility to being wage earners instead of having independent ways of m aking 
a living. 
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Förord 

När avhandlingen nu är färdig är det många personer som jag vill tacka 
för hjälp och uppmuntran. 

David Gaunt har varit min huvudhandledare under merparten av 
arbetet. Han har läst och kommenterat det mesta i avhandlingen. Davids 
kreativitet och många gånger ovanliga angreppsvinklar på problemen 
har varit mycket inspirerande. Han har också ställt upp med handled
ning — utöver pliktens bud — efter att han slutade sitt arbete vid institu
tionen i Umeå. 

Tillsammans med David har Lennart Lundmark fungerat som hand
ledare. Han har med säker blick uppmärksammat mig på ofullkomlig
heter och kommit med konstruktiva förslag till lösningar. Lennarts insats 
har varit synnerligen värdefull. 

Sune Åkerman har lagt ned ett stort arbete på att omsorgsfullt gå 
igenom hela manuskriptet. Hans uppslagsrikedom och analytiska skärpa 
har betytt mycket. 

Med många andra har jag haft förmånen att diskutera olika delar av 
manuskriptet. Jag tackar Jörg Lindner, Per Frånberg, Jonas Liliequist, 
Per Sörlin, Marja Taussi Sjöberg och Tom Eriksson. Jörg har också tål
modigt hjälpt mig i min ojämna kamp mot mördardatorerna, och Per 
Frånberg har generöst delat med sig av egna arkivfynd. 

Ett tack också till doktorandseminariet som varit en stimulerande 
diskussionsmiljö. 

Ekonomhistorikerna Dan Bäcklund, Umeå, och Lars Magnusson, 
Uppsala, har välvilligt bidragit med konstruktiva kommentarer till delar 
av avhandlingen. 
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Tack vare British Council fick jag mö jlighet att tillbringa en termin vid 
universitetet i St. Andrews, där Christopher Smout gav värdefulla syn
punkter. 

Lisbeth Eklund, Innertavle, har ställt sina grundliga kunskaper om 
kyrkoarkiven till m itt förfogande och utfört ett mycket värdefullt excer-
peringsarbete. 

Marianne Nejati har med kunnighet och engagemang omvandlat 
manuskriptet till en vacker bok. Bo Harnesk har varit vänlig att korrek-
turläsa hela avhandlingen, och Kjerstin Dahlblom har renritat kartorna 
efter mina primitiva förlagor. 

Personalen på universitetsbiblioteket och forskningsarkivet — här vill 
jag särskilt nämna Anna-Lena Åström — har alltid försökt, och oftast 
lyckats, tillgodose mina önskemål om litteratur och källmaterial. 

Slutligen vill jag tacka stiftelsen Seth M. Kempes minnesfond, som 
finansierat flera resor till ol ika arkiv. 
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KAPITEL 1 

Inledning 

FRÅN M EDELTIDEN O CH fram till industrisamhällets genombrott fanns i 
Sverige och övriga Västeuropa ett säreget system för rekrytering av arbets
kraft i jordbruket. 

En väsentlig del av det hårda arbete som var nödvändigt för att liv
nära befolkningen utfördes av en månghövdad skara av unga män och 
kvinnor; de var legofolk, drängar och pigor. På nästan varje bondgård 
arbetade en eller två av dem, i daglig samvaro med sina husbönder och 
arbetsgivare. De flesta av dem var själva födda och uppväxta i en bonde
familj och de skulle — åtminstone före den stora samhällsomvandlingen 
på 1800-talet — så småningom själva bli bönder eller hustrur till bönder. 
Vid varje given tidpunkt kunde man finna att ungefär var tionde männi
ska i Bonde-Sverige tillhörde denna skara tjänstehjon och över hälften av 
befolkningen kom någon gång under sin levnad att uppleva drängens 
eller pigans villkor. 

Tjänstefolkssystemet satte sin prägel på det förindustriella samhällets 
historia. Redan i de isländska sagorna skymtar ett system med legofolk 
fram; ett system av i princip samma slag som det som kom att nå sin 
höjdpunkt under 1700- och 1800-talen.1 Ännu har det inte försvunnit 
från folkmedvetandet. Fortfarande florerar roliga historier om lata dräng
ar och snåla husbönder, historier som inte bara är lustiga utan också hjäl
per oss att uttrycka vår kritik av överheten, eller vårt hån gentemot det 
obildade och 'ociviliserade'. Företeelsen tillhör vårt kulturarv och det var 
därför som Vilhelm Moberg planerade att skriva en del av sin svenska 
historia, berättad för folket, med titeln "Svensken som tjänstehjon".2 

Han hann aldrig förverkliga denna uppgift och det är kanske symptoma
tiskt: trots tjänstefolksinstitutionens betydelse har ingen omfattande syste
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matisk historisk forskning ägnat ämnet sina krafter. Det som finns är 
begränsade iakttagelser, nog så värdefulla i sig själva, men inte tillräck
liga för en helhetsbild. Mycket av det som skrivits har också begränsat 
sig till de normativa aspekterna — lagstiftning och politik — och lämnat 
vardagens verklighet åt sidan. 

Inte heller denna avhandling kommer att ge någon helhetsbild. Äm
nets aspekter är alltför många för det. Ett av mina viktigaste syften har 
varit att försöka beskriva drängarnas och pigornas eget handlande och 
deras motiv för att handla så. Ofta träffar man i litteraturen på omdömen 
som går ut på att tjänstefolket var en svag och kraftlös grupp i samhället, 
hunsade människor som levde under knappa materiella omständigheter 
och utan möjlighet att ta sina intressen till v ara. "I själva verket levde 
böndernas drängar och pigor under villkor som för en modern genera
tion äro hart när ofattbara", skrev Sten Carlsson i tredje delen av 'Bon
den i svensk historia'.3 Och Vilhelm Mobergs berättelse om drängen 
Robert, vars husbonde ostraffat gav honom en örfil så att han blev ska
dad för livet, förmedlar samma bild. 

Bilden har också målats i ljusare färger, men uppfattningen att legofol
ket varit passivt och närmast handlingsförlamat har varit densamma. I 
det patriarkaliska bondesamhället bestämde, har det sagts, husbonden 
"över både barn och tjänare på många livets områden och kringskar 
därigenom deras frihet, men i stället garanterades alla inom hushållet 
stöd och hjälp, personlig omvårdnad och gemenskap".4 Det idylliska 
livet för drängen Alfred och pigan Lina hos Emil i Lönneberga represen
terar den litterära motsvarigheten. 

Bilderna kanske återger verkligheten, men i så fall bara delar av den. 
Legohjonen var inte alltid passiva och försvarslösa. I källorna framträder 
de som ett stolt och styvsint, ja ofta snarstucket, släkte, som mycket väl 
förstod att ta till vara sina intressen. Det gäller inte bara de materiella 
frågorna: de hade också bestämda värderingar och normer förknippade 
med tjänstefolksarbetet och dessa värderingar motiverade dem i deras 
handlande lika väl som de materiella intressena gjorde det. Det är denna 
sida — tjänstefolket som aktörer — som jag v elat framhålla. 

Men mitt intresse begränsar sig inte bara till tjänstefolket. Jag har även 
försökt hitta några dominerande mönster i de attityder till och åsikter om 
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tjänstefolket och tjänstefolksfrågan som fanns hos bönderna och vad man 
med en vag term skulle kunna kalla 'den härskande klassen'. 

Värderingar, normer, attityder, åsikter på tre nivåer: tjänstefolk, hus
bönder, överhet. Det är det som i första hand intresserat mig. 

METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

En studie av bondesamhällets tjänstefolksinstitution möter många käll
kritiska problem. När det gäller de kvantitativa sammanställningarna av 
tjänstefolkets antal och fördelning på hushållen finns uppenbarligen flera 
osäkerhetsmoment i statistiken. Dessa kommer jag att diskutera i direkt 
anslutning till de aktuella avsnitten i kapitel 11. Problemen är sannolikt 
inte alltför besvärande: de kan möjligen påverka de absoluta talens höjd, 
men knappast förändringstendenserna över tiden så mycket att slutsat
serna blir ohållbara. 

Värre är det när det gäller att ur det tillgängliga källmaterialet destille
ra fram de kulturellt bestämda värderingar, attityder, normer och bete
enden som var förknippade med tjänstefolkssystemet. De direkt inblan
dade — bönder och tjänstefolk — satte endast i begränsad utsträckning 
sina åsikter på pränt. Bönderna gjorde det ibland, i t. ex. besvärsskrivel
serna till riksdagen, men tjänstefolket så gott som aldrig. Drängarna och 
pigorna fick aldrig tillfälle att beskriva vad de gjorde, än mindre varför 
de gjorde det. Påståenden och anklagelser från deras vedersakare — 
bönder och statliga myndigheter, etc. — är naturligtvis så gott som alltid 
förvrängda och överdrivna. Och om de ibland inte skulle vara det, har 
vi ingen möjlighet att avgöra när så är fallet. En historiker som vill åta 
sig uppgiften tvingas därför utgå från två metodiska tumregler: 

Den första är att rapporter om 'folket' från samhällets överklasser som 
regel inte är fria fantasier, helt utan kontakt med verkligheten. Det är 
rimligt att anta att, när väl invektiv och värdeladdade uttryck skalats 
bort, det återstår en kärna av verklighet. Peter Burke menar att denna 
typ av källmaterial inte bör betraktas som antingen alltigenom sanna 
eller falska, utan som stereotypa återgivningar av en verklighet som var 
främmande och svårförståelig för rapportörerna.5 
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Dessutom utgår jag ifrån att ju mer preciserad och konkret en utsaga 
är, desto större sanningshalt har den. Ett allmänt hållet klagomål över 
tjänstefolkets 'opålitlighet' säger nästan bara något om den som framfört 
det, men ett påstående om att tjänstefolket brukade 'sammangadda' sig 
i syfte att samtidigt säga upp sina tjänster för att spela husbonden ett 
spratt eller för att bättre kunna kräva lönehöjningar, beskriver troligen en 
mer eller mindre utbredd sedvana. Det är däremot knappast möjligt att 
yttra sig om hur utbredd den kan ha varit, men jag har heller inte haft 
sådana syften. Jag gör inga allvarliga försök att fastställa omfattningen 
eller utbredningen av ett visst beteende eller vissa värderingar, endast 
deras existens. Jag menar dock att de olika krav, konflikter och beteen
den som jag b eskriver i framför allt kapitel 9 inte är isolerade exempel 
på udda avvikelser, utan — oavsett deras faktiska omfattning — typiska 
för förhållandet mellan tjänstefolk och husbönder. De är resultaten av en 
inre logik och ett mönster, där attityder till lönearbetet som sådant, 
värderingen av det personliga oberoendet samt andra ideologiska ele
ment utgör viktiga beståndsdelar. 

Den andra metodiska tumregeln är att försöka utläsa normer och vär
deringar utifrån beteenden och handlingar. Detta är ett arbetssätt som 
är välkänt för antropologer och etnologer. Människors handlande syftar 
vanligtvis till a tt förbättra eller försvara deras materiella existensvillkor. 
Men samtidigt äger detta rum inom en kulturell struktur som omvandlar 
deras agerande till meningsbärande aktioner. Den amerikanske histori
kern Rhys Isaacs har påpekat att handlingar måste betraktas som 'dekla
rerade åsikter'.6 Och antropologen Clifford Geertz understryker på lik
nande sätt att "behaviour must be attended to, and with some exactness, 
because it is through the flow of behaviour — or, more precisely, social 
action — that cultural forms find articulation".7 

Problemet här består i att det är svårt att hitta en enkel regel för att 
avgöra när en kulturell tolkning av ett beteende eller en sedvana är plau
sibel. Det är egentligen endast möjligt att använda ett hermeneutiskt 
arbetssätt; eller som Isaacs åter framställt det: "ethnographers cannot 
understand and translate action-statements unless they have some comp
rehension of the culture; but such grasp can only be effectively acquired 
by close attention to particular action-statements".8 
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AVGRÄNSNINGAR 

Tematisk avgränsning 

Drängar och pigor var inte bara en kategori lönearbetare i bondesamhäl
let, en kategori vars villkor bestämdes av deras relationer till arbetsgiva
ren, dvs. husbonden. Lika mycket utgjorde de en speciell åldersgrupp. 
Majoriteten var mellan 20 och 30 år gamla. Som sådana tillhörde de 
också en specifik subkultur i bondesamhället, en ungdomskultur. Många 
av de drag som kännetecknade tjänstefolkets beteende hade inte så myc
ket att göra med deras positioner som tjänstefolk, utan med deras till
hörighet till den typiska ungdomskulturen. Dessa två karakteristika — 
att tjänstefolket var både lönearbetare och ungdomar — var intimt sam
manflätade med varandra och en fullständig förståelse av tjänstefolks
institutionen kräver att båda ges utrymme i analysen. Detta skulle emel
lertid föra alltför långt här. Jag har koncentrerat mig på den ena av de 
två aspekterna — på deras egenskap av lönearbetare. Den allmänna 
analysen av ungdomskulturen har jag lämnat åt sidan och endast berört 
då den direkt påverkade tjänstefolkets förhållande till sina husbönder. 
Exempelvis har jag e ndast kommenterat den ungdomens förkärlek för 
skrytkonsumtion' i form av pråliga kläder och andra yttre tillbehör som 
omtalas i källorna i de fall den direkt påverkade förhållandet till husbön
derna — t. ex. att behovet av sådana artiklar påverkade deras lönean
språk. Det finns också andra aspekter av ungdomskulturen som jag inte 
har möjlighet att gå in på.9 

Ett studium av tjänstefolket kompliceras inte bara av att de tillhörde 
en särskild åldersgrupp. De var dessutom splittrade sinsemellan i två 
olika kategorier och deras villkor och handlingsmönster bestämdes till 
stor del av tillhörigheten till d en ena eller andra gruppen: de var män 
och kvinnor. För pigorna var husbondeväldet inte bara en relation mel
lan lönearbetare och arbetsgivare, utan också en relation mellan man 
och kvinna. En uttömmande studie av tjänstefolkssystemet kräver därför 
också ett könsteoretiskt perspektiv. Jag har inte anlagt något sådant i 
avhandlingen. Mitt enda försvar är att uppgiften skulle bli mig övermäk
tig inom de givna ramarna. På samma sätt som ungdomsaspekten skulle 
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könsperspektivet kräva en utförlig teoretisk och empirisk behandling, 
vilket skulle ha krävt en alltför omfattande insats inom ramen för en 
avhandling. 

Geografisk avgränsning 

I kapitlen 10 och 11 har analysen begränsats till södra Norrland, vilket 
här avser Gävleborgs och Västernorrlands län utom Jämtland och Härje
dalen. I vissa avseenden har begränsningen gjorts ännu snävare, till några 
socknar i Hälsingland och Ångermanland. 

En begränsning måste alltid göras av praktiska skäl och Norrland är 
ett lika gott område som något annat. Det har dessutom den fördelen 
att det är relativt enhetligt och okomplicerat med avseende på den socia
la strukturen. Ordet 'relativt' måste understrykas: Gästrikland, med sina 
talrika bergsmän och sin redan tidigt stora obesuttna befolkning skilde 
sig från de norra delarna av regionen, där den sociala differentieringen 
sköt fart något senare.10 Men gemensamt för Norrland var avsaknaden 
av gods och herrgårdar och därmed av ett frälsebondeskikt. De norr
ländska bönderna var nästan alla skattebönder och i socknarna fanns 
endast en liten grupp ståndspersoner, framför allt präster, officerare och 
några spridda tjänstemän i den lokala statsförvaltningen. I en sådan för
hållandevis 'enkel' social miljö blir komplikationerna färre och tjänste
folkssystemet lättare att studera. 

I kapitlen 8 och 9 är de geografiska avgränsningarna inte lika definiti
va. Jag har tillåtit mig att ta med belysande exempel även från andra 
delar av riket. Jag har till och med strävat efter att infoga exempel från 
Finland och särskilt Österbotten. Orsaken är att Finland i mycket liknar 
Norrland med avseende på den sociala sammansättningen; även här var 
ju adeln fåtalig jämfört med de södra delarna av Sverige. Ur näringsgeo-
grafisk synpunkt torde också den skogrika östra riksdelen haft mycket 
gemensamt med Norrland. I själva verket satte man under 1700-talet 
som regel likhetstecken mellan Norrland och Finland i tjänstehjonsdebat
terna. Som ett exempel kan nämnas den diskussion som fördes i ett av 
riksdagens utskott på 1750-talet. Man dryftade en eventuell ändring av 
den årliga flyttningstiden för tjänstefolket och enades slutligen om ett för
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slag som skulle gälla "här i Swerige". Men för Finland och Norrland 
"hwarest helt andre omständigheter woro at i akt taga", skulle diskussio
nen fortsätta med riksdagsrepresentanter från dessa delar av riket.11 

Med avseende på tjänstefolkssystemets kvantitativa omfattning har jag 
särskilt granskat två socknar i Ångermanland (Sidensjö och Nätra) och 
två i Hälsingland (Bollnäs och Undersvik). Valet av dessa församlingar 
motiveras dels av deras läge i de linneproducerande regionerna, dels av 
källmässiga hänsyn. Sidensjö och Nätra var de främsta producenterna av 
linnevävnader i Ångermanland under 1700- och 1800-talen.12 Tanken 
bakom detta val har varit att linproduktionen skapade ett stort behov av 
tjänstefolk. Systemet med drängar och pigor bör därför ha spelat en vik
tig ekonomisk roll i dessa områden och förändringar i tjänstefolkssyste
mets omfattning bör därför kunna ses som uttryck för reella utvecklings
tendenser i bondejordbrukets arbetskraftssituation, och inte som blott 
slumpmässiga variationer i en företeelse av liten betydelse.13 Ur käll-
mässig synvinkel har Sidensjö ett jämförelsevis a nvändbart kyrkoarkiv, 
medan Nätras brann 1810. 

Hälsingeförsamlingarna Bollnäs och Undersvik var också bland de 
socknar där linproduktionen var omfattande. De tillhörde inte de främsta 
linsocknarna men låg inte långt efter.14 Bollnäs har främst valts ut för 
sina väl förda husförhörslängder och för att den var en av de största sock
narna i landskapet; resultaten torde därför ha en ganska stor allmän 
giltighet. Undersvik är en mindre socken med ett bra kyrkoarkiv. 

Frågan om de kvantitativa analysernas representativitet och räckvidd 
kommer att diskuteras i anslutning till kapitel 11. 

NOTER 

1 Se t. ex. de inledande sidorna i Hravnkel Freysgodes saga, i Alving (1955). 
2 Moberg (1986), s. 39. 
3 Carlsson ( 1956), s. 219. 
4 Kjellman (1979), s. 137. 
5 Burke (1 987), s. 71. 
6 Isaacs (1983), s. 324: "Actions must be viewed as statements." 
7 Geertz (1973 a), s. 17. 
8 Isaacs (1983), s. 325. 

— 15 — 



Legofolk 

9 Användbar litteratur om ungdomen i de t förindustriella och tidigt industriella sam
hället är Gillis (1974 ) och Gestrich (1986). 

10 Se Fridholm m. fl. (1976), s. 40; Larsson (1989), s. 529ff. 
11 Kammar-, kommers- och ekonomideputationen (KEKD) 1751—52, R 3001, s. 322. 

Frihetstidens utskottshandlingar (FU), RA. 
12 Se Utterström (1 957), del 2, s. 41; även Norberg (1938). 
13 Tjänstefolkets användning i linneindustrin diskuteras i kapitel 11. 
14 Utterström (1 957), del 2, s. 27. 



KAPITEL 2 

Forskningsöversikt 

TJÄNSTEFOLKSSYSTEMET I VÄSTEUROPA 

DEN NUMERA VEDERTAGNA termen "det europeiska giftermålsmönstret" 
lades första gången fram av den brittiske demografen John Hajnal i en 
uppsats 1965. Mönstrets kännetecken var hög giftermålsålder och att en 
stor andel av befolkningen förblev ogifta. Det var unikt för Europa under 
förindustriell tid. Med Europa menade Hajnal området väster om en 
tänkt linje från Finska viken till Adriatiska havet.1 

I en uppsats nästan tjugo år senare har Hajnal vidareutvecklat temat 
från det "europeiska giftermålsmönstret" 2 Han menar där att den höga 
giftermålsåldern hängde samman med ett specifikt system för hushålls
bildningen. I Europa kan man urskilja tre huvudregler som styrde den 
normala hushållsbildningen: 

* sena giftermål för både män och kvinnor (över 26 år för männen 
och över 23 för kvinnorna); 

* efter giftermålet bildar det nya paret genast ett eget hushåll; 
* unga människor cirkulerar mellan hushållen som tjänstefolk innan 

de gifter sig. 
Dessa drag kännetecknade det 'enkla' hushållssystemet, vars motsats 

var det 'sammansatta' systemet, som dominerade framför allt i Ost
europa, Indien och Kina. I det sammansatta systemet gifte man sig 
tidigare, det gifta paret började sin samlevnad i ett hushåll där ett äldre 
par var överhuvud (oftast mannens föräldrar) och hushåll med flera par 
delade småningom på sig för ett bilda två eller flera nya hushåll med ett 
eller flera gifta par. Tjänstefolk förekom sällan. 
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Det europeiska mönstrets tredje kännetecken — att unga människor 
verkade som tjänstefolk i andra hushåll innan de gifte sig — menar 
Hajnal vara en unikt västeuropeisk företeelse och av avgörande betydelse 
för systemets funktion. Det möjliggjorde inte bara den höga giftermåls-
åldern utan också en flexibel anpassning av hushållsbildningen till skif
tande yttre omständigheter. 

Tjänstefolksinstitutionen kännetecknades av att 
* tjänstefolket utgjorde en betydlig andel av befolkningen, vanligtvis 

minst sex och ofta över tio procent; 
* tjänstefolket var ogifta och unga (under 30 år); 
* en stor andel av befolkningen under någon del av sitt liv arbetade 

som tjänstefolk; 
* tjänstefolkets uppgifter inte i första hand var att passa upp på hus

bondefolket utan att de i stället utgjorde en del av gårdens produktiva 
arbetsstyrka; 

* tjänarna levde som integrerade medlemmar av hushållet; 
* de flesta tjänarna arbetade under ett tidsbestämt kontrakt; 
* tjänstefolket inte ansågs vara socialt underlägset sina husbönder. De

ras sociala position före och efter tjänstetiden var ofta densamma som 
deras husbönders. 

Med sitt breda perspektiv är Hajnals uppsats utmärkt, även om några 
av hans punkter inbjuder till diskussion. Han sätter in en så central före
teelse som tjänstefolksinstitutionen i ett allmänt samhälleligt samman
hang och ger en anvisning om att en förståelse av systemet är nödvändig 
för en förståelse av det västeuropeiska förindustriella samhället över 
huvud taget. Bland annat med utgångspunkt från Hajnals teser har den 
österrikiske historikern Michael Mitterauer framkastat tanken att tjänste
folkssystemet haft ett avgörande inflytande på den specifika europeiska 
moderniseringsprocessen. Till exempel utgjorde det, menar han, en för
beredelse för det i det moderna industrisamhället förhärskande lönearbe
tet: det finns ett kontinuerligt band mellan drängars och pigors arbete för 
lön i bondesamhället och det moderna lönearbetet.3 

Det europeiska tjänstefolkssystemet har länge varit ett försummat 
område inom den internationella socialhistoriska forskningen. Kanske 
beror det på, som den tyske historikern Jens Flemming menar, att det 
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alltid är mer lockande att skriva "segrarnas" historia. Industriarbetarnas 
sociala och politiska historia är utförligt behandlad, men arbets- och lev
nadsförhållandena för jordbrukets arbetare är alltför litet uppmärksam
made. Lantarbetarna tillhör den historiska utvecklingens "förlorare", de 
är i dag reducerade till en obetydlig faktor i industrisamhället och kan 
inte konkurrera med industriarbetarklassen om historikernas intresse.4 

Men trots allt saknas det inte forskning om olika aspekter av tjänste
folksinstitutionen. Under det senaste årtiondet har litteraturen vuxit så 
pass mycket att standardklagomålen om bristen på forskning i ämnet 
börjar mista något av sin trovärdighet.5 En fullständig täckning av det 
som skrivits om tjänstefolket är av olika anledningar mindre lämplig. Det 
vore svårt att hålla en röd tråd i en sådan då många författare endast 
i förbigående kommenterat en eller flera aspekter av tjänstefolksinstitu
tionen. De teser som Hajnal räknat upp utgör också vedertagna uppfatt
ningar som upprepas av flera forskare.6 Här ska jag i stället i första 
hand ta upp sådana aspekter på tjänstefolksinstitutionen som inte direkt, 
eller åtminstone mycket litet, berörs i den följande texten. Fortlöpande 
hänvisningar till svensk och internationell forskning kommer i stället att 
göras när framställningen så kräver. 

Tjänstefolkssystemet och de demografiska strukturerna 

Hajnal kartlade sambandet mellan systemet med tjänstefolk och den 
demografiska strukturen. Redan före Hajnal hade emellertid Peter Las-
lett anlagt ett liknande synsätt. Han påvisade att förekomsten av tjänste
folk var ett karakteristiskt drag för den västeuropeiska familjetypen. 
Laslett myntade termen "life-cycle servants" för att understryka att posi
tionen som tjänstefolk för de allra flesta var en tillfällig övergångsfas i lev
nadsloppet: tjänstefolket utgjordes av unga, ogifta personer som i väntan 
på tillfälle a tt sätta upp ett eget hushåll under några år arbetade som 
drängar och pigor. De sammanlevnadsformer som därmed skapades 
hade betydelse för barnens uppfostran och socialisering in i samhället, 
genom att de ständigt nära konfronterades med vuxna, främmande per
soner (dvs. tjänstefolket).7 

Ann Kussmaul menar att tjänstefolksinstitutionen fungerade som en 
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'elegant lösning' på många av de problem som kärnfamiljen konfrontera
des med. Den medgav att kärnfamiljen behölls genom att främmande 
arbetskraft i form av tjänstefolk ersatte de familjemedlemmar som av 
någon anledning inte kunde delta i gårdens arbete — en hushållsföre
ståndares död var ingen ekonomisk katastrof eftersom en hyrd dräng 
kunde ersätta honom, och om många småbarn reducerade kvinnans 
arbetskapacitet kunde en piga anställas. Systemet erbjöd också möjlig
heter till en slags familjeplanering 'i efterskott' — en familj som hade allt
för många barn i förhållande till g årdens ekonomi kunde alltid skicka 
några av dem i årstjänst i andra hushåll.8 I en empiriskt väl förankrad 
studie från österrikiskt 1700-tal har Lutz Berkner också visat hur hushål
len kunde reglera tillgången på arbetskraft med hjälp av tjänstefolk. En 
familj med små och ännu inte arbetsdugliga barn använde tjänstefolk, 
för att när barnen sedan växte upp endast utnyttja den biologiska famil
jens eg na arbetskraft.9 

Tjänstefolkssystemet och de ekonomiska strukturerna 

Mitterauer har analyserat tjänstefolkssystemets betydelse i förhållande till 
regionala ekonomiska strukturer. Man kan, menar han, urskilja två 
"idealtypiska" samhällsvarianter med avseende på arbetskraftsrekryte
ringen: "tjänstefolkssamhällen" ("Gesindegesellschaften") och "daglönar-
samhällen" ("Taglöneigesellschaften"). De två typerna av arbetskraft 
uteslöt i princip varandra — områden med stor andel tjänstefolk hade 
oftast en motsvarande liten andel daglönare och andra lösa arbetare. 
Tjänstefolkssamhällen var framför allt regioner med omfattande boskaps
skötsel. Kreaturen krävde ständig skötsel och passning. Därför var dag
lönare och andra tillfälliga arbetare mindre attraktiva som arbetskraft på 
bondgårdarna. Eftersom boskapsskötseln inte heller kännetecknades av 
kraftiga säsongsmässiga svängningar blev behovet av extra arbetskraft i 
form av daglönare mindre. Boskapsskötselns betydelse för tjänstefolks
systemet visas också av att de flesta benämningarna på drängar och 
pigor i den s. k. tjänstefolkshierarkin kan härledas från arbetet med dju
ren eller från arbetet i stall och ladugårdar.10 

I spannmålsodlande områden kunde man ersätta tjänstefolk med dag
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lönare. Andelen tjänstefolk kunde dock variera ganska kraftigt i sådana 
områden, beroende på om småbruk eller storbondegårdar dominerade. 
Som helhet intog spannmålsområdena i Österrike en mellanposition mel
lan de två polerna — den lägsta andelen tjänstefolk och den största an
delen daglönare fanns vanligtvis i de vinodlande distrikten.11 Ungefär 
likadant förhöll det sig i regioner med utvecklad hemindustri, s. k. proto-
industriella områden, där jordbruket blivit av mindre betydelse i förhål
lande till andra näringar.12 

I Sverige har David Gaunt understrukit sambandet mellan regioners 
ekonomiska orientering och hushållsstrukturen, däri inräknat förekomst
en av tjänstefolk. I områden där det fanns tillfällen till extrainkomster 
från binäringar och/eller en intensiv arbetsrytm över hela kalenderåret 
fanns som regel mer tjänstefolk än på ställen där dessa förutsättningar 
saknades.13 

Gustaf Utterström har gjort gällande att det fanns ett intimt samband 
mellan de ekonomiska konjunkturerna och omfattningen av tjänstehjons
systemet. Under år med goda skördar ökade efterfrågan på tjänstefolk, 
men samtidigt minskade utbudet, eftersom hushållen hade råd att behål
la sina ungdomar hemma. Dessutom betydde goda skördar under några 
år att fler äktenskap ingicks. Unga människor som annars skulle varit 
hänvisade till att arbeta som drängar eller pigor bildade i stället egna 
hushåll. Sammantaget betydde goda år i jordbruket att efterfrågan på 
tjänstefolk ökade, samtidigt som utbudet minskade. Förhållandet var 
naturligtvis det motsatta under perioder med dåliga skördar eller miss
växt.14 Den hårda svenska tjänstehjonslagstiftningen 1739 tillkom, me
nar Utterström, just som ett resultat av 30-talets goda skördar. Diskre
pansen mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraften i jordbruket 
upplevdes då som ett akut problem.15 Även Arthur Imhof har fört fram 
liknande tankegångar om sambandet mellan de ekonomiska konjunktu
rerna och arbetskraftstillgången.16 

Tjänstefolkssystemet och den sociala strukturen 

Några forskare har också uppmärksammat egendomsförhållandenas 
betydelse för omfattningen av systemet med tjänstefolk. Ulf Jonsson har 
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i en regional studie av Södermanland påvisat att antalet tjänstehjon per 
hemman var stort i områden där storgods dominerade bondeekonomin. 
Stora mängder dagsverken utkrävdes av de bönder som lydde under 
godsen, och de tvingades därför hålla sig med många drängar och pigor. 
Samma slutsats har Christer Winbeig kommit fram till.17 

Tjänstefolkssystemets nedgång och fall 

Kussmaul har funnit att tjänstefolkssystemet i England undergick två 
kraftiga nedgångsperioder från 1500-talets mitt till 1800-talets början. 
Under början av 1600-talet minskade andelen tjänstefolk i förhållande 
till andra jordbruksarbetare. Orsaken var, enligt Kussmaul, den kraftiga 
befolkningstillväxten under detta sekels början och det föregående. Ett 
jordlöst proletariat skapades, eftersom det engelska arvssystemet inte 
tillät att gårdarna delades. Daglönare och andra tillfällighetsarbetare 
konkurrerade ut tjänstefolket på en arbetsmarknad som var gynnsam för 
arbetsgivarna, dvs. bönderna. Efter århundradets mitt vände trenden: 
befolkningsökningen avtog och London, som hastigt växte, drog folk från 
landsbygden. På kort tid eliminerades arbetskraftsöverskottet. Det blev 
nu viktigt för jordbrukarna att binda arbetskraften till sig genom att års-
anställa tjänstefolk i stället för att lita på en allt osäkrare tillgång på dag
lönare.18 Dessutom sjönk levnadskostnaderna under samma tid, vilket 
betydde att det var möjligt för daglönarna att arbeta färre dagar per 
säsong än tidigare. I ett samhälle som ännu inte var så konsumtionsinrik-
tat som det nuvarande valde man ökad fritid när reallönerna steg. Denna 
tendens motverkades genom att arbetskraften anställdes på årsbasis. En 
ytterligare faktor som gjorde systemet med tjänstefolk mer funktionellt ur 
jordbrukarnas synvinkel under slutet av 1600-talet var att spannmålspri
serna sjönk i förhållande till priserna på animaliska produkter. I den öka
de satsning på boskapsskötsel som därmed följde var tjänstefolk mer 
lämpliga än daglönare, eftersom kreaturen krävde kontinuerlig tillsyn. 

Uppgången för tjänstefolkssystemet höll i sig till mitten av nästa år
hundrade. Därefter vände trenden på nytt. Befolkningsökning, ökande 
spannmålspriser och fattigvårdslagar som gjorde församlingarna skyldiga 
att försörja personer som bott inom dess gränser minst ett år undermine
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rade systemet med långtidsanställda tjänstehjon. Omkring 1850 var Eng
land delat i en sydlig del, där tjänstefolket praktiskt taget saknades helt, 
och en nordlig där systemet levde kvar i en viss o mfattning.19 

I Skottland levde systemet med årsanställda drängar och pigor kvar 
längre än i England. Detta har tidigare tolkats som en ålderdomlig kvar
leva från den tid det skotska jordbruket var efterblivet i förhållande till 
det engelska. Så var emellertid inte fallet, enligt T. M. Devine. Det skot
ska jordbrukets effektivitet i övrigt visar att man mycket väl förstod att 
använda resurserna effektivt. I Skotdand fanns nämligen fördelar med 
tjänstefolkssystemet eftersom det inte som i England fanns ett överskott 
på arbetskraft utan snarare en brist. Vidare främjade klimat och jord
mån boskapsskötsel mer än spannmålsodling. 

Bristen på arbetskraft i Skottland ledde också till a tt den som fanns 
utnyttjades desto effektivare. Produktionen per jordbruksarbetare beräk
nades överstiga den i England. Inom ramen för en ålderdomlig och tradi
tionell struktur, alltså tjänstefolkssystemet, utnyttjades således, enligt 
Devine, arbetskraften både effektivt och rationellt.20 

Både Kussmaul och en annan brittisk socialhistoriker, K. D. M. Snell, 
tycks utgå från att det var de sociala förändringarna inom det rurala 
samhället självt som underminerade tjänstefolkssystemet. Tillväxten av 
det obesuttna landsbygdsproletariatet skapade ett överskott på billig 
arbetskraft, en arbetskraft som dessutom kunde anställas och avskedas 
med kort varsel, beroende på de säsongsmässiga variationerna i jordbru
kets efterfrågan på arbetare.21 Devine har en till synes något annorlunda 
uppfattning: tjänstefolkssystemet fungerade bra i Skottland ända till 
andra hälften av 1800-talet, då den industriella revolutionens andra fas 
drog arbetskraft från jordbruket och förstörde förutsättningarna för 
systemet.22 

NOTER 

1 Hajnal (1965). 
2 Hajnal (1983). 
3 Mitterauer (1985), s. 204; Mitterauer (1986b), s. 127. I Asien intog Japan e n särställ

ning: här fanns ett system me d tjänstefolk som mycket liknade det Västeuropeiska; se 
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Cornell (1985), s. 25 ff. Se även Masaoka (1986). Man kan åtminstone spekulera 
över om Japans förvandling till industrination i nivå med de Västeuropeiska länderna 
har något samband med detta gemensamma drag. 

4 Flemming (1985), s. 389 f. 
5 De senaste bidragen utgörs av ett temanummer om Västeuropas tjänstefolk i den itali

enska tidskriften Quaderni Storici 1988:2 och en monografi om tjänstefolket i Fin
land på 1600-talet av Toivo Nygård, Suomen palvelusväki 1600-luvulla. Palkollisten 
määrä, työ, palkkaus ja suhteet isäntäväkeen, Helsingfors 198 9. Sedan några år finns 
en agrarsociologisk studie av bönder och tjänstefolk i en mindre by i Mälardalen 
under 1800-talets första hälft (Björkman 1974 ). Studien kommenterar maktförhål
landen, rörlighet, socialt ursprung, m. m., med avseende på tjänstehjonen. Begräns
ningen till en enda by gör dock att det är svårt att värdera räckvidden av resultaten. 

6 En sammanfattning av de resultat som hittills nåtts finns hos Sieder (1987), s. 4 8— 
59. 

7 Laslett (1977), kapitel 1. 
8 Kussmaul (1981 a), s. 26 f. 
9 Berkner (1972), s. 413 ff. 

10 Mitterauer (1986 a), s. 198 ff. Mitterauer tvingas dock konstatera att den negativa 
korrelationen mellan andelen tjänstefolk respektive daglönare inte alltid var för han
den; se s. 244 f. 

11 Mitterauer (1986 a), s. 213, 221. 
12 Mitterauer (1986a), s. 231; även Snell (1985) betonar sambandet mellan boskaps

skötsel och tjänstefolkssystemets funktionalitet, s. 93. 
13 Gaunt (1977), s. 202; se dock Åkermans (1978), s. 132 ff., tveksamhet inför Gaunts 

resultat. 
14 Utterström (19 57), del 1, s. 256. 
15 Utterström (1 957), del 1, s. 249. 
16 Imhof (1974), passim. 
17 Jonsson (1980), s. 61 f.; Winberg (1977), s. 205 ff. 
18 Kussmaul (1981 a), s. 99 ff. 
19 Kussmaul (1981 a), s. 120 ff; se även Snell (1985), s. 93 ff. 
20 Devine (1984); man bör dock notera att i de mest utpräglade agrarbygderna i Skott

land var tjänstefolket till stor del gifta och hade familjer, dvs. de liknade de svenska 
statarna. Se Smout & Levitt (1979). 

21 Kussmaul (1981a), s. 120 ff.; Snell (1985), kap. 2; för Sverige har Montgomery 
(1933), s. 268 f., gjort samm a antagande. 

22 Devine (1984). 
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Tjänstefolket som social kategori 

DET ANSES ALLMÄNT bl and de socialhistoriker som behandlat tjänste
folksinstitutionen att tjänstefolket inte kan betraktas som en särskild 
social grupp, än mindre en egen klass, i bondesamhället. Perioden som 
tjänstefolk var en fas i livsloppet, och följaktligen menar man att det fak
tum att tjänstefolket var koncentrerade inom vissa åldersgrupper, satte 
sin prägel på deras ställning i högre grad än de sociala aspekterna. Klass
tillhörigheten måste avgöras med utgångspunkt från föräldrahemmets 
sociala position. Lutz Berkner formulerar det så att 

servants should not be viewed as a distinct social class, but as young 
persons engaged in certain economic functions in another person's 
household for a limited period of time. They could be either child
ren of lodgers or of landed peasants, and this was what determined 
a servant's social class.1 

Emellertid menar jag att denna ståndpunkt måste modifieras en 
aning. Det vore kanske riktigt att påstå att det inte fanns några sociala 
aspekter på arbetet som dräng eller piga om tjänst i andra hushåll vore 
ett institutionellt reglerat inslag i relationerna mellan hushållen, dvs. om 
förutsättningen för att kunna bli bonde eller bondhustru var att man tog 
plats som dräng eller piga — ungefär på samma sätt som lärlingsstatusen 
inom skråhantverket var en förutsättning för att bli mästare. 

Det finns exempel på traditioner där dräng- eller pigtjänsten var ett 
led i en uppfostran till en fullvärdig hushållsföreståndare och därmed 
utgjorde en noga reglerad beståndsdel i hushållens interaktionsmönster. 
I norra Tyskland iakttog familjesociologen Wilhelm Riehl på 1850-talet 
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att man gjorde så liten skillnad mellan barn och tjänstefolk att bönderna 
brukade skicka sina barn att tjäna i andra gårdar "liksom till en huslig
hetens högskola" därför att "den som will i framtiden befalla rätt, han 
måste också förut hafwa rätt tjenat".2 I vissa om råden i England förekom, 
bland de större jordbrukarna, ett liknande synsätt på de egna barnens 
tjänstetid i andra hushåll inom det agrara överskiktet.3 I några regioner 
i Frankrike sändes barnen ut för att arbeta som drängar eller pigor för 
att de andra familjerna skulle kunna bedöma deras duglighet som even
tuella äktenskapspartners för sina barn. Först efter en tid av sådan tjänst 
avgjordes vilket av barnen som skulle bli arvtagare till gården. Ett omfat
tande utbyte av barn mellan hushållen ägde rum på detta sätt.4 

Sådana traditioner har dock av allt att döma inte varit domineran
de.5 Att de skulle ha förekommit i Norrland i någon omfattning är inte 
troligt.6 Hiilphers noterade t. ex. att nätrabönderna hade en motvilja 
mot att låta sina barn ta arbete som tjänstefolk.7 

En viktig faktor som gjorde att det fanns ett både teoretiskt och verk
ligt samband mellan tjänstefolksrollen och en framtida social position var 
arvssystemet. I enarvingesystemet, där gården lämnades odelad till ett av 
syskonen (vanligtvis den äldste sonen), blev arbetet som dräng eller piga 
det enda alternativet för de övriga. Det enda de kunde räkna på var att 
bli utlösta med en mindre summa kontanter av den ärvande brodern. 
I vissa fall kunde de erhålla ett avstyckat torp på föräldragården. Under 
sådana omständigheter blev den naturliga — och ofta enda möjliga — 
utvägen att ta arbete som tjänstehjon i något annat hushåll.8 

De norrländska arvssedvanorna utgjordes förmodligen i allmänhet av 
enarvingesystem.9 En säregen variant fanns i Västernorrland, och sär
skilt i Ångermanland. Där lät man sönerna lotta om vem som skulle 
överta gården. Landshövding Örnsköld, som ansåg att systemet var skad
ligt för jordbruket, beskrev det i mycket negativa ordalag 1769. Där 
fanns den skadliga praxis, skrev han, att 

då Bondens äldsta Son blifwit Femton år eller deröfwer, har han obli-
gerat sin Fader at följa sig til Tinget at der låta Lotta emellan Söner-
ne om Hemmans-besittningen — Om tå Lotten föll på en yngre, så 
har den äldsta tagit afskjed utur hans hus, då Fadren blifwit skilgd 
wid den hjelp han af Honom för Uppfostran sig borde förwänta. 
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Om lotten föll p å den allra yngste sonen så lämnade de äldre en efter 
en gården så snart de blivit arbetsföra. Döttrarna hade ingen rätt att 
delta i lottningen.10 De som på detta vis förlorade möjligheten att överta 
fädernegården tog vanligtvis arbete som tjänstehjon: "De af sönerne i ett 
slikt bo hwars lott ei blifwa att hemmanet ensamt besittja måste antingen 
lefwa ogifte och föda sig med drängtjänst eller utom länet söka sin étab
lissement."11 I domböckerna kan man hitta protokollen från dessa lott-
ningar långt in på 1800-talet, trots att Kungl. Maj:t förbjöd systemet 
redan 1767. 

Genom detta arvssystem, som alltså innebar att de icke-ärvande sö
nerna lämnade föräldragården och tog abete som drängar i andra hus
håll, skapades en direkt koppling mellan drängtjänst och obesuttenhet. 
Det var bara den av sönerna som i lottkastningen blivit garanterad en 
plats i bondegemenskapen som kunde låta bli att ta årstjänst. Därmed 
var det också uppenbart för alla att den bondson som tjänade som dräng 
hade ovissa framtidsutsikter. Naturligtvis fanns fortfarande chansen att 
komma över en gård genom äktenskap, tursamma dödsfall i brödraska-
ran eller genom köp. Men för en som tvingades ut som dräng var detta 
ännu något högst osäkert, och risken att för resten av livet behöva leva 
på lönearbete som dräng, torpare eller indelt soldat var högst reell. Skill
naden mot hantverkets lärlingssystem är avsevärd — de två har ingen lik
het med varandra. En hantverkarlärling var ju just g enom sin plats som 
lärling garanterad (i teo rin om än inte alltid i praktiken) att få inta sin 
plats i de fullvärdiga mästarnas led.12 

Det ångermanländska systemet med lottning hade förmodligen psyko
logiska effekter som ökade motviljan mot att acceptera ödet att tvingas 
bli tjänstehjon. Genom lottningssystemet kunde de icke-ärvande sönerna 
inte i förväg få tid att psykologiskt förbereda sig för si tt framtida öde på 
det sätt som de kunde ha gjort i ett system där t. ex. äldste sonen alltid 
ärvde. Men annars rådde i princip samma förhållanden i de områden 
där endast en av sönerna ärvde föräldragården — drängtjänst blev alter
nativet för framför allt de icke-ärvande sönerna.13 

Enarvingesystemet dominerade i Norrland. I Medelpad var det tradi
tion att den äldste sonen ärvde, men ibland förekom även lottningar.14 

I Österbotten var det också sed att den äldste sonen ärvde, även om bön

— 27 — 



Legofolk 

derna där åtminstone vid ett tillfälle försökte få myndigheternas stöd för 
att ändra på systemet: man ville ge föräldrarna rätten att välja ut den 
dugligaste av sönerna och ge honom gården. Det rådande förstfödslosys-
temet drev de icke ärvande sönerna ifrån hemmet och föräldrarna riske
rade att lämnas utan hjälp och vård på ålderdomen, ifall den ärvande 
sonen skulle visa sig oförmögen att driva hemmanet.15 

Så långt kan vi alltså konstatera att det enligt samtida uppgifter fanns 
ett logiskt samband mellan tjänstefolkspositionen — åtminstone för de 
manliga tjänstehjonen — och risken att stötas ut i de obesuttnas skara. 
Men fanns detta samband också i verkligheten? Var det i praktiken så 
att unga bonddrängar inte bara upplevde en tillfällig fas i livet under sin 
tid som tjänstehjon, utan också genomgick den fasen som ett led i en 
nedåtgående social mobilitet — att de var på väg ut ur den besuttna 
bondesamfälligheten? En fallstudie av femtiosex bondsöner i Hassela 
socken i Hälsingland antyder att så verkligen var fallet. Vi har genom 
de speciellt utförliga dödböckerna i socknen information om dessa bond
söner i sin ungdom arbetade som dräng i främmande hushåll eller ej.16 

Naturligtvis kan man inte generalisera med alltför stor säkerhet utifrån 
den begränsade studie det här är fråga om. Men resultaten är entydiga 
och det finns egentligen ingenting som talar för att liknande studier för 
andra områden — åtminstone så länge vi håller oss inom Norrland — 
skulle ge särskilt avvikande resultat. En större studie skulle vara mycket 
arbetskrävande eftersom den kräver att många individer följs i källorna 
över långa tider. Det speciella med materialet från Hassela gör det möj
ligt att snabbt få fram uppgifterna, även om nackdelen — begränsningen 
till d et folkfattiga Hassela — gör undersökningen i hög grad tentativ. 

Tabell 1 visar att det fanns klara skillnader mellan dem som arbetat 
som dräng och de som inte gjort det, med avseende på deras framtida 
sociala positioner. De som hade erfarenhet av tjänstefolksarbete hade av
sevärt svårare att hålla sig kvar i bondeklassen. 

Tabellen visar att av de trettiofyra bondsöner som i sin ungdom arbe
tat som dräng hos en bonde blev inte ens en tredjedel senare i livet själva 
bönder Hälften stöttes ut ur bondegemenskapen och blev torpare, solda
ter eller andra obesuttna. (Under rubriken 'övrigt' ryms fyra bondsöner 
som dog i ganska unga år, en klockare, en smed och en som ständigt 
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Tabell i . Social position vid tiden för döden för bondsöner som arbetat 
resp. inte arbetat som dräng. Hassela 1785—1855. 

Bondsöner som tjänat 34 Bondsöner som ej tjänat 22 
därav blivit bönder 10 därav blivit bönder 17 

obesuttna 17 obesuttna 1 
övrigt 7 övrigt 4 

Källa : Ha ssela sockens dödböcker 1785—88, 1836—55. Forskningsarkivet, Umeå. 

var sjuklig.) Kontrasten till den andra gruppen, de som aldrig arbetat 
som dräng, är stor. Där lyckades över tre fjärdedelar senare etablera sig 
som bönder. Tyvärr går det inte att avgöra om de övertagit föräldragår
den eller ej. Endast en av dessa tjugotvå slutade sitt liv i den obesuttna 
klassen. (Bland de övriga finns två bondsöner, en klockare och en som 
'såsom fånig' ständigt var hemma.) 

Det samband mellan tjänstefolkserfarenhet och senare position i livet, 
som är så tydligt för bondsönerna, saknas däremot för deras systrar. 
Chansen att bli bondhustru hade tydligen inget samband med om de 
arbetat som pigor eller inte. Ungefär hälften av dem som haft plats som 
piga blev senare i livet hustru till en bonde. Något under hälften av dem 
som stannat hemma hos föräldrarna tills de gifte sig uppnådde samma 
position. 

Tabell 2. Social position vid tiden för döden för bonddöttrar som arbetat 
resp. inte arbetat som piga. Hassela 1785—1855. 

Döttrar som tjänat 31 Döttrar som ej tjänat 26 
därav blivit bondhustrur 14 därav blivit bondhustrur 11 

proletariserade 12 proletariserade 15 
övrigt 5 övrigt 0 

Källa : Has sela sockens dödböcker 1785—88, 1836—55. Forskningsarkivet, Umeå. 

Skillnaderna mellan män och kvinnor i detta avseende antyder arvs
systemets betydelse. Kvinnorna var ju re dan från början fråntagna möj
ligheten att ärva gården om det fanns bröder i syskonskaran. Därför sak
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nas också en direkt koppling mellan tjänstefolksarbete och obesuttenhet. 
Det behöver naturligtvis inte betyda att det inte fanns några sociala vär
deringar på arbetet som piga. Om det fanns ett socialt stigma förknippat 
med de manliga tjänstehjonen så kan detta ha 'smittat av sig' på de 
kvinnliga, även om ingen påtaglig proletariseringsprocess var förknippad 
med pigtjänsten. 

Det är alltså ett alltför förenklat påstående att hävda att tjänstefolket 
inte ansågs socialt underlägset sina husbönder. I områden där endast en 
av sönerna övertog föräldragården fanns en naturlig koppling mellan 
drängtjänst och obesuttenhet. En ung man som arbetade som dräng 
kunde kanske i vissa sammanhang räkna med att bli bemött av omgiv
ningen på grundval av sitt ursprung, och därmed som en bondson och 
jämlike med andra medlemmar av bondesamhället. Men han kunde 
också möta attityder som grundade sig på erfarenheten att en dräng 
sannolikt var på väg ut ur den gemenskapen och ned i de obesuttnas 
skara. 

Detta innebär inte att jag menar att tjänstefolket bör räknas som en 
samhällsklass i egentlig mening. De uppfyllde framför allt inte kriteriet 
att kunna reproducera sig själv som klass, vilket brukar anföras som ett 
krav för att en social grupp ska kunna benämnas klass. Men jag vill 
understryka att tjänstefolket inte bara bör betraktas som en bestämd 
åldersgrupp som genomgick en 'naturlig' fas i livsloppet. Det finns också 
sociala aspekter att lägga på tjänstefolket — tjänstefolkssystemet var in
timt förknippat med den nedåtgående sociala mobilitet som tappade 
bondeklassen på folk till la ndsbygdens obesuttna.17 

NOTER 

1 Berkner (1972), s. 411; även Laslett (1977), s. 45; Hajnal (1983), s. 96 f.; Rosenbaum 
(1982), s. 102; Wohlin (1909), s. 21 f. 

2 W. H. Riehl, Familjen (1856), cit. i Björkman (1 974), s. 112. 
3 Kussmaul (1981 a), s. 77. 
4 Claverie & Lamaison (1981), s. 208 f. 
5 11. ex. Österrike föredrog storbönderna att behålla barnen hemma även om det sakna

des arbete åt dem på gården, eftersom tjänst skulle betytt en social deklassering för 
dem. Se Mitterauer (1986 a), s. 271. 

— 30 — 



Tjänstefolket som social kategori 

6 Möjligtvis kan systemet ha förekommit p å enstaka ställen, som t. ex. Säbrå socken 
i närhe ten av Härnösand vid mitten av 1 800-talet. Därifrån berättade lantmätaren 
i sin sockenbeskrivning 1860 att även förmögna bönder gärna lät sina barn tjäna 
några år hos andra för att de skulle vinna större erfarenhet. Här var också husfaderns 
patriarkaliska makt större än på andra håll i länet och tjänstefolket inte så självsvål
digt som på andra ställen, påstod han. Lantm. sockenbeskrivningar, avskrift, stads
bibi. Härnösand. 

7 Hiilphers (1780), kap. om Nätra. 
8 Se Berkner (1972), s. 414; Mitterauer (1985), s. 188. 
9 Kunskapen om regionala och lokala arvssedvanor är fortfarande bristfällig. Se Win-

berg (1981), s. 279 f. Ewa Durhan-Zernell, hist. inst, i U meå, arbetar f. n. med en 
studie av generationsstrategier i Ångermanland på 1700- och 1800-talen. 

10 Örnsköld (1769) s. 29. 
11 Kammarkollegium till Kungl. Maj:t, 15 /1 1767, RA. 
12 I en studie av Malmös hantverkarlärlingar och -gesäller i början av 1800-talet har 

Edgren (1987), s. 156—167, visat att många lärlingar inte förmått stanna kvar i 
yrket, m edan gesällerna haft goda möjligheter att nå mästarstatus. 

13 Se Berkner (1972), s. 414; Mitterauer (1985), s. 188. 
14 Nordenström (1769), s. 44; att lottningar även förekom i Mede lpad avslöjas av dom 

böckerna, t. ex. av ett fall i Ljustorps tingslag 23/10 1764. Se renoverade domböcker, 
Vn 1764, vol. 96, fol. 720, Svea hovrätts arkiv (jag har använt mikrofilm CD 1245, 
Härnösands stadsbibi.); i Västerbotten synes lottningar ej ha förekommit: Anders 
Andersson, riksdagsman från länet, förklarade på en fråga att lottningar endast som 
undantagsfall kunde äga rum och då efter föräldrarnas död och ifall hemmanet var 
så litet att det inte tålde att klyvas. I såda na fall var lottn ing inte skadlig, menade 
han. Se FörUt 1755—56, R 3099, fol. 17. FU, RA. 

15 Se t. ex. allmogens besvär, R 5521 (filmrulle nr 58), RA. En 'remisskommitté ' om 
sex ståndspersoner kommenterar där allmogens önskemål. 

16 Hassela har valts med tanke på det utmärkta källmaterial som dess dödböcker utgör 
för vissa perioder. Källmaterialet presenteras närmare i kap. 11. Här kan påpekas 
att materialets kvalitet är skiftande före 1836, vilket i detta fall betyder att av de 56 
fallen härrör alla utom 20 från tiden från och med detta år. 

17 Ang. den nedåtgående sociala mobiliteten som det sätt på vilket de rurala underklas
serna rekryterades, se C. Winberg (1977), kap. 8. 
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Tjänstehjonslagstiftningen 

REDAN I LA NDSKAPSLAGARNA finns bestämmelser om legohjon. Variatio
nerna mellan de olika lagarna kunde dock vara betydande. I Västgöta
lagen finns t. ex. bestämmelser om husaga, men inte i Svealagarna. I 

några finns försök att införa maximilöner, men inte i andra. Två frågor, 
vilka senare kom att utgöra hörnstenar i tjänstehjonspolitiken, synes 
dock ha varit gemensamma för de flesta av landskapslagarna: reglering 
av tjänstetidens längd (som dock här bara var sex månader jämfört med 
senare tiders tolv) o ch påbud om tjänstetvång för obesuttna.1 Föreskrif
terna systematiserades i Magnus Erikssons landslag, men de första egent
liga tjänstehjonsstadgorna utfärdades inte förrän under senare delen av 
1600-talet. 

Den första tjänstehjonsstadgan kom 1664. Den följdes av en ny stadga 
1686, men det var först med de två förordningarna i början av nästa 
sekel — 1723 och 1739 — som lagstiftningen på området tog en fastare 
form.2 

De svenska förordningarna har betecknats som mycket restriktiva och 
arbetarfientliga, framför allt de stadgor som reglerade förhållandena 
under större delen av 1700-talet. Montgomery menade att tjänstehjons
lagstiftningen innebar "kännbara inskränkningar i [tjänstefolkets] rörel
sefrihet", och Heckscher att den endast betraktade de obesuttna — och 
däribland tjänstefolket — som objekt, inte som subjekt med egna rättig
heter. Redan tidigare hade Fredrik Lagerroth gett uttryck för åsikten att 
tjänstehjonslagstiftningen under frihetstiden var 'kränkande för männi
skovärdet'.3 De första stadgorna från 1600-talet hade trots allt ännu inte 
samma omfattande inslag av regleringar och restriktioner som kom att 
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prägla dem som kom senare. Varken 1664 eller 1686 års förordningar 
innehöll de föreskrifter om maximilöner som senare kom att införas 
under 1700-talet, och den förstnämnda innehöll heller ännu ingen be
gränsning av antalet tjänstehjon på varje bondehemman. 

Tjänstehjonslagstiftningen innehöll en mängd detaljerade föreskrifter 
för olika områden av tjänstefolkets och husböndernas inbördes förhållan
de, men några fundamentala beståndsdelar kan urskiljas. 

Ett av de mest debatterade och kritiserade inslagen i t jänstehjonslag
stiftningen var föreskriften om maximilöner, de så kallade 'taxorna'. Den 
första stadgan från 1664 innehöll ingen sådan bestämmelse, och den där
på kommande stadgan från 1686 talade visserligen om taxor för varje 
län, men de blev endast delvis förverkligade.4 I vissa län utfärdades 
dock taxor, som t. ex. i Västmanlands län. Den föreskrev bl. a. att en 
dränglön skulle vara högst 30 daler kopparmynt i penningar plus fyra 
par skor samt (om han stannade minst två år hos sin husbonde) ett vad
malsstycke och en mark ull till strumpor och vantar. För pigorna var 
lönen mindre: 20 daler kopparmynt, fyra par skor och en mark ull.5 

Det var dock först med 1723 års förordning som löneregleringen blev 
fullt genomförd. Taxorna kunde variera något mellan de olika länen. Det 
var lika förbjudet för tjänstefolket att begära högre lön än taxan tillät, 
som det var för husbönderna att ge efter för sådana krav, eller att i kon
kurrensen med andra husbönder erbjuda löner som översteg taxan. För 
överträdelser stadgades böter: enligt 1739 års förordning 20 daler silver
mynt för husbönderna och samma summa för tjänstefolket. 

Sammanknippad med tanken på taxor var regleringen av städsel- och 
uppsägningstiden. I syfte att förhindra att lönerna trissades upp genom 
ett utdraget förhandlande mellan husbönderna och tjänstefolket stadga
des att tingande av nytt tjänstefolk, liksom uppsägning av tjänsten, skulle 
vara förbehållet vissa tider av året. Avtal om anställning fick endast göras 
mellan Larsmäss och Mickelsmäss (eller 'mikaeli'), dvs. mellan 10/8 och 
30/9. Uppsägningstiden inföll mellan Olofsmäss och Larsmäss, dvs. mel
lan 29/7 och 10/8. 

Taxorna avsåg inte endast att motverka lönestegringen, utan också att 
motverka att lönen utbetalades i former som av olika anledningar ansågs 
vara olämpliga. Myndigheterna tycktes här sträva efter en nästan rent 
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monetär ekonomi: lönen skulle utbetalas i kontanter eller klädespersed
lar. Bestämt vände man sig emot andra löneförmåner: "tjenstehion som 
fordrar, eller husbonde som låfwar, någon åker, äng eller swedjeland, 
tack- eller stångjern, öhl- tobaks och bränwins försäljning eller potaska 
och tjärubrännerie, halftiads säd eller dylika wilkor ..." riskerade böter 
eller fängelse och spöstraff. 

Taxorna avskaffades slutligen — efter många klagomål över omöjlig
heten att genomdriva deras efterlevnad — i den nya tjänstehjonsstadga 
som utfärdades 1805. 

Det var kanske det så kallade tjänstetvånget som gav lagstiftningen 
dess mest restriktiva och tjänstehjonsfientliga karaktär: 'inga landstryka
re, lösdrivare, lättingar eller inhyseshjon böra uti vårt land och rike tålas 
..hette det i inledningen till 1739 års legohjonsstadga och de föregåen
de stadgorna hade haft ungefär likalydande formuleringar. Det betydde 
att på landsbygden skulle inte "någon få undandraga sig årstienst, som 
ej hafwer landtbruk å hemman eller torp, sielf idkar Manufactur och 
Bergwärck, eller therwid tillåteligen brukas". Den man som inte var bon
de eller torpare eller soldat riskerade alltså att tvångsförpassas till armén 
eller publikt arbete på kronans slott och fästningar om han inte självmant 
skaffade sig arbete som dräng. För kvinnorna var förutsättningarna i 
princip lika, men den som hade späda barn eller gamla föräldrar att ta 
hand om kunde slippa tvånget att ta årstjänst.6 

Det var tjänstetvånget som — vid sidan av taxorna — kom att bli det 
stora diskussionsämnet när tjänstehjonslagstiftningen blev föremål för 
offentlig d ebatt under 1700-talets andra hälft. 

Under några år i början av 1800-talet liberaliserades bestämmelserna 
om tjänstetvång: enligt beslut 1819 och 1824 begränsades straffen för 
brott mot tjänstetvånget till dem som tiggde eller begått brott. Det inne
bar att tjänstetvånget i praktiken kraftigt inskränktes. Det utvidgades 
dock åter efter bara några år. Med 1833 års försvarslöshetsförordning 
återgick man i stort sett till d e tidigare förhållandena. Nu fick socken
stämmorna möjlighet att avgöra vem som skulle tvingas ta årstjänst och 
vem som skulle slippa.7 Det dröjde ända till 1885 innan tjänstetvånget 
slutligen avskaffades.8 

Ett annat utslag av det restriktiva tänkande som dominerade tjänste
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hjonslagstiftningen var det flyttningsförbud för tjänstefolk som infördes 
1739. Förbudet innebar att en dräng eller piga i Norrland eller Finland 
inte kunde flytta ifrån sitt hemlän (dvs. in te heller till något annat norr
ländskt eller finskt län) annat än om det skedde för att ingå giftermål eller 
för att tillträda ett skattehemman som tillfallit vederbörande genom arv. 
Förbudet väckte naturligtvis missnöje hos bönderna i andra delar av lan
det, framför allt de län som gränsade till de norrländska. De fick finna 
sig i att deras ungdom kunde ge sig av till andra områden för att arbeta 
medan de själva inte hade någon laglig möjlighet att rekrytera arbetskraft 
från de norrländska provinserna.9 

Däremot var flyttningsförbudet inte oväntat populärt hos bönderna i 
Norrland och Finland. När förordningen senare upphävdes av riksdagen 
1765/66 protesterade de häftigt. Flyttningsförbudet var motiverat av 
dessa landsdelars speciella karaktär, hette det. I Gävleborgs län var t. ex. 
roteringsverket för den indelta armén så betungande att det var ound
gängligt att drängarna kunde hållas kvar i landsdelen för att inte soldat
ämnen skulle saknas, hävdades det i ett memorial till r iksdagen.10 

I den nya stadgan 1805 gjordes ett försök att åter begränsa drängarnas 
och pigornas rätt att fritt röra sig inom rikets gränser. Då infördes en skill
nad mellan 'godkände' och 'icke godkände' tjänstehjon (kriteriet var fär
dighet i vissa slöjder). Endast de förra tilläts fritt söka arbete i andra län. 
Detta försök att ånyo begränsa den geografiska rörligheten torde dock 
knappast ha varit särskilt framgångsrikt.11 

Ett annat inslag i tjänstehjonslagstiftningen var rätten för husbönderna 
att utdela husaga. I praktiken gavs därmed möjlighet till godtyckligt över
våld från brutala husbönders sida, även om formuleringarna i stadgorna 
talade om 'måttlig' eller 'skälig' husaga. Förmodligen kom dock husagan 
sällan till användning inom bondeklassen.12 

Det kom att dröja länge innan husagan på allvar ifrågasattes. Visser
ligen ställde sig bondeståndet 1779 tveksamt till d et moraliskt riktiga i 
att 'ge den ene medborgaren rättighet att bära händer på den andre' och 
visserligen vände sig prosten Geringius vid riksdagen 1800 emot hus
agan, men det var inte förrän frågan togs upp av Hierta på 1840-talet 
som kritiken blev bet ydelsefull. Husagan avskaffades slutligen för vuxna 
tjänstehjon på 1850-talet.13 
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Den restriktiva tjänstehjonspolitiken innebar inte bara att ingrepp 
gjordes i tjänstefolkets rättigheter och rörelsefrihet. På vissa områden 
drabbade politiken även deras arbetsgivare, dvs. husbönderna på lands
bygden. Som nämnts var t. ex. flyttningsförbudet något som missgynna
de husböndernas i t. ex. Dalarna och Uppland möjligheter att rekrytera 
arbetskraft, men den mest besvärande inskränkningen var kanske den 
som rörde det tillåtna antalet drängar och pigor på varje hemman. En 
sådan begränsning var i bruk mellan 1723 och 1789 och föranledde 
ständiga protester från bondeståndet under frihetstidens riksdagar.14 

Den svenska tjänstehjonslagstiftningen var alltså restriktiv, inhuman 
och ofta brutal gentemot tjänstefolket. Emellertid fanns mycket av det 
som karakteriserade de svenska förordningarna även i andra länder. 
Redan i början av 1600-talet kom danska förordningar som innehöll be
stämmelser om tjänstetvång och maximilöner på ungefär samma sätt 
som i Sverige. I samband med landboreformerna i slutet av 1700-talet 
uppmjukades bestämmelserna något; på 1770-talet avskaffades t. ex. 
maximilönerna.15 

I England lagstiftades ända sedan medeltiden och fram till 1800-talet 
mot lösdriveri, 'oskäliga' löner och ovilja att ta tjänst. En särskild institu
tion, Statute Sessions eller Petty Sessions, övervakade att kontrakt mellan 
husbönder och tjänstefolk gjordes upp enligt lagens stadganden och att 
ingen som var skyldig att skaffa sig en husbonde underlät att göra detta. 
Dessa Petty Sessions omvandlades sedan till s. k . 'hiring fairs', markna
der där arbetssökande tjänstehjon och husbönder som behövde drängar 
och pigor träffades för att komma överens. 

Någon generell lagstiftning om maximilöner fanns inte efter 1500-talet. 
De lokala fredsdomarna ålades att bestämma lönerna för sitt distrikt varje 
år. Först 1813 avskaffades denna förordning, samtidigt som tjänstetvånget 
för arbetsföra, obesuttna personer mellan tolv och sextio år avskaffades.16 

Den skotska lagstiftningen liknade i mycket den engelska; fredsdomarnas 
uppgifter var t. ex. desamma. Det skotska parlamentet lagstiftade i början 
på 1600-talet mot en tilltagande praxis att ta tjänst för kortare perioder 
än sex eller tolv månader. Genom lokala föreskrifter försökte man också 
försvåra tjänstefolkets rörlighet och täta tjänstebyten.17 Däremot verkar 
det som om bestämmelser om husaga saknades i England och Skottland. 
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Den tyska lagstiftningen verkar inte ha stått den svenska efter i sträng
het. Både tjänstetvång och maximilöner fanns i tjänstehjonsförordningar
na. Bestämmelserna om tjänstetvång började uppmjukas ungefär samti
digt som i Sverige, på 1820- och 30-talen, men i vissa områden inte 
förrän i och med revolutionen 1848.18 Över huvud taget fanns i stora 
delar av Europa — förmodligen nästan överallt — en restriktiv lagstift
ning som endast i enskildheter torde ha skilt sig från den svenska.19 

Allt tyde r på att den svenska verkligheten såg annorlunda ut än lag
stiftningen. Att tillämpa tjänstehjonsstadgornas föreskrifter var vanligtvis 
en uppgift som var landshövdingar, kronofogdar och länsmän övermäk
tig. Det finns så många lamentationer i riksdagsbesvären och -debatterna 
över att tjänstehjonsstadgan endast var en 'död bokstav' att någon annan 
slutsats knappast är möjlig. Den finländske historikern Toivo Nygård 
menar att i t. ex. Savolax var hela systemet med årsanställning alldeles 
oorganiserat: "Höga brydde sig lika litet som låga om 1723 års lego-
hjonsstadga och i landsändan städslade man och bytte tjänsteplats enligt 
vars och ens tycke." Montgomery antog också att tjänstehjonslagstiftning
en inte borde ha haft särskilt stor betydelse för bönderna, utan att rela
tionerna till tjänstefolket huvudsakligen bör ha reglerats genom tradition 
och sedvana. Förmodligen saknades också, enligt Montgomery, allmänt 
kännedom om stadgans innehåll.20 När det gäller frågan om i vilken 
grad bönderna kände till tjänstehjonslagstiftningen så är det riktigt att 
t. ex. bönderna i södra Ångermanland på 1750-talet klagade över att de 
inte hade tillgång till kopior av legohjonsstadgan och att detta orsakade 
'ölägenheter' med tjänstefolket.21 Men detta var förmodligen endast ett 
sätt att försvara sig mot myndigheternas kritik. Den eventuella okunnig
heten om tjänstehjonsstadgans innehåll berodde säkerligen på vissheten 
om att den under alla omständigheter var svår att tillämpa. Även om det 
var omöjligt att memorerà hela innehållet i stadgan, så borde det inte 
ha varit svårt att känna till de gällande taxorna och följa dem vid anställ
ningen av tjänstefolk. Men som nedanstående exempel antyder brydde 
man sig inte om att tillämpa taxorna. 

På ett ting i Gästrikland anklagades bondehustrun Brita Larsdotter 
och hennes förra piga, Brita Hansdotter, för att ha överskridit taxans be
stämmelser när den förra städslade den senare som piga. Länsmannen 
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påstod att sex riksdaler kopparmynt lämnats respektive tagits som städja, 
trots att länets taxa endast medgav 2 riksdaler 16 skillingar. Matmodern 
erkände att hon givit pigan ett sexdalersmynt, men att den del som över
steg den fastställda taxan var att betrakta som förskott på den komman
de lönen. Pigan erkände däremot att hela summan var avsedd som städ
sel, och att det inte varit tal om förskott på lönen. De båda kvinnorna 
dömdes, under hänvisning till 1739 års tjänstehjonsstadgas artikel 5 § 3, 
att vardera böta tjugo daler silvermynt.22 

Ett annat fall antyder hur hur rutinmässigt förordningarna negligera
des: i Järvsö stämde drängen Olof Olofsson å r 1761 sin husbonde, Jon 
Olofsson, till tinget. Drängen krävde att få ut en 'dem emellan överens
kommen7 lön om 60 daler kopparmynt för år 1760. Bonden svarade 
med en räkning som visade att han redan betalat 48 daler till drängen, 
och de tolv som återstod skulle han gärna betala så snart Olof ville 'med 
arbete gottgöra den tid han försummat'. Med ed intygade bonden att 
räkningen var riktig. 

Målet utvecklade sig dock inte som någon av parterna hade trott. 
Länsmannen trädde nu fram och yrkade att både drängen och husbon
den skulle bötfällas; drängen för att han begärt, och bonden för att han 
gått med på att betala, mer än vad den fastställda taxan medgav. Så blev 
också rättens utslag: de fick vardera böta 20 daler silvermynt för att de 
kommit överens om en lön som "hwida öfwerskrider den års lön Taxan 
utsätter".23 

Exemplet är talande. Det var tydligen så vedertaget att ignorera tjäns
tehjonsstadgans paragrafer att man ansåg sig utan risk kunna dra tvister 
inför domstol trots att överträdelserna mot stadgan därmed skulle uppen
baras. Man kan lätt föreställa sig snopenheten när den nitiske länsman
nen oväntat krävde att förordningen skulle följas. 

Försöken att genom lagstiftningen detaljreglera förhållandet mellan 
tjänstefolket och deras husbönder måste på det hela taget ha varit in
effektiva. I praktiken fungerade sannolikt arbetsmarknaden på landsbyg
den till stor del som en fri arbetsmarknad som styrdes av de ekonomiska 
lagarna om tillgång och efterfrågan. Försöken att lösa dess problem med 
utom-ekonomiska metoder hämtade från det gamla samhället var på för
hand dömda att misslyckas. 
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NOTER 

1 Nevéus (1974), s. 166 ff. 
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4 Montgomery (1933), s. 259. 
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serie, vol. 127. Kammarkollegiets arkiv. 
6 1739 års legohjonsstadga, Art I, § 1 och 2. Arstrycket. 
7 Helgesson (1978), s. 11 och 28. 
8 Björkman (1 974), s. 154. 
9 Missnöjet var kanske störst i Kopparbergs län: 1762 klagade bönderna i Dalarna över 

det ensidiga flyttningsförbudet — om det var förbjudet för tjänstefolk i Gävleborgs 
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10 BdP, vol. 1 0, s. 955; liknande protester från riksdagsmän i Hälsingland oc h Savolax, 
dito s. 370; se även ett memorial från fem riksdagsmän i Västernorrland i allmogens 
besvär 1765/66, R 1953. Bondeståndets arkiv, RA. 

11 Montgomery (1933), s. 255. 
12 Atminstone om man får tro de påståen den som gjordes i bonde ståndet under debat

terna om husagans avskaffande vi d mitten av 1800-talet. Se t. ex. rd 1856—58, 
Bd 9, s. 12—14. 

13 Ang. b ondeståndet 1779, se kapitel 7; ang. Geringius, se dennes memorial i ekono
miutskottet 1800, R 3672, gustavianska tidens utskottshandlingar, RA. Pleijels påstå
ende att inget ifrågasättande av husagan förekom vid denna riksdag (och andra riks
dagar före Hiertas upp dykande) är alltså felaktigt. S e Pleijel (1965), s. 39. 

14 Se härom i kap 7. 
15 Krogh (1987), s. 57 ff., 149. 
16 Kussmaul (1981a), s. 33 f., 36, 166; liksom i Sverige tycks lagstiftningen i stort sett 

ha varit verkningslös. Se Snell (1985), s. 100, not 73. 
17 Houston (1958), s. 28 ff. 
18 Tenfelde (1 979), s. 196 ff. 
19 Se Blum (1978), s. 385 f. 
20 Nygård (1984), s. 346; Montgomery (1933), s. 260. 
21 Landsting med samtliga socknar i S. Ångermanland 22/2 1757, Gb lkli, vol. A 1:3. 

HLA. 
22 Gästriklands domsagas häradsrättsarkiv, dombok vol. Ala: 58, hösttinget 1750, § 2. 

HLA. 
23 Renoverade domböcker Gb län 1761, vol. 139 (mikrofilm CD 1228, Gävle stadsbib

liotek), fol. 561. RA. 
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KAPITEL 5 

Patriarkalism och tjänstehjonspolitik 

I EN AVHANDLING om tjänstefolk och husbönder är det ganska naturligt 
att ta upp patriarkalismen — begreppet och företeelsen — till behand
ling. I socialhistorisk, etnologisk och kyrkohistorisk litteratur hävdas 
regelmässigt och som en självklarhet att patriarkaliska förhållanden och 
ideal satte sin prägel på det gamla bondesamhället.1 Däremot har be
greppet patriarkalism inte utsatts för någon innehållsmässig diskussion 
utan använts som om dess innebörd varit given. Patriarkalismen har 
tenderat att bli en intetsägande fras utan historiskt förklaringsvärde.2 I 
detta kapitel ska jag följa debatten om tjänstehjonspolitiken från 1700-
talets början till 1800-talets mitt med avseende på den patriarkala ideo
logins plats i diskussionerna. För att detta ska vara möjligt måste först 
några inledande bestämningar göras, ty patriarkalismen är — trots allt 
— ett besvärligt begrepp som kan uppfattas på olika sätt och där vissa 
aspekter tidvis kan träda i förgrunden och skymma andra.3 

PATRIARKALISMEN SOM PROBLEM 

Patriarkalismen och hustavlan 

Genom Pleijels arbeten har legohjonsstadgans rötter i den patriarkalism 
som kännetecknade hustavlans ideologi klarlagts. I hustavlans värld är 
samhället indelat i tre uppsättningar relationer; en politisk, en andlig och 
en ekonomisk. Den enskilde individen hade en funktion i var och en av 
de tre relationerna, eller 'stånden' som terminologin löd. En vanlig bon
de var husbonde — och därmed överordnad i förhållande till sitt husfolk 
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— i de ekonomiska relationerna ("hushållsståndet*) ; han var åhörare till 
och underordnad prästerskapet i de andliga sammanhangen ('lärostån
det) och undersåte till kungen och kronan med avseende på de politiska 
relationerna (Värjeståndet). På samma sätt var kungen åhörare i läro
ståndet men överhet i den politiska sfären, osv. H ustavlan hade Luther 
som upphovsman och bibeln var naturligtvis grunden, framför allt det 
fjärde budet.4 Förhållandet mellan husbönder och tjänstefolk rymdes 
inom hustavlans ekonomiska dimension, eller det s. k. 'hushållsståndet'. 
I de utläggningar över hustavlan som gjordes på 1600-talet betonades 
det ömsesidiga förhållandet mellan husbönder och tjänare: husbönderna 
hade rätt att kräva arbete och 'barnslig' lydnad, men också skyldigheten 
att bistå med 'faderlig' vägledning och materiell hjälp. För legofolket gäll
de omvända rättigheter och skyldigheter. Mellan hustavlan och tjänste
hjonsstadgans föreskrifter finns enligt Pleijel en otvetydig samhörighet: 
"Det idéhistoriskt väsentliga var ... att legostadgan liksom hustavlan an
såg arbetaren tillhöra hushållets kollektiv och därmed underställd hus
bondeväldet med de förmåner och förpliktelser som detta medförde."5 

Föreskrifterna om ömsesidighet i relationerna kräver dock ett förtydli
gande. Grundläggande i hustavlan var tanken på lydnad och underord
ning — överheten var skickad av Gud och kunde därmed inte ifrågasät
tas, inte ens om den försummade sina förpliktelser gentemot de 
underlydande. Det hette i hustavlan att "tjänaren skall vara sin husbonde 
underdånig, inte blott den fromme och saktmodige utan ock jämväl den 
vrångsinte".6 

Den ömsesidighet med avseende på plikter och skyldigheter som vi 
vanligtvis uppfattar som karakteristisk för patriarkalismen var alltså i 
hustavlans ideologi snarast en idealmodell för hur relationerna mellan 
överhet och undersåtar borde fungera. Däremot tjänade den inte som en 
legitimering för makten, ty om husbonden inte fullgjorde sina förpliktel
ser gavs ändå ingen rätt för tjänaren att bryta sig ur förhållandet eller för
summa sitt arbete. Hustavlan var ett uttryck för en teokratisk, inte en för-
dragsteoretisk samhällsuppfattning.7 

Hustavlans ideologi hade direkta paralleller även utanför de lutheran
ska områdena. I 1600-talets England, menar idéhistorikern Gordon J. 
Schochet, uppfattades och accepterades den politiska auktoriteten inom 
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ramen för en patriarkalisk begreppsvärld genom att den appellerade till 
de rådande föreställningarna om familjen.8 Den patriarkalism som 
genomsyrade de engelska katekesutläggningarna var, liksom hustavlan, 
en legitimering av maktförhållanden med utgångspunkt från det ljärde 
budet. Genom anspelningarna på föräldra-barn-relationen gjordes makt
systemet begripligt.9 Schochet menar att patriarkalismen i sin ursprung
liga betydelse ('at its base') förnekade nödvändigheten av ömsesidighet 
mellan parterna eftersom makten var naturlig eller given av Gud. Tesen 
om ömsesidighet hörde snarare hemma hos kontraktsteoretiker som 
t. ex. Hobbes. I praktiken infogades dock ömsesidigheten i de patriarka-
liska skrifterna och kom att ingå i den patriarkaliska ideologin.10 

Även i det katolska Frankrike diskuterades under 1500- och 1600-
talen en patriarkalisk ideologi med utgångspunkt i bibelns föreskrifter. 
Familjefaderns och Guds auktoritet legitimerade inte bara varandra utan 
alla makthavare i samhället — kungar, feodalherrar, kyrkans män — 
framställdes som fadersfigurer och samtidigt Guds representanter. Tesen 
om ömsesidighet — och därmed restriktioner för husfaderns maktut
övande — var inte någon given självklarhet i detta schema, menar Jean-
Louis Flandrin, men kom likväl att bli karakteristisk för det patriarkala 
tänkandet. Särskilt kyrkans propaganda innehöll en tydlig markering av 
ömsesidigheten mellan husbönder och underlydande med avseende på 
plikter och skyldigheter. Husfaderns rätt till oinskränkt makt nedtonades 
och särskilt mellan 1500- och 1700-talen fanns en märkbar tendens att 
fördöma överdrifter och maktmissbruk inom hushållets maktsfär.11 

Den föränderliga patriarkalismen 

Från slutet av 1600-talet avtog patriarkalismens styrka snabbt i England, 
enligt Schochet: De patriarkala teorierna försvann inte helt och hållet, 
men de förekommer betydligt mindre ofta i 1700-talslitteraturen än i det 
föregående århundradets skrifter.12 Även Davis Roberts menar att patri
arkalismen som social idealmodell minskade i betydelse i den intellektu
ella diskussionen på 1700-talet, även om, som han säger, detta mer ägde 
rum på ytan än i kärnan av århundradets idévärld.13 Men patriarkalis
men i England tynade inte, som man skulle kunna vänta sig, gradvis bort 
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för att småningom utslockna helt med liberalismens och industrialise
ringens genombrott. Som Roberts har visat upplevde patriarkalismen en 
blomstrande renässans under 1800-talets första hälft, när det konservati
va motståndet mot samhällsförändringarna sökte en ideologisk försvars
linje.14 Men denna senare patriarkalism var — så tolkar jag förloppet 
— inte av riktigt samma slag som den politiska maktteori som propage
rats tidigare. Nu var patriarkalismen till stor del berövad sitt politiska 
innehåll och hade i stället antagit en i första hand social innebörd. Den 
allmänna utvecklingen i en sådan riktning har Flandrin fångat i några 
korta men stringenta rader: 

Nowadays — and as early as the time of Louis XVI — to say that 
an authority is 'paternal' is above all to claim that it is benevolent, 
even indulgent; that its possessor loves, protects and only corrects 
for their own good those who are subject to him. In former times, 
and as late as the age of Louis XIV, to say that an authority was 
'paternal' was above all to proclaim its legitimacy and the absolute 
duty of obedience on the part of those subject to it.15 

Att patriarkalismen uppfattades som — och framställde sig själv som 
— 'välvillig' betyder inte att silkesvantarna alltid var på. Viktigt är här 
att patriarkalismen i den tappningen strävade att dels inplantera en sam
hörighetskänsla hos de under lydande, dels upprätthålla ett dominansför
hållande. Den brittiske agrarsociologen Howard Newby har — som jag 
tror riktigt — påpekat att 

at one and the same time paternalism may be exemplified by auto
cracy and obligation, cruelty and kindness, oppression and bene
volence, exploitation and protection. Each facet derives from the 
necessity simultaneously to maintain both social differentiation and 
social identification within a hierarchical social structure.16 

Den förändring som här beskrivs går att urskilja också i den svenska 
debatten. 1700-talet var i Sverige som i England en period 'fattig' på 
patriarkalism, åtminstone i den fråga som här är intressant, nämligen 
tjänstefolksfrågan. Däremot blev patriarkalismen en allmän referensram 
i diskussionerna om de sociala problemen, och bland dem tjänstefolks
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frågan, från 1820-talet och åtminstone fram till seklets mitt. För många 
konservativa debattörer hade patriarkalismen den ursprungliga funktio
nen att politiskt legitimera tjänstefolkets ovillkorliga underkastelse under 
husbondeväldet, men andra, både konservativa och — framför allt — 
de kristligt liberala, uppfattade främst patriarkalismen som en social 
modell för ömsesidig välvillighet och tillgivenhet mellan parter med sam
manfallande intressen. 

Det nya sättet att uppfatta patriarkalismen — det 'välvilliga' sättet — 
introducerades till a tt börja med i debatten under 1700-talets slut, när 
den restriktiva tjänstehjonspolitiken kritiserades och man förde fram krav 
på utökade friheter för tjänstefolket. Där var det i första hand Anders 
Chydenius som förespråkade en tjänstehjonspolitik som kan betecknas 
som en patriarkalism av det nämnda slaget. Det synsättet kom att föras 
vidare under 1800-talet av delar av det liberala lägret. I den stora striden 
om husagan på 1850-talet, vilken slutligen ledde till dess avskaffande för 
vuxna tjänstehjon, var det inte bara de 'moderna' liberalerna med en 
principiellt anti-patriarkalisk inställning, som angrep tjänstehjonsstad
gans paragraf om husagan. Lika mycket (i det konkreta sammanhanget 
kanske till och med mer, som jag senare ska visa) kunde de liberaler som 
önskade en patriarkalisk ordning bland husbönder och legofolk — men 
som gav patriarkalismen dess 'välvilliga' innebörd — ta åt sig äran av 
att riksdagen till slut inskränkte rätten att utdela husaga. 

Att identifiera patriarkalism 

Patriarkalismen kan definieras på två plan; dels med utgångspunkt från 
dess innehåll, dess funktion i samhället, och dels med utgångspunkt från 
dess yttre former, dess igenkänningstecken. I det första fallet är det kan
ske mer korrekt att i stället för definition tala om en tolkning av patriar-
kalismens funktioner på grundval av dess samspel med andra faktorer 
— ekonomiska, sociala och politiska — i samhället. Enligt Eugene 
Genovese har patriarkalismen funktionen att moraliskt rättfärdiga ett sys
tem av exploatering. I de amerikanska sydstaterna blev detta nödvändigt 
efter slavhandelns stängning, då plantageägarna stod inför nödvändig
heten att få en slavklass som reproducerade sig själv — den tidigare god
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tyckliga och ohämmat hårda behandlingen av slavarna var oförenlig 
med ett sådant syfte. Även Howard Newby har understrukit att patriarka-
lismens funktion var att den omvandlade enkla maktrelationer till mora
liska relationer.17 För att en sådan tolkning — som jag här inte närmare 
tänker beröra — ska kunna diskuteras i termer av rätt eller fel måste först 
en definition av patriarkalismens yttre former göras. Det väsentliga i det 
här sammanhanget är den definition som bygger på de yttre igenkän
ningstecknen. Det är genom dem som det är möjligt att bedöma varia
tionerna i det patriarkaliska tänkandet under 1700- och 1800-talen. 

För att begreppet patriarkalism ska kunna användas på ett aktivt sätt 
i en historisk analys måste man utgå från en definition som gör det möj
ligt att särskilja idéer och/eller beteenden som är förknippade med en 
patriarkalisk ideologi från sådana som inte är det. Uppgiften är inte all
deles enkel. Patriarkalismen har en löslig och vag karaktär och kan sägas 
förekomma i de mest tidsmässigt och socialt olikartade sammanhang — 
även i dagens moderna kapitalistiska och industriella samhällen finns, 
enligt Genovese, inslag av patriarkala relationer mellan människor och 
klasser.18 Ett exempel på svårigheten att presentera en heltäckande defi
nition finns enligt min mening i David Roberts bok Paternalism in Early 
Victorian England. Författaren tvingas där underhand tillgripa allt mer 
förfinade preciseringar och listan på det som kännetecknade en patriar-
kal ideologi blir längre och längre — den patriarkala ideologins ideal var 
ett auktoritärt, hierarkiskt, organiskt och pluralistiskt samhälle. Detta for
made huvudinnehållet i patriarkalismen tillsammans med tanken på 
allas ömsesidiga skyldigheter och rättigheter. Men dessutom hade patri
arkalismen andra igenkänningstecken: den var konservativ och tillbaka
blickande; den 'hatade pengar', dvs. uppkomlingar, krämare och vinst
sökare; den trodde att fattigdomen var oundviklig i samhället; den 
förordade moralisk upprustning i stället för lagar och byråkratisk admi
nistration; och så vidare.19 Med en så omfattande uppräkning av krite
rier blir det förmodligen möjligt att alltid finna patriarkalism där man 
söker den: alltid finns något kriterium som är tillämpligt. Litet uppgivet 
tvingas Roberts själv konstatera att det inte finns något standardsvar, inte 
någon enkel formel, för att avgöra vad som är patriarkalisk ideologi eller 
inte. Begreppet patriarkalism blir därmed mindre fruktbart för analysen. 
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Det finns också historiker som uttryckt skepsis mot möjligheten att göra 
historiska studier med patriarkalismbegreppet som utgångspunkt.20 

Själv har jag i en uppsats föreslagit att patriarkalismen känneteckna
des av de tre principerna ömsesidighet, olikhet och helhet.21 I dag fram
står denna definition som mindre lyckad, eller åtminstone i behov av pre
ciseringar. Om man ska diskutera begreppet patriarkalism historiskt, så 
måste man ha klart för sig vad patriarkalismen inte är, dvs. vad som 
ersatte den patriarkala ideologin inom arbetslivets sfär. Man måste, som 
Umeå-historikern Bo Nilsson understrukit, reservera användandet av 
patriarkalismbegreppet till de sammanhang där patriarkalismen utgjort 
ett alternativ till andra sätt att kontrollera arbetskraften. Det är nödvän
digt för att undvika de truismer som annars lätt smyger sig fram i varje 
diskussion om en så oprecis företeelse som patriarkalism.22 

Tanken på ömsesidighet var inget som särskilde patriarkalismen från 
andra modeller för de sociala relationerna. Ett modernt kontrakt innefat
tar också principen om ömsesidiga rättigheter och skyldigheter. På 
1830-talet argumenterade t. ex. den ivrige patriarkalisten, prosten Sten-
hammar, emot att förhållandet mellan husbonde och tjänstehjon enbart 
skulle ses som att "blott ett contrakt eger rum om ömsesidiga rättigheter 
och skyldigheter ..." Detta skulle enligt prosten leda till att den patriar
kala föräldramyndigheten fullkomligt undergrävdes hos allmogen.23 

Principen om olikhet är inte heller särskilt relevant i sammanhanget. 
Samhälleliga relationer ingås som regel mellan parter som i något avse
ende är varandra socialt olika — i annat fall ä r det tveksamt om man 
inte i ställ et för att tala om dem som sociala relationer måste beteckna 
dem som blott personliga. Från denna sats kan man visserligen gå vidare 
och hävda att den patriarkala ideologin hörde hemma i ett samhälle där 
sociala olikheter och en fast samhällelig hierarki sågs som något eftersträ
vansvärt. Lawrence Stone menar att patriarkalismen förutsätter en ojäm
lik, oföränderlig och hierarkisk social ordning, där var och en har sin giv
na plats och förblir där, under beskydd och vägledning från sina 
överordnade.24 Men det var inte alltid som patriarkalt sinnade debattö
rer framhävde social olikhet och hierarki som den jordmån där patriar
kalismen kunde frodas. I romantiskt influerade kretsar i början av 1800-
talet förenades ofta patriarkala ideal med naivt romantiska visioner om 
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ett ursprungligt, av civilisationen oförstört, demokratiskt samhällstill
stånd där de sociala skillnaderna var små. Det var denna samhällsform, 
menade man, som var patriarkalismens rätta miljö.25 Som särskiljande 
märke är därför inte heller principen om olikhet i alla lägen användbar. 

Den återstående av de tre principerna — den om helheten — kan här 
stå kvar. Det var framför allt här som patriarkalismen skilde sig från sin 
efterträdare, liberalismen. Ett patriarkalt förhållande gjorde anspråk på 
att innefatta husbondens rätt (och skyldighet) att ta ansvar för den under-
lydandes hela liv. Med E. P. Thompsons ord gjorde patriarkalismen det 
"möjligt för härskarna att, direkt eller indirekt, få kontroll över arbeta
rens hela liv, i motsats till köpet av en del av hans arbetskraft".26 Det 
betyder att husbonden inte bara var ansvarig för vad tjänstefolket gjorde 
på sin 'fritid^ (i pr incip fanns här inget utrymme för begreppet 'fritid') 
utan också för deras personliga och moraliska fostran. Patriarkalismen 
gjorde därmed anspråk på att vara en personlig relation mellan parterna. 
Max Weber menade att detta utgjorde patriarkalismens attraktionskraft, 
eftersom den 'ärligt' deklarerade att landsbygdsarbetarens förhållande till 
sin överordnade inte grundades på ett kontrakt, utan i stället var en per
sonlig underkastelse.27 Det var en skyldighet för husbonden att upp
muntra sina anställda, visa sin omtanke och tillgivenhet för dem, skydda 
dem mot materiella och moraliska faror, etc., för att i s in tur få kärlek 
och trofasthet tillbaka. Här skilde sig patriarkalismen från den kapitalis
tiska erans liberala ideologi, där relationen enbart begränsades till ett 
lönearbetsförhållande: när arbetaren fullgjort sina arbetsuppgifter och 
när husbonden/arbetsgivaren betalt hans lön, var relationen i princip 
uttömd. På 1850-talet började denna uppfattning göra sig hörd, bl. a. 
under riksdagens debatter om husagans berättigande.28 

Principen om helhet är förmodligen den mest grundläggande i den 
patriarkala ideologin. Härifrån kan man inte bara deriverà tanken om 
det personliga förhållandet, utan även uppfattningen att förhållandet 
mellan husbönder och tjänstefolk till sitt innehåll är identiskt med förhål
landet mellan föräldrar och barn. Inför sina föräldrar har ju b arn ingen 
privat sfär som i princip är oåtkomlig. Problemet med att fastställa när 
barn slutar vara barn och blir vuxna kan för tillfället lämnas åt sidan — 
här är det den abstrakta principen som är intressant. Således är det upp
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enbart att metaforen föräldrar-barn i debatter om tjänstefolksproblemet 
hör hemma i ett patriarkalistiskt synsätt. 

En annan följd av den patriarkala åskådningen är att det är hushållet 
eller familjen som är det primära idealet. Det är där de patriarkala rela
tionerna äger rum, och det är där som åtgärder för att lösa problem bör 
sättas in. Enligt det patriarkala synsättet borde tjänstefolkets relationer 
till staten vara blott medelbara, inte direkta. Husbonden var den förmed
lande länken mellan samhällelig överhet och tjänstefolk. Drängen eller 
pigan var inte bara (och kanske inte främst) statens undersåtar eller med
borgare, utan även husbondens myndlingar. De attityder som tar fasta på 
förhållandena inom hushållets eller familjens ramar bör därför kunna be
tecknas som patriarkaliska. 

Det här är en snäv definition, som inte gör anspråk på att täcka hela 
problemet med patriarkalismens samhällsideologi. Dess syfte ä r endast 
att vara ett redskap för att analysera förekomsten av patriarkala idéer i 
den svenska tjänstehjonsdebatten under 1700- och 1800-talen. Redan 
från början inrymde nämligen den europeiska tjänstefolksinstitutionen 
en tvetydighet som gjorde det möjligt att ha varierande åsikter om vad 
som konstituerade dess grundläggande karaktär. Tjänstefolkssystemet var 
principiellt motsägelsefullt, eftersom tjänstehjonet å ena sidan skulle vara 
integrerat i familjen och underkastat husbondens föräldraauktoritet och 
å andra sidan samtidigt en arbetare som frivilligt in gått ett arbetsavtal 
på en bestämd tid. Därmed blev hela tjänstefolksinstitutionen ur Opolitisk-
teoretisk' synpunkt präglad av tvetydigheter och motsägelser.29 Även om 
tjänstehjonsstadgorna självklart hade en grundläggande patriarkal karak
tär (som Pleijel påpekat), betyder denna tvetydighet att de olika debattö
rerna gavs en möjlighet att betona de patriarkala elementen i tjänste
folksfrågan med varierande styrka, beroende på omständigheterna. 

KÄLLMATERIALET 

Källmaterialet till den här studien av de patriarkaliska idéernas plats i 
tjänstehjonsdebatten utgörs i första hand av material i anslutning till riks
dagens och Kungl. Maj:ts behandling av frågan. Under frihetstiden var 
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Kammar-, Ekonomi- och Kommersdeputationens (KEKD) förordnings
utskott (FörUt) den instans som hade tjänstehjonsfrågan på sitt område. 
Detta utskotts handlingar utgör en stor del av källmaterialet. Debatten 
under den gustavianska tiden var mindre omfattande men ekonomiut
skottet 1800 och lanthushållningskommittéerna 1794 och 1805 har 
efterlämnat några volymer med handlingar och protokoll. 

Vid 1778—79 års riksdag fördes en omfattande diskussion på Riddar
huset, som tillsatte ett eget tjänstehjonsutskott. I anslutning till den riks
dagen ägde också en offentlig debatt rum i pressen, vilken till sto r del 
(liksom för övrigt debatten hos adeln) var initierad och påverkad av 
Anders Chydenius' skrift 'Om tjänstefolks och husbönders naturliga rätt' 
som publicerades 1778. Det material som den debatten avsatte bildar en 
annan huvuddel av källmaterialet. Studiet av debatten under 1800-talet, 
slutligen, grundar sig på de tryckta riksdagsprotokollen, samt i viss mån 
på 1825 års lösdrivarkommittés handlingar. 

Den gemensamma nämnaren för källorna är att de har tillkommit i 
direkt eller indirekt anslutning till riksdagens och Kungl. Maj:ts hand
läggning av tjänstehjonsfrågan. Därmed hoppas jag kunna utgå från att 
de olika förslagen och inläggen endast i undantagsfall varit helt vid sidan 
av vad som var politiskt och idémässigt realistiskt: syftet för debattörerna 
bör ha varit att vinna politiskt stöd för sina tankegångar. Det är därmed 
inte så troligt att fullständigt udda och hopplöst världsfrånvända tanke
gångar kan ha tillåtits sätta några större spår i t. ex. utskottens material. 
Genom att källmaterialet i allmänhet har anknytning till d en praktiska 
riksdags- och regeringspolitiken vågar jag hävda en viss grad av allmän
giltighet och representativitet för de strömningar som fanns inom vad 
man med en vag term skulle kunna kalla 'den härskande klassen'. 

Under framför allt frihetstiden fördes en omfattande diskussion om 
tjänstefolksfrågan och projekt till nya legohjonsstadgor lades fram vid så 
gott som varje riksdag. Det har här av praktiska skäl inte varit möjligt 
att följa den diskussionen systematiskt och fullständigt. I s tället har jag 
utgått från vedertagna framställningar av de allmänna tendenserna. 
K. Petander och Eli F. Heckscher har visat hur nya strömningar i liberal 
eller reformmerkantilistisk anda från 1750-talets slut alltmer kom att sät
ta sin prägel på den ekonomiska debatten. Även Gustaf Utterström har 
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ingående granskat den ekonomiska diskussionen med avseende på 
jordbrukets arbetskraftsproblem, och påtalat de nya tendenserna. Han 
behandlar dock tjänstehjonsfrågan i vid mening, där både befolknings
politik och jordstyckningspolitik ingår.30 Mitt syfte ä r mer begränsat; jag 
vill se hur de nya tendenser som började göra sig gällande förhöll sig till 
patriarkaliska idéer om husbönders och tjänstefolks inbördes för
hållande. 

TJÄNSTEHJONSDEBATTEN UNDER 1700-TALET 

Den restriktiva politiken under seklets början 

Den stadga som senare kom att så häftigt kritiseras för att den beskar 
tjänstefolkets friheter och rättigheter var från 1739. Vid riksdagen året 
innan diskuterades tjänstehjonspolitiken i full enighet inom ramen för 
tvångs- och regleringstänkandet, och 1739 års stadga har betecknats som 
den restriktiva tjänstehjonslagstiftningens kulmen.31 De viktigaste in
skränkningarna bestod, som vi har sett, av förskrifter om tjänstetvång, 
maximilöner, husaga och begränsad geografisk rörlighet. Förslag som i 
stränghet gick längre än den slutliga stadgan framfördes också. En depu
tation från Finland ville at t tjänstetiden skulle utsträckas från ett till två 
år, samt att husbonden ensam skulle ha rätt att avgöra när på året det 
var lämpligt för tjänstefolket att utnyttja de åtta frihetsdagarna. I ett till-
läggsmemorial föreslog också en av deputationens medlemmar att tjäns
tehjon som ville flytta till en ny tjänst skulle vara tvungna att skaffa ett 
nytt hjon i sitt ställe, samt att den som klagade på sitt husbondefolk måt
te tvingas bli kvar i tjänsten ytterligare ett år.32 Landshövdingen i Stock
holm, Palmstierna, ville ge husbonden rätt att när som helst på året av
skeda ett hjon med vilket han var missnöjd, utan att tjänstefolket fick 
motsvarande rätt till uppsägning.33 Någon principiell opposition mot 
den restriktiva politiken förekom inte och debatten rörde sig helt på det 
sakliga planet. Trots detta — eller snarare kanske just på grund av detta 
— kunde förslag och idéer läggas fram som syftade till a tt rensa upp i 
floran av regler och restriktioner. Landshövdingen i Göteborg och Bohus 
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län, Ribbing, tyckte att de fastställda maximilönerna, de s. k. 'taxorna', 
helt skulle avskaffas och lönerna släppas fria. Men Ribbings förslag base
rades inte på någon principiell uppfattning om frihetens värde. Han såg 
saken praktiskt och hade insett att de föreskrivna taxorna inte efterlevdes 
— de gjorde egentligen mer skada än nytta eftersom de drev tjänstefolket 
till andra orter, bl. a. Norge, för att se sig om efter ett "något friare wä-
sende".34 Ett memorial från Finland innehöll krav på avskaffandet av 
den reglerade flyttningstiden. Mail menade att tjänstefolket när flytt
ningsdagen närmade sig, påverkade varandra att uppsäga tjänsten, oav
sett om man verkligen ämnade flytta eller inte, i avsikt att tilltvinga sig 
större förmåner för det kommande tjänsteåret. För att motverka detta 
föreslog man att anställningen skulle släppas fri till vilken tid på året som 
helst. Då skulle tjänstefolket anställas vid individuella tidpunkter, och 
således sluta sin anställning vid olika tillfällen — möjligheterna till kollek
tiva aktioner för att utöva påtryckningar skulle försämras. Inte heller här 
är det fråga om att utöka 'friheten' i samhället. Grundtonen i memorialet 
är att tjänstefolket är ett elakt släkte som ska hållas inom sina gränser.35 

Förslag som syftade till att lätta på överflödet av detaljerade 
föreskrifter i tjänstehjonsstadgan förekom alltså redan före den stora 
debatten på 70-talet. Men förslagen lades i ett helt annat sammanhang 
och med helt andra syften — det handlade om 'frihet' utan principer, 
och syftet var att begränsa tjänstefolkets rörelsefrihet i stället för att utöka 
den. Därför väckte heller inte förslagen någon strid — de antogs inte, 
men skälen var rent sakliga. 

Restriktionspolitikens höjdpunkt 

De tankegångar som satte sin prägel på 1739 års legohjonsstadga växte 
sig under de kommande åren allt starkare och nådde sin höjdpunkt i 
början på 1750-talet. Då lanserade anhängarna av tvångsmedel och rest
riktioner långtgående förslag som gick ut på att rensa stadgan på allt som 
kunde skydda tjänstefolkets ställning som fria medborgare. 

Kungl. Maj:ts projekt till ny stadga 1752 var ett extremt uttryck för 
den restriktiva politiken.36 Tjänstetiden föreslogs bli utsträckt till två år; 
de frihetsdagar som tjänstefolket hittills åtnjutit varje år avskaffades; olika 
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uppsägningsdag för drängar och pigor föreslogs i syfte a tt förhindra att 
de som fattat tycke för varandra skulle kunna följas åt till nya tjänster;37 

husbonden gavs fullständigt vitsord inför lag gentemot tjänstefolket; straf
fen för insubordination skärptes betydligt; en lokal domstol skulle inrättas 
i varje socken, där präst, ståndspersoner och sockenäldste skulle döma 
tjänstefolket för mindre förseelser; kvinnliga tjänstehjon skulle förbjudas 
ingå äktenskap innan de bevisat sin färdighet i att spinna, väva och ut
föra de vanliga hushållssysslorna, liksom att ingen dräng skulle få rätt att 
överta ett torp eller ett hemman förrän han 'med trovärdiga och osvikliga 
bevis intygat' att han kunde tillverka de nödiga jordbruksredskapen; den 
husbonde som upptog ett 'fattigmansbarn i sitt hushåll innan barnet fyllt 
fem år, skulle ha rätt att behålla det som arbetskraft till dess det fyllt tret
tio år; med mera. 

Projektet antogs inte — borgar- och bondeståndet bekämpade det, 
endast adeln anslöt sig.38 Om det hade gått igenom hade en veritabel 
livegenskap genomförts. Och ändå var projektet en modererad version 
av ännu mer långtgående planer, vilka hade diskuterats i förordningsut
skottet. Föredragande i utskottet var sekreteraren Harald Apelbom.39 

Han menade att 1739 års stadga, som dittills gällt, varit väl lämpad efter 
den tidens förhållanden, men att den inte tillämpades i praktiken och 
därför fallit i vanvördnad. Orsaken till detta var dels landshövdingarnas 
otillräckliga tillsyn, dels oförståndiga husbönder som "genom otidigt 
smicker och på högste förmåner för sit tjenstefolk, ofta blott för den orsa
ken, at i orten få utspridas för en Rik och god [husbonde]" skadar det 
allmänna. En ny s tadga måste behandlas med insikt om det allvarliga 
i situationen så att inte den också gick samma öde till mötes. 

Arbetskraftsproblemen berodde, menade Apelbom, på att det på flera 
ställen var en 'lamhet uti författningarna'; därför är lagar och förordning
ar oundgängliga, ty "blotta wälwiljan med det förnuftigaste begrep är al-
deles fruktlös, så länge hinder läggas i wägen wid utöfningen". Och: "En 
landtmans enskylta inrättningar inom sitt hus, de må också wara så 
wälgrundade de wilja, wärcka ändå föga til saken, så länge de icke äro 
styrckta med allmänna Stadgar och myndiga författningar som gifwa 
eftertryck. " 

I början på 50-talet dominerade alltså ännu den restriktiva tjänste
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hjonspolitiken. Som citaten visar, var utgångspunkten att problemen i 
första hand skulle lösas med stränga lagar och förordningar. Ett allvarligt 
menat, och närapå framgångsrikt, försök gjordes att ersätta 1739 års 
stadga, vilken redan i sig själv var sträng nog, med en ännu brutalare 
förordning. Apelbom fick utskottet med sig, och det gick så långt — men 
inte längre — att ett projekt som präglades av hans idéer, av ständerna 
beslutades utges i tryck. 

Apelbom hade allra helst velat ta ifrån tjänstefolket rätten att själva av
göra hos vilken husbonde de skulle ta anställning. Det bästa vore om 
tjänstefolket lottades mellan husbönderna. Därigenom skulle framför allt 
två missförhållanden motverkas, nämligen de höga lönerna och de täta 
ombytena av tjänst: ett hjon som var hos en god husbonde skulle knap
past våga ta risken att lämna sin plats, när han i den kommande lottning-
en inte kunde veta hos vilken av de andra husbönderna i socknen han 
skulle hamna. Fogligheten skulle också öka, ty en dräng eller piga skulle 
av rädsla för lottningen anstränga sig att Vinna husbondens kärlek' för 
att slippa bli avskedad. Förr i tiden, innan lasterna rotat sig bland tjäns
tefolket, och innan 'rörelserna i riket' — här avsågs antagligen en förmo
dad folkomflyttning — tilltagit, kunde man tillåta legohjonen att själva 
söka sig husbönder, men nu krävdes att man gjorde slut på den friheten. 
Skulle någon hävda att tjänstefolket "äro fritt folk och inga slafwar", så 
menade Apelbom att krigsfolk ju inte kunde byta tjänst när de ville, och 
lärgossar och gesäller i hantverket inte heller. 

Apelbom kände dock på sig att förslaget om lottning var allt för radi
kalt för att gå igenom.40 I andra hand föreslog han att tjänstehjon inte 
skulle få lämna sin tjänst om de inte själva skaffade en ersättare i sitt stäl
le. Om inte heller detta godtogs föreslog han som ett tredje och mer rea
listiskt alternativ att tjänstetiden skulle utökas till tre, helst fyra, år. Ut
skottets ledamöter anslöt sig till A pelboms projekt, dock inte helt utan 
invändningar. Bondeledamöterna var tveksamma: "Och ehuru några af 
Bondeståndet föreburo, at tjenstetid på 3 à 4 år syntes sätta tjenstehion 
i större twång än theras medfödda frihet wil tilllåta; likwäl kunde the ej 
neka at det hittills rådande sjelfswåldet warit både dem sjelfwa och hus
bönderna till mycket ogagn." Men de blev övertalade. Det fanns ingen 
risk med så lång tjänstetid, hävdades det, eftersom elaka husbönder var 
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ytterst sällsynta, medan tjänstefolket däremot som regel förorsakade sina 
husbönder 'ledsna och missnöje'. Bondeledamöternas motstånd bröts 
slutligen av deras egen talman Olof Håkansson, som menade att om en 
husbonde trots allt skulle vara så obetänkt att han illa framfor mot sitt 
folk, så fanns ju alltid grannarna och bysamfundets medlemmar till 
hands för att hjälpa hjonet att via domstol frikallas från en sådan hus
bonde.41 

Hur man än definierar begreppet patriarkalism är det svårt att beteck
na Apelboms (och med honom förordningsutskottets) inställning som 
patriarkalisk. Tanken att husbonden kunde vara som en fader för sitt 
tjänstefolk förekommer inte i Apelboms projekt, och inte heller i utskot
tets diskussioner — hellre tillgrep man då, som jag visat, militära analo
gier för att motivera politiken. Här finns också en tendens att vilja ersätta 
husböndernas makt över tjänstefolket med statliga institutioners; de ovan 
nämnda domstolarna som projektet ville inrätta, är just statliga exekutiva 
organ för bestraffningar, och det skydd tjänstefolket trots allt kunde räkna 
på garanterades i första hand av lagen. Den patriarkala modellen som 
betonade relationen inom hushållet, har hos Apelbom fått stå tillbaka för 
en renodlad statsdiktatur. "Jag för min del", argumenterade han i sin 
föredragning i utskottet, 

kan icke fulleligen begripa eller förstå ordsaken hwarföre Tjenstefol-
ket hos oss, nästan i allmänhet anses för [mer] Privilegierade än alla 
öfriga Inbyggare uti landet. De äro likwäl infödda Swänska barn, 
som icke allenast ifrån spädaste åldern hafwa at tacka Riket för sin 
dageliga föda, utan ock för både allmän och enskylt hängd och frid, 
hwaremot de stå uti en fullkomlig skyldighet at låta böja och styra 
sig til sådane Inrättningar, som äro Riket gagneliga ... 

Och vidare: 

. . .  w å r t  t j e n s t e f o l k  h w a r k e n  k a n  e l l e r  b ö r  e g a  n å g o n  a n n a n  r ä t t i g h e t  
än, då de af Lag äro skyddade för alt öfwerwåld och swårt handte-
rande, göra trogen och nyttig tjenst hos den de njuta skälig lön och 
föda, så wida de icke äro uti stånd at kunna sättja sine enskylta 
matlag.42 
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Apelbom såg tjänstefolket som i första hand underordnade Lagen och 
Staten, inte husbonden. Hans samhällssyn motsvaras väl av den statsidea-
liserande naturrätt som, enligt idéhistorikern Bo Lindberg, på 1700-talet 
trängde undan den lutherska treståndsläran och inte kändes vid några 
stånd, endast undersåtar eller medborgare under ämbetsmannastaten.43 

Även den karakteristik av merkantilismen som Heckscher och Artur 
Montgomery gjort, träffar Apelbom och tjänstehjonspolitiken på 1750-
talet. Heckscher menade att merkantilismen frigjorde sig från moraliska 
hänsyn i den ekonomiska politiken — statsintresset fick ersätta männi
skointresset och individen betraktades bara som ett verktyg för statens 
syften. Härigenom kom merkantilisterna i motsättning till såväl religion 
som kyrka och präster. Montgomery hävdade på samma sätt att främjan
det av statens makt sköt de moraliska och religiösa frågorna åt sidan i 
de ekonomiska diskussionerna: i arbetskraftsfrågorna gällde det 'kom
mersiella' synsättet.44 Karakteristiken är träffande. Även om Apelbom 
förmodligen inte skulle ha förnekat att relationen husbönder-tjänstefolk 
i princip innefattade såväl moraliska och sedliga aspekter som ekonomis
ka och juridiska, är det uppenbart att den sidan intar en undanskymd 
och underordnad plats i hans tjänstehjonspolitik. 

En ny tjänstehjonspolitik växer fram 

Riksdagen 1751—52 kan betecknas som den restriktiva politikens höjd
punkt, även om den projekterade stadgan aldrig antogs av ständerna. 
Kort därefter började en kritisk, mer frihetsvänlig, tendens göra sig gäl
lande och komma till uttryck i såväl enskilda personers skrifter som i 
utskottens betänkanden och projekt till nya stadgor.45 I förordningsut
skottets betänkande från 1761 försökte man balansera de två principerna 
mot varandra: utskottet menade att syftet med en ny stadga borde vara 
att förhindra att lättja och självsvåld bredde ut sig bland tjänstefolket 
samt att dessa borde tillhållas att på ett lovligt och anständigt sätt förvär
va sig födan — det sista visar att man ännu inte kunde tänka sig att av
skaffa tjänstetvånget — men också att allt för mycket tvång inte ledde till 
resultat; snarare till att emigrationen skulle skjuta fart. I stället borde man 
ge tjänstefolket 'skälig frihet' och uppmuntra dem med 'små belöningar'. 
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Då hoppades man att de skulle komma att älska sitt fädernesland, bli 
mer stadgade och stanna flera år i samma tjänst hos sin husbonde, etc. 
Utskottet betonade också att 'husbonden må hållas i sin tillbörliga heder 
och vördnad av sitt tjänstehjon', men att han inte borde missbruka sin 
myndighet.46 Den nya linjen saknade naturligtvis inte motståndare. En 
av dem var hovmarskalken Christian Reuterholm, som i ett memorial vid 
samma riksdag pläderade för samma hårda politik som hade dominerat 
i början av 50-talet. Reuterholm hade för övrigt redan 1756 ryckt ut till 
försvar för den politiken gentemot kritiker som Scheffer och Höpken.47 

Han uttryckte nu sin uppskattning av både 1752 års projekt och den gäl
lande stadgan från 1739. Utan att presentera några konkreta förslag be
tonade han ändå att frågan måste lösas omedelbart, annars skulle många 
possessionater tvingas lämna sina jordbruk för att i stället försöka 'smälta 
och svälta' på sina kapital. Tjänstefolksproblemet bestod av arbetskrafts
brist, höga löner samt tjänstefolkets självsvåld, lättja och sturskhet. Han 
fruktade att det nu kunde vara för sent att finna botemedel som kunde 
omfattas av alla, ty "nästan hela Nationens smak, emot förra tider, be
gynner depraveras, och om sielfswåld ta dlas, tager det skygd och azile 
under frihetens ädla namn".48 Förmodligen avsåg han därmed den väx
ande kritiken mot tvångspolitiken, som — ehuru ännu inte lika radikal 
som hos t. ex. Chydenius senare — avsatt spår i förordningsutskottets be
tänkande vid riksdagen. 

Kritiken mot restriktionspolitiken växte sig starkare under de följande 
åren. Även 1766 års förslag till tjänstehjonsstadga präglades av det nya 
frihetstänkandet, när man t. ex. menade att vördnaden för husbonden 
ökade om små förseelser inte straffades så hårt.49 I betänkandet från 
1772 riktade utskottet en skarp kritik mot den tidigare politiken. Man 
vände sig nu både mot de reglerade lönerna och tjänstetvånget.50 

Det var dock inte förrän Chydenius i slutet av 70-talet gav ut sin be
römda pamflett som restriktionspolitiken på allvar och med kraft började 
ifrågasättas. 

Chydenius och den offentliga debatten 

'Tankar om husbönders och tjänstehjons naturliga rätt' kom ut 1778.51 

Chydenius' skrift väckte en oerhörd uppmärksamhet och resulterade i en 
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hetsig debatt mellan författaren och tvångspolitikens försvarare i den 
offentliga pressen — huvudsakligen i Dagligt Allehanda, men med inlägg 
även i Stockholms-Posten och Patriotiska sällskapets Hushållnings
journal. Samtidigt med den offentliga debatten i dessa organ diskutera
des tjänstehjonsfrågan i riksdagen. Hos adeln fördes debatten efter sam
ma linjer och med argument liknande dem i pressen, dock utan att man 
där explicit hänvisade till Chydenius. 

I sin skrift tog Chydenius upp tre frågor, vilka han alla besvarade 
nekande: "l:o Om arbetare böra tvingas till årstjens t? 2:o Om de böra 
tjena för en viss i lagarna fastställd lön? 3:o Om de böra fördelas emellan 
husbönder efter lott eller annat tvång?" Tvånget för de obesuttna att ta 
årstjänst menade Chydenius vara oförenligt med människosläktets natur
liga rättigheter': "Naturens första rätt är att människor skola få lefva, 
bygga och bo på jorden, försörja sig och de sina, giftas och föröka sitt 
slägte."52 På samma sätt var den fastställda lönen ('taxan') ett brott mot 
den naturliga rätten och friheten: "Friheten och förmågan att arbeta är 
[arbetarens] enda egendom; fastställa lagarne dem något värde så har 
han förlorat den frihet som andra Svea innebyggare njuta." Eftersom de 
inte utgjorde ett eget skrå med egna privilegier så kunde inte taxor utfär
das utan att tjänstefolkets — "de värnlösaste nästan af alla" — rättig
heter kränktes.53 

Tvånget till årstjänst efter bestämda löner var fastställt i den gällande 
legohjonsstadgan. Chydenius' tredje fråga, om tjänstefolkets fördelning 
med lottkastning, ägde inte någon motsvarande giltighet. Att han tog upp 
frågan var närmast föranlett av att ett landsting i Gävleborgs län hade 
fattat ett sådant beslut — Chydenius fruktade kanske att exemplet skulle 
spridas: utlottning av tjänstefolk hade ju tidigare varit på tal i flera om
gångar. 

Vid sidan av det principiella försvaret för de naturrättsligt grundade 
fri- och rättigheterna försökte också Chydenius visa att tvång och taxor 
förvärrade arbetskraftsbristen i lantbruket. De orsakade utflyttningar, 
förhindrade giftermål och försämrade fliten hos de arbetande.54 

Chydenius menade själv att hans åsikter utgjorde ett angrepp på det 
'aristokratiska' systemet: "... den som rör vid [den aristokratiska mak
ten] blir alltid öfverfallen med ett hiskeligt anskri, att hela riket förgås, 
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men bör så förstås att aristokraterne förlora något af sina orättmätiga 
inkräktningar, hvarigenom riket och medborgare komma till sin rätt".55 

Med detta menade han knappast att rikta ett angrepp på adeln eller 
ståndssamhället som sådant — termen 'aristokrati' avsåg med den tidens 
språkbruk närmast 'ämbetsmannavälde'. Ordet användes i nedsättande 
syfte av både hattar och mössor under frihetstidens politiska strider och 
Gustav III använde det för att appellera till massorna när han genomför
de sin statskupp.56 

Dagligt Allehanda publicerade under 1778 och 1779 en ström av ar
tiklar i tjänstehjonsfrågan, av vilka de flesta var fientliga till Chydenius. 
Gentemot den 'naturliga friheten' försvarade man tjänstetvånget och 
taxorna, inte bara med hänvisning till de konkreta skador deras upp
hävande skulle medföra för lantbruket, utan också av principiella skäl; 
samfundets bästa måste gå före individens frihet, ty när människorna 
hade ingått i det samhälleliga tillståndet krävdes en annan ordning än 
när de levde 'in statu naturali', eller som en insändare menade: "Något 
för något. Samhället äger ju en ostridig rättighet til wederkänsla af de för
måner, af den säkerhet det gifwit wåra föräldrar och gifwer oss ... Föl
jaktligen äger ej någon i Samhället född person rättighet, at efter behag 
undandraga sig t jänst uti et, änskönt fritt Samhälle."57 När människor 
utträder ur det naturliga tillståndet in i "Samfunds-, Hushålls- eller Rege
ringsståndet" måste friheten inskränkas, löd formuleringen hos en annan 
motståndare till Chydenius.58 Motargumenten var således ofta fördrags-
teoretiskt motiverade, och innehöll som sådana tankar om ömsesidiga 
förpliktelser — 'något för något' — men 1750-talets framhävande av 
staten i stället för husbonden, och bristen på moraliska inslag i attityden 
till arbetskraften — med andra ord avsaknaden av helhetsprincipen — 
präglade fortfarande inläggen. 

I sin pamflett hade Chydenius betonat friheten, både som princip och 
som praktiskt botemedel mot arbetskraftsproblemen i jordbruket — "jag 
talar allenast för det ena lilla, men välsignade ordet friheten"59 — men 
i den efterföljande debatten i Dagligt Allehanda tvingades han precisera 
sig för att kunna bemöta argumenten för tvång och frihetsinskränkning
ar. Nu betonade han att friheten måste kombineras med husböndernas 
omsorger, uppfostran och ansvar för sitt tjänstefolk, för att inte friheten 
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skulle urarta till självsvåld. "Intet är jag, min herre, emot subordination; 
utan den kan intet samhälle bestå. En konung är herre öfver sina under
såtar, en fader för sina barn, en husbonde för sitt folk, och det är ett pac
tum, antingen expressum eller suppponeradt, som förbinder dem inbör
des", försvarade han sig.60 Men i detta pactum måste husbönderna 
bättre än hittills ta sitt ansvar för tjänstefolkets liv. Vad det gällde de 
materiella villkoren var väl missförhållandena inte så utbredda — värre 
var det med deras moraliska fostran: "Icke lära väl de husbönder vara 
allt för många som neka sina tjenare mat och lön, det rörer allenast krop
pen; men hvad de sakna i daglig tillsyn, i förståndig handledning, i öm 
och kärleksfull bestraffning och i nödig uppmuntran .. ."61 Till en kriti
ker som ironiskt frågade om Chydenius med en god husbonde menade 
en som gav tjänstefolket allt de begärde svarade han: 

Jag förstår med en god husbonde nästan detsamma som min herre, 
neml. den som genom kärlek, jemn tillsyn oc h god lämpa förmår 
tjenare till flit i sina sysslor oc h uppdrifver dem genom små upp
muntringar till sin höjd, håller dem till en sann gudsfruktan, öfver-
ser med små, men med öm och allvarsam bestraffning rättar grofva 
förbrytelser, men ingalunda med bång, buller, banskap och slags
mål gör dem förtviflade, och som lönar dem efter aftal och för-
tjenst.62 

I tidningsdebatten utvecklade således Chydenius en patriarkalisk syn 
på tjänstehjonsfrågan i mycket tydligare formuleringar än i den första 
skriften om husbönders och tjänstehjons naturliga rätt. Denna patriarka
lism var knappast en tillfällighet, framtvingad av den häftiga kritiken, ty 
han vidhöll samma uppfattning ännu 1799, i en skrift om finska lantbru
kets upphjälpande.63 

Samma tema — att frihetsutvidgande kombinerat med husfaderligt 
ansvar bättre skulle lösa de problem som tvångsmetoder och restriktioner 
hitills inte fått bukt med — återkommer i de insändare som skred till för
svar för Chydenius. Hur ska man med förordningar komma till rätta med 
folkbrist och mänskliga svagheter? frågade en skribent, och svarade själv: 
"Sådant ankommer ju förnämligast på Husbönderne sjelfwe och deras 
Lärare."64 Till detta husbondeansvar hörde inte bara att tjänstefolket 
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skulle uppmuntras och behandlas välvilligt, utan också bestraffas när det 
var nödvändigt (vilket ju också Chydenius betonade i citaten ovan). En 
insändare som försvarade Chydenius emot beskyllningarna för att upp
muntra liderlighet och självsvåld bland tjänstefolket, menade att vid 
sidan av de olägenheter som orsakades av brutala husbönder åstadkoms 
också mycken skada av sådana som 

genom otidig flathet at öfwerse fylleri, försummelser, fri Måndagar, 
utelöpande om nätterna, spel och dobbel, med mera, förhärdar et 
sådant hjon i dess odygdiga lefwerne, blott under den förewänd-
ning, at om han wisar måttelig och Christelig alfwarsamhet, så blir 
han flyttningstiden utan Tjänstefolk; hwilket wisserligen icke hände, 
där hwar och en Husbonde fulllgjorde sin skyldighet både efter 
Guds och werldslig Lag, äfwen i den delen.65 

Till grund för denna tilltro till den husfaderliga omsorgens potentiella 
möjligheter låg en positiv eller optimistisk människosyn. Tjänstefolket 
och de lägre klasserna i samhället hade i grunden goda egenskaper som 
kunde utvecklas under en ömsint patriarkalisk ledning. Med kärleksfull 
behandling, välvilja, uppmuntran — t. ex. i form av drickspengar — 
etc., kommer det att visa sig att "sannerligen äro tjenstefolket icke så för-
derfwade som mången utropar", som en av Chydenius meningsfränder 
skrev.66 

Regleringsivrarna hade en rakt motsatt människosyn. En insändare i 
Hushållnings-journalen inledde med att karakterisera tjänstehjonen som 
'genomfördärvade och uppstudsiga' och avslutade med utropet: "Ens 
eget folk är ens wärsta plåga."67 En av Chydenius hårdaste kritiker, 
Åbo-professorn Johan Kraftman, menade att friheten var skadlig därför 
att människan av naturen var fallen till laster och odygder. Så utstuderat 
var tjänstefolket, att de "igenom konsten at swälta" kunde tvinga fram 
omåttliga årslöner och dagspenningar om taxorna släpptes fria.68 

Den nya, restriktionskritiska, linjen i tjänstehjonsfrågan kan med goda 
skäl betecknas som en patriarkalisk offensiv, i det att den underströk vik
ten av att husbönderna tog sitt ansvar för tjänstefolkets hela liv, dvs. även 
deras moraliska och sedliga uppfostran.Patriarkala idéelement återfinns 
däremot i förvånansvärt liten utsträckning hos företrädarna för den tradi
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tionella tjänstehjonspolitiken. I den offentliga debatten 1778—79 finns 
visserligen några formuleringar som verkar vara inspirerade av hustav
lan. Ett exempel är när en av Chydenius' kritiker försvarar husagan med 
att jämföra husbondens ställning gentemot tjänstefolket med föräldrarnas 
förhållande till s ina barn och konungens förhållande till sina underså
tar.69 Ett annat fall innebär samtidigt ett erkännande av att Chydenius' 
åsikter pekade mot ett faderligt ansvar för tjänstefolket: 

Hwar uplyst och wältänkande Swensk Man lärer af upriktigaste 
öfwertygelse och hjärtelag bifalla Herr Auctors [dvs. Chydenius] til 
Frihets-piecen, frihets-principe i så måtto: At den arbetande delen 
af Nationen under namn af Tiänstefolk bör känna frukten af en wis 
Regering och et uplyst Tidehwarf: at de böra anses följakteligen som 
Medmänniskor, de där äro berättigade af ömhet, wälwilja och up-
muntran. An mer: At de af Husbönder och Matmödrar i fiere afse-
enden böra anses och handteras son barn; ... 

Författaren framförde detta som ett medgivande till Chydenius, men för
nekade att anklagelserna om en hård framfart mot tjänstefolket var be
rättigade.70 En moderat hållen insändare, som försökte finna en medel
väg mellan Chydenius och hans kritiker, menade att grunden i 
tjänstehjonsfrågan borde vara att predika barnens naturliga skyldigheter 
gentemot sina föräldrar. Denna skyldighet kunde inte förenas med Chy
denius' tendens att Visa vår ungdom ett förlovat land', men inte heller 
kunde insändaren stödja sådana hårda författningar som t ex flyttnings
förbud för tjänstefolket.71 

Men annars var det frapperande sällan som restriktionslinjens män 
understödde argumentationen med sådana liknelser. Andra verkar ha 
legat minst lika nära till hands — paralleller drogs ibland till det reglera
de skråväsendet och ofta gjordes också jämförelser med krigsmaktens 
organisation, där utökade friheter för soldaterna skulle betyda att landets 
säkerhet hotades: "Ar ej Soldaten en sådan Swensk man som tjenste-
drängen? Där har man likwäl längesedan insett, att man ej kan styra be
star med Complimenter", menade en skribent, och en annan jämförde 
med en fartygsbefälhavare och hans besättning.72 Argumenteringen från 
början av 1750-talet, då tvångspolitiken stod på sin höjdpunkt, levde kvar. 
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Som regel sökte inte restriktionisterna stöd i en patriarkalisk ideologi 
när de argumenterade. Åtminstone verkar detta inte ha varit den refe
rensram som föreföll dem självklar. De återkommande liknelserna med 
krigsmaktens organisation tyder snarare på en stor betydelse för den mili-
tariserade normbildning som enligt Gunnar Artéus ska ha präglat 'över-
strukturen' i frihetstidens Sverige.73 

Striden på Riddarhuset 1778—79 

I den offentliga tidningsdebatten kom diskussionen att cirkulera kring 
Chydenius' förslag att avskaffa tjänstetvånget och de fastställda taxorna. 
I adelns diskussioner på riksdagen 1778—79 var det huvudsakligen den 
andra av dessa frågor som utgjorde stridsämnnet. Skiljelinjen gick mellan 
dem som ville att lönerna skulle släppas fria för individuella avgöranden 
mellan varje husbonde och hans tjänstefolk, och dem som ville b ehålla 
det stadgade lönetaket. På Riddarhuset höjdes nu röster emot taxorna 
och för en fri lönesättning. I adelns eget tjänstehjonsutskott, vilket disku
terade frågan i december 1778, var dessa i majoritet, och i utskottets för
slag avskaffades följaktligen taxorna. Den kritiska inställningen till den 
traditionellt restriktiva tjänstehjonspolitiken präglade också Kungl. 
Maj:ts proposition, vilken inte heller ville reglera lönerna.74 Men mot
ståndet blev kraftigt. När frågan togs upp till behandling på Riddarhuset 
i januari 1779 visade det sig a tt restriktionsanhängarna var i majoritet 
och tjänstehjonsutskottets förslag och Kungl. Maj:ts proposition röstades 
ned. Den 11/1 skedde votering och linjen att behålla de reglerade löner
na vann med 287 röster mot 85. Adelns beslut blev att föreslå Kungl. 
Maj.t att "i nåder utfärda taxor öfver hela riket".75 

I prästeståndet ägde en liknande utveckling rum. Prästernas eget 
tjänstehjonsutskott anslöt sig till Kungl. Maj:ts proposition och stödde 
den med marginella ändringar. Chydenius var sekreterare i utskottet och 
påverkade sannolikt kraftigt dess arbete. Men liksom på Riddarhuset 
hade restriktionspolitiken majoritet vid frågans behandling i ståndets 
samlade överläggning, och propositionen förkastades. Aven borgar
ståndet ville behålla taxorna, fast fördubblade jämfört med 1739 års 
stadga.76 
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Det enda av de fyra stånden som stödde kritiken mot den restriktiva 
tjänstehjonspolitiken var bondeståndet. I sitt yttrande blandade bönder
na frihetsprinciper med smickrande hyllningar till kungen: "då alla 
andra bevaka husböndernas förmon, tillkommer det äfven Ståndet att 
vårda det fattiga tjenstefolkets åliggande". Man var till och med tveksam 
om husagans berättigande, vilken "icke väl kunna införas uti en Förord
ning under Gustaf III:des namn".77 

Motsättningarna betydde att någon ny tjänstehjonsstadga inte blev an
tagen. Det skulle dröja nästan trettio år innan den kritiska linjen vuxit 
sig så stark att den segrade: 1805 års stadga släppte äntligen lönerna fria. 

Diskussionerna om löneregleringen blottade motsättningar som gick 
långt utöver den aktuella paragrafen i propositionen. Två sinsemellan 
motsatta politiska grundhållningar stod mot varandra på samma sätt 
som i den parallellt förda tidningsdebatten där Chydenius deltog — även 
på Riddarhuset stred förespråkare för utökade friheter mot anhängare av 
den gamla tvångs- och restriktionspolitiken. 

Den kritik som riktades mot den gamla tvångspolitiken hade utan tve
kan drag av mössornas ekonomiska idéer från 1760-talet. Men de två 
lägren på Riddarhuset bestod ändå av personer med skiftande politisk 
bakgrund. Det är svårt att finna en gemensam nämnare som skall ha 
avgjort deras inställning i tjänstehjonsfrågan. Bland kritikerna hade Fred-
ric von Essen och Olof Nackreij tidigare sympatiserat med mösspartiet. 
Den senare hade varit landshövding i Halland i början av årtiondet och 
intagit en medlande — faktiskt ganska bondevänlig — hållning i den 
konflikt som där blossade upp mellan frälsebönderna och godsägarna.78 

Den förre hade motarbetat Chydenius — vars åsikter i tjänstehjonsfrågan 
han nu delade — i tryckfrihetsfrågan 1765—66. Han hade också stött 
Gustaf III:s statskupp.79 Johan von Engeström, en annan av tvångspoli
tikens kritiker, hade tidigare varit hattsympatisör och motståndare till 
kungen. Bland restriktionisterna fanns Gustaf Reuterholm, som liksom 
von Essen hade varit mössa och motståndare till tryckfriheten.80 Carl 
Ridderstolpe, i denna fråga på den restriktionistiska sidan, var också en 
tidigare mössa, men hade varit för tryckfrihetens utvidgande tretton år 
tidigare.81 Rikshistoriografen Anders Schönberg, som också försvarade 
linjen om taxornas bevarande, hade under frihetstidens sista år varit en 
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ljummen hattanhängare och aktivt arbetat för tryckfriheten vid riks
dagen 1765—66.82 

Debattörernas politiska bakgrund var alltså heterogen, och tjänste
hjonsfrågan hade en tendens att skära igenom de gamla partigräns
erna.83 

Man var ense om två saker. Den ena var att syftet med att diskutera 
ändringar i tjänstehjonspolitiken var att avhjälpa arbetskraftsproblemen 
i jordbruket. Även k ritikerna av restriktionspolitiken sade sig ha detta 
som mål för sina reformförslag: den radikale Stierngranat menade att 
"det hufvudsakligaste för at vinna ändamålet, som är at få tilgång på 
tjenstefolk, blifver at skilja sig vid alt det som har smak af tvång". Även 
de höga lönerna, orsakade av 'folkbrist', var ett problem som kritikerna 
ville komma till rätta med, men de menade att det endast kunde ske 
genom att de hinder som inskränkte hjonelagsbildningen, och därmed 
folkökningen, avskaffades.84 

Den andra frågan där ingen större oenighet rådde var att 1739 års 
legohjonsstadga på det hela taget var att betrakta som en död bokstav, 
vars stadganden — framför allt när det gällde lönerna — man sällan tog 
hänsyn till i det verkliga livet. För kritikerna av restriktionspolitiken blev 
detta ett ytterligare argument för att avskaffa tvånget.85 Men deras mot
ståndare drog inte denna slutsats. Den finländske adelsmannen Carpelan 
erkände att löneskillnaderna i Finland i praktiken var så stora att hus
bönderna i det inre av landet endast betalade cirka en tredjedel av löner
na i Åbo län, men förespråkade ändå reglerade taxor, dock anpassade 
till de olika landsdelarnas skilda förutsättningar. Schönberg erkände 
också att taxorna inte efterlevdes, men vände detta till ett argument mot 
kritikerna: därav skulle bevisas att frihet inte löste några problem. Och 
taxorna kunde om inte annat verka en smula återhållande på 'självs
våldet'.86 

Men det var som sagt i striden om den fria lönesättningen som de två 
lägrens hållningar kom att utkristallisera sig. Det reforminriktade tjäns
tehjonsutskottets förslag löd: "Vill man legohjon städja, förene sig med 
hjonet om lön och villkor på ett eller flera år, när och bäst han gitter 
.. ,"87 Utskottet angav i s itt betänkande enbart praktiska motiv för att 
släppa lönerna fria — framför allt omöjligheten att kontrollera deras ef
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terlevnad — men i den efterföljande debatten stödde man sig även på 
principiella, naturrättsliga argument för individens naturliga frihet; 
argument av i princip samma slag som de Chydenius hade framfört. 
Stierngranat inledde debatten med att hävda att "det en fri född skal 
giöra all tienst och alt arbetet, som fordras för en viss utsatt penning, är 
at lägga tvång uppå honom. At han eij skal få råda om sin person och 
efter sine omständigheter få söka värdet för sit arbete, är onaturligt". Han 
stöddes av andra som också betraktade fria löner som en principfråga. 
Terminologin verkar inspirerad av demokratiska idéer: man talar om 
individens frihet i 'ett fritt land', om den 'fria nationens' principer och 
att den 'gemena hopens' rätta namn bör vara 'arbetande medbor
gare'.88 

Stierngranat synes ha varit den mest radikale och konsekvente tales
mannen för kritikerna av den restriktiva tjänstehjonspolitiken. Hos andra 
kunde försvaret av den naturliga friheten när det gällde taxorna i samma 
andetag förenas med krav på frihetsinskränkningar på andra områden. 
Hummelhielm avslutade ett lidelsefullt anförande till frihetens försvar 
med att tillägga att flyttningstiden borde vara olika för drängar och pigor 
så att de inte fick möjligheter att följas åt mellan hushållen — "at de eij 
måtte tubba hvarandra utur det hus de tiena". Uppenbarligen såg han 
inget motsägelsefullt i detta sätt att tänka. Andra resonerade på liknande 
sätt. Nackreij försvarade de fria lönerna med principiella argument, men 
ville inte ge tjänstefolket frihet att förhandla om tjänstetidens längd; han 
önskade "likväl häruti någon ordning, en riktigt utstakad tjenstömsnings-
tid är eij något skadeligt tvång".89 

På detta sätt blandades hos flera talare ett principiellt grundat försvar 
för friheten och de naturliga rättigheterna med praktiskt motiverade in
skränkningar. En till sy nes 'äkta' omtanke om tjänstefolkets eget bästa 
kombinerades med tvingande regler som syftade till att tillgodose hus
böndernas behov av arbetskraft. Gentemot sådana inkonsekvenser kun
de Schönberg inte utan en viss poäng hävda att om taxornas avskaffande 
var en principfråga så borde de andra inskränkningarna för tjänstefolket 
i konsekvensens namn också ställas under debatt. "Alla föreskrifter om 
ny ömsningstid, olika för pigor, olika för drängar, alla föreskrifter om 
dagarnas antal til ledighet vid ömsningstiden, all föreskrift om husaga 
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med mera, stridde då emot principen, och kunde då ur samma grund 
accorderas äfven derom."90 

Om lönerna släpptes fria skulle konsekvenserna bli ruskiga för landets 
jordbrukare, enligt dem som försvarade den gällande tjänstehjonsstad
gan. Bönderna skulle tappa lusten att förbättra sina jordbruk när nästan 
allt överskott skulle gå till tjänstefolkets löner. Fattiga bönder skulle inte 
våga begära ett ordentligt arbete av fruktan för att bli emotsagda och ut
an arbetskraft nästa år. Och om de till äventyrs fick folk skulle det endast 
vara sådana som "icke oftare vill arbeta än nöd och svält drefvo dem 
dertil, men så snart de fåt kräfvan full å ter lägga sig på latsidan". Hus
bönderna skulle nödgas taga lag av 'den tjänande hopen' och betala de 
löner som de sammansatt sig att genomdriva.91 De faror man här måla
de ut kan härledas från en människouppfattning som såg samhällets läg
re klasser som bärare av i grunden dåliga moraliska egenskaper. Gav 
man dem frihet skulle deras dåliga sidor uppmuntras och ta överhanden. 
Schönberg menade att ju mer friheter tjänstefolket kunnat 'tillskansa' sig, 
desto mer har deras begär väckts, och oordning och missbruk brett ut 
sig. Reuterholm trodde säkert att 'det mänskliga lynnet var sådant att 
utan ordning löper begäret allt vidare och vidare utan återhåll och lyd
nad'. von Post talade om en 'illa uppfödd tjänstehjonsmenighets otämda 
begär' som bör 'stängas inom sina gränser', och Gustaf Wachschlager 
hävdade att utan ordning kommer nävrätten tillbaka, samt att "frihet gif-
ven åt ett folk som eij vet hvad rätt frihet är, förvandlas af dem til sjelfs-
våld". En viss rädsla för tjänstefolket kan till och med märkas hos en tala
re som manade till försiktighet i största allmänhet när det gällde att anta 
nya förordningar: "Hälst borde man lämna denne til sjelfsvåld bögde 
hop i sit lugn utan at densamma genom nyheter upröra, då man det kan 
undvika. "92 

Gentemot denna negativa och fientliga attityd stod kritikernas positivt 
optimistiska och ibland något naivt romantiska tilltro till d e arbetande 
klassernas goda egenskaper. Att d et fortfarande fanns tjänstefolk kvar i 
landet, trots de dåliga villkoren, vittnade, menade von Essen, om deras 
sedighet och dygdiga kärlek för fosterlandet, och Nackreij hävdade att 
merparten av den tjänande hopen levde 'stilla, troget, arbetsamt och ly
digt uti att uppfylla sina skyldigheter'.93 
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I konsekvens med denna positiva uppfattning om tjänstefolkets sinnelag 
betonade man också, till skillnad från restriktionsanhängarna, att orsa
kerna till de missförhållanden som fanns inte bara var att söka hos tjänste
folket utan även bland 'elaka' husbönder som behandlade sitt tjänstefolk 
illa.94 Uppmuntran och omsorg från husbondens sida var ett bättre medel 
att få nyttig arbetskraft än tvång och straff. Tjänstehjonsutskottet ville där
för gå ännu längre än den redan liberala propositionen med avseende på 
den paragraf som utsatte förmåner för de drängar och pigor som varit hos 
samma husbonde i flera år. Propositionen stadgade att sådana tjänstehjon 
skulle ha förtursrätt till fattigvård på ålderdomen, men utskottet menade 
att "uppmuntran til flit och trohet bör vinnas genom sådane medel, som 
gifva säkert hopp om en medelmåttig och icke vanhedrande" försörjning 
på ålderdomen. Tjänstefolkets goda egenskaper skulle väckas om de fick 
skattebefrielse efter tjugo års trogen tjänst på ett och samma ställe, samt 
om husbonden, inte fattigvården, drog försorg om gamla trotjänare.95 

Patriarkalismen, har det sagts, är vanligtvis tillbakablickande. Man 
refererar gärna till ett gyllene förflutet, då en social harmoni präglade 
relationerna mellan husbönder och tjänstefolk.96 Gustaf Reuterholm, en 
av de mest aktiva talarna på Riddarhuset för den restriktiva politiken, 
uttryckte faktiskt en sådan inställning: 

Påminnom oss, huru förr tilgick, innan folket ännu lärt sig at vara 
laglöse i denne delen, en husfader var besuten, hos honom saknade 
aldrig cronan sine rättigheter, et tjenstehjon tjente länge hos sin hus
bonde och satte heder uti at tjena väl, det älskade husbonden och 
blef vårdat, det satte heder uti at giöra mycket, och husbonden var 
mån om at skaffa sit tjenstehion et förtjent brödstycke.97 

Reuterholm förnekade således inte sådana patriarkaliska ideal. Men 
hans yttrande var avsett att påvisa att den patriarkala eran låg i ett för 
alltid passerat förflutet. Förutsättningarna för patriarkalism fanns inte 
mer. Han fortsatte sitt inlägg med att betona att under de nuvarande 
tiderna var förhållandena helt annorlunda — tjänstefolket hade inte 
längre de egenskaper som möjliggjorde någon annan politik än tvångs
politiken, vilken i hans framställning ses som ett alternativ till den patri
arkalism han tecknat för 'hur det förr tillgick'. 
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Att hoppas på patriarkala relationer till tjänstefolket var således få
fängt. Tjänstehjonspolitikens kritiker, däremot, förnekade att sådana 
relationer existerat. Tjänstefolket hade sedan lång tid tillbaka behandlats 
brutalt och hänsynslöst. Den reformvänlige Stierngranats värdering av 
det förflutna kontrasterar skarpt mot Reuterholms — Stierngranat talar 
i stället om "de förre sieclers servitude" och "göthernes barbarij".98 För 
kritikerna var patriarkalismen inte nostalgisk och tillbakablickande, utan 
en framtidsvision, ett resultat av en utveckling från barbariet till en upp
lyst och civiliserad tidsålder. Långt ifrån att beklaga patriarkalismen som 
förlorad såg de den som något som var fullt möjlig att realisera i det verk
liga livet. Denna optimism skulle komma att övertas av de liberalt sinna
de patriarkalisterna under t. ex. debatten om husagans berättigande på 
1850-talet. I de inlägg som nu gjordes på Riddarhuset fanns redan såda
na tendenser att betona husböndernas ansvar för tjänstefolket och den 
harmoniska samlevnaden i hushållet. Men liksom i Chydenius' ursprung
liga skrift var de fortfarande svaga och huvudvikten lades ännu vid den 
individuella friheten och avskaffandet av tvång och regleringar. Under de 
kommande åren, fram till den nya legohjonsstadgan 1805, skulle talet 
om frihet allt intimare förknippas med det husfaderligt patriarkala 
ansvaret — samtidigt som frihetsförslagen till stor del reducerades till 
retorik. 

NOTER 

1 Några exempel: Montgomery (1933), s. 249; Svensson (1943), s. 117; Kjellman 
(1979), s. 137; Pleijel (1970), s. 83; Gillis (1974), s. 42 f.; Laslett (1984), s. 76; Schulte 
(1983), s. 113 f.; m. fl. 

2 Harnesk (1987), s. 330. 
3 Jfr debatten mellan Harnesk och Pleijel i Historisk Tidskrift 1987:2. 
4 Grundläggande är Pleijel (1965), s. 41 ff.; därjämte sammanfattas hustavlan i Am

björnsson ( 1980); Johansson (1977). 
5 Pleijel (1965), s. 43. 
6 Citerat i Ambjörnsson ( 1980), s. 157; se även Lindberg (1980), s. 114 f. 
7 Lindberg (1980), s. 114. 
8 Schochet (1969), s. 414 f. 
9 Schochet (1969), s. 440. 
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10 Schochet (1969), s. 436 f. 
11 Flandrin (1979), s. 118 ff. 
12 Schochet (1975), s. 276. 
13 Roberts (1979), s. 18—20. 
14 Roberts (1979), s. 22; se även Bushaway (1 982), s. 241. 
15 Flandrin (1979), s. 120. Förmodligen har Flandrin här haft i första h and Frankrike 

i tankarna, m en påståendet är också avsett att uppfattas mer generellt. Jag har själv 
tagit mig friheten att tolka betydelseförskjutningen mellan den patriarkalism som 
Schochet resp. Roberts beskriver i enlighe t med Flandrins påstående. I det engelska 
språket motsvarar som regel de två termerna 'patriarchalism' resp. 'paternalism' de 
två uppfattningarna, även om språkbruket inte är konsekve nt. I svenskan finns dock 
— ännu så länge — endast ordet patriarkalism vedertaget. 

16 Newby et al. (1978), s. 29. 
17 Genovese (1976), s. 4 f.; Newby et al. (1978), s. 28. 
18 Genovese (1976), s. 661. 
19 Roberts (1979), s. 2—9. 
20 Thompson (1983), s. 145; Rule (1986), s. 161. 
21 Harnesk (1986), s. 330 f. 
22 Nilsson (1986), s. 10 f. 
23 Rd 1834/35, Pr 1 5, s. 50 f. 
24 Stone & Stone (1984), s. 412. 
25 Se nästa kapitel. 
26 Thompson (1983), s. 187. 
27 Weber (1924), s. 488 f. 
28 Se nästa kapitel (exemplet St. Creutz). 
29 Kussmaul (1981 a), s. 69, 31—34; Krausman Ben-Amos (1 988), s. 42; Macpherson 

(1973), s. 217. 
30 Petander (1912), s. 186 ff.; Eli F. Hecksc her (1935—49), del 11:2, s. 857 ff.; Utter

ström (1957), del 1, s. 234—319; även Montgomery (1934), s. 22. 
31 Utterström (1 957), del 1, s. 251. 
32 Förordningsutskottet (FörUt) 173 8, R 2698, f 157 f. och f 391 f.; se även ett memo

rial från Abo län, f 396. Frihetstidens utskottshandlingar (FU), Riksarkivet (RA). 
33 FörUt 1738, R 2698, f 3 55 ff. FU, RA. 
34 FörUt 1738, R 2698, f 3 85. FU, RA. 
35 FörUt 1738, R 2698, f 3 89 f. FU, RA. 
36 Projektet i Utdrag utur alle ifrån den 7 december ..., del V, s. 3 397; en redogörelse 

för dess tillkomst hos Utterström (19 57), del 1, s. 279 f. 
37 Motiveringen i diskussionsprotokollet i FörUt 1751—52, R 30 15, s. 132 f. FU, RA. 
38 Utterström (19 57), del 1, s. 278. 
39 Följande från dennes 'Tankar angående Tjänstehions Ordningen', opag., FörUt 

1751—52, R 3015. FU, RA. 
40 Det var dock ingen isolerad tanke: landshövd ing Falkenberg i Skaraborgs län stödde 

idén (Utterström (1957), del 1, s. 278); den framfördes återigen i ett memorial från 
en prost i Finland (FörUt 17 55—56, R 3 100, f 6 73. FU, RA); landshövding Piper 
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i Österbotten framförde också tanken på lottningar (FörUt 1755—56, R 3100, f 492. 
FU, RA); och ett lokalt beslut fattades härom på ett landsting i H älsingland 1777 
(se ne dan kapitel 8). 

41 FörUt 1751—52, R 3015, s. 127 (bondeledamöternas tvekan), s. 130 ff. (övertal
ningen). FU, RA. Av Utterström (1957), del 1, s. 278, kan man få intrycket att 
Håkansson var motståndare till projektet i sin helhet — så var tydligen inte fallet. 

42 FörUt 1751—52, R 3015. FU, RA. 
43 Lindberg (1980), s. 132. 
44 Montgomery (1934), s. 24; Eli F. Hec kscher (1931), del 2, s. 256, 271, 296. 
45 Liberala förslag i befolkningsfrågan hade visserligen i viss utsträckning börjat dyka 

upp redan på 40-talet, och en kritik mo t den restriktiva tjänstehjonslagstiftning en 
redan i ett memorial 1752 av Carl Ehrensvärd. Se Utterström (1957), del 1, s. 257 ff. 

46 FörUt 1761, R 3221, s. 865 ff. FU, RA. 
47 Malmström (1893—1901), del 4, s. 428. 
48 Reuterholms memorial har nr 59 i vol. R 1358, borgarståndets arkiv, rd 1 760—62. 

RA. 
49 Malmström ( 1893—1901), del 5, s. 389. 
50 Ett utförligt citat från utskottets betänkande finns hos Utterström (1957), del 1, 

s. 2 70 f. 
51 Utgiven i Chydenius ( 1880). 
52 Chydenius ( 1880), s. 344 f. 
53 Chydenius (1880), s. 349 f. 
54 Chydenius (1880), s. 359 f. 
55 Chydenius (1880), s. 365. 
56 Hessler (1943), s. 211. 
57 Dagligt Allehanda (DA) 1779, nr 7 —11. 
58 DA 1 779, nr 6 6; se även DA 1 779, nr 241. 
59 Chydenius (1880), s. 360. 
60 Chydenius (1880), s. 387. 
61 Chydenius (1880), s. 405. 
62 Chydenius (1880), s. 411. 
63 Se formuleringen i Schauman (1908), s. 584. 
64 DA 1 779, nr 238. 
65 DA 17 79, nr 2 22—224; liknande även i DA 17 79, nr 1 79 och 95; i Stockholms-

Posten 1779, s. 95; i Hushållnings-journal (Hhj), d ecember 1777, s. 595 f. 
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67 Hhj sept 1777, s. 477. 
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1985:1 (M. Metcalf, ree. av Artéus), 1985:3 (Artéus' genmäle) och 1985:4 (Metcalf 
ånyo). 

74 Tjänstehjonsutskottets protokoll och bilagor i RAP, vol. 32, s. 611 ff.; Kungl. Maj:ts 
prop., s. 460 ff. 

75 RAP, vol. 32, s. 253. 
76 Schauman (1908), kap 9. 
77 Schauman (1908), s. 309 f. Schauman menar att formuleringarna vittnar om sekre
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dagsprotokoll (BdP), vol. 13 , s. 127. 

78 Smedberg (1972), s. 16 ff. 
79 Svenska män och kvinnor (1942—55). 
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81 Kjellin (19 52), s. 46. 
82 Kjellin (1 952), s. 71. 
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nas frihet. S e Malmström ( 1893—1901), del 4, s. 430. 
84 RAP, vol. 32, s. 223 och 232 f. 
85 Exempelvis RAP, vol. 32, s. 224; även tjänstehjonsutskottets uttalande, s. 616. 
86 RAP, vol. 32, s. 242 och 225 f. 
87 RAP, vol. 32, s. 658. 
88 RAP, vol. 32, s. 222 f. och 230 f. 
89 RAP, vol. 32, s. 231 f. 
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s. 630. 
92 RAP, vol. 32, s. 226, 227, 234, 239, 258. 
93 RAP, vol. 32, s. 224 och 231. 
94 RAP, vol. 32, s. 261 f. 
95 RAP, vol. 32, s. 621. 
96 Thompson (1983), s. 143, 145. 
97 RAP, vol. 32, s. 228 f. 
98 RAP, vol. 32, s. 223. 

— 71 — 



KAPITEL 6 

Den patriarkaliska renässansen 

FÖRSPELET TILL 1804 ÅRS TJÄNSTEHJONSSTADGA 

MOTSÄTTNINGARNA i tjänstehjonsfrågaii hade nått något av en kulmen i 
den stora debatten 1778—79, och även om restriktionisterna då hade 
lyckats förhindra att en ny och reformerad tjänstehjonsstadga antogs, så 
var deras kraft ändå bruten. Under resten av den gustavianska tiden fram 
till sekelskiftet 1800, avklingade debatten — på 80-talet förekom i riks
dagssammanhang knappast någon diskussion alls i tjänstehjonsfrågan. 

Kritiken av den gamla tjänstehjonspolitiken hade en tendens att star
kare än tidigare betona husböndernas ansvar för tjänstefolkets uppföran
de. Det var en uppfattning som slog igenom under århundradets sista år. 
I det projekt till ny s tadga som kommitterade angående lanthushållning
en avlämnade 1794 menade man att tjänstefolkets oordning och självs
våld 'i betydelig måtto' berodde på husbönderna själva; dels lockade de 
tjänstefolk ifrån varandra, dels visade de "efterlåtenhet uti deras affödas 
uppfostran samt omsorg att dana dem till Christelige, dygdige, tarfwelige 
och flitige s amfundsmedlemmar,,.1 

Det patriarkala ansvaret betonades ännu kraftigare av det utskott som 
behandlade tjänstefolksfrågan vid riksdagen i Norrköping år 1800. Den 
neologiske prosten Israel Geringius var en av de mest framträdande i ut
skottet: 

Alla öfw erensstämma wi däruti, at wi behöfwa ett bättre, trognare 
och sedligare tjänstefolk; men wi må wäl icke förwänta oss det af 
lagar, hwilka upkomma af oordningar eller af fruktan, som fordrar 
en ständig upsigt. Första steget uppå denna af odling måste wäl be
gynnas med mänskjans physiska och moraliska bildning.2 
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Geringius var inte ensam i sin misstro mot effektiviteten hos lagar och 
förordningar — utskottet beslutade att hans memorial, varifrån citatet är 
hämtat, skulle bifogas betänkandet till Kungl. Maj:t om den projekterade 
nya legohjonsstadgan. I betänkandet angav man de principer som borde 
vara vägledande för tjänstehjonslagstiftningen;3 man underströk dels 
vikten av att "förena Husbondens och Tjenstehjonets inbördes skyldig
heter och förmohner"; dels vände man sig mot alltför mycket tvång och 
regleringar: 

Erfarenheten har wisat å ena sidan, at alt för stränga twångsmedel, 
om de ock medföra för en tid lydnad och undergifwenhet hos den 
tjenande hopen, icke kunna wärka til den munterhet och lust, som 
är Själen i alt arbete, men å den andra, at desse Samhällsmedlem
mar, genom en oinskränkt [ordet saknas] öfver sig sjelfve o ch sit 
arbete, förföras til lättja, sjelfswåld och hoglöshet. 

Dessutom betonade man uttryckligen att ett stort ansvar låg hos husbön
derna själva för att harmoniska relationer skulle förverkligas: utskottet 
ansåg det vara av vikt 

at i sammanhang med Tjenstehjonets pligter emot sin husbonde 
äfven något närmare än i gamla tjenstehjonsstadgan finnes uptaget, 
widröra de motsvarande förbindelser denna sednare äger emot sitt 
Tjenstehjon. Utskottet har härigenom sökt winna det nyttiga ända
mål, at hos den tjenande hopen stadga en glad öfvertygelse om 
Statens beskydd såsom kanske säkraste medlet at befästa en sann 
tilgifvenhet för samfundsbandet. 

Här framträder det nya patriarkaliska idealet i klara formuleringar: 
husbondens agerande gentemot sitt tjänstefolk ges större vikt än tidigare 
och de principiella förklaringarna visar att man betraktade förhållande
na inom hushållets ram som grunden för tjänstehjonspolitiken. Därmed 
hoppas man uppnå patriarkaliskt harmoniska relationer som frivilligt 
accepteras av tjänstefolket, i stället för att som tidigare blott förlita sig på 
det yttre tvånget. Patriarkalismen ska 'internaliseras' och maktrelationer 
omvandlas till moraliska relationer.4 De nya idéerna var för övrigt inte 
unika: över huvud taget betonade man uppfostran och undervisning i 
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samhällsdiskussionen på ett annat sätt i början på 1800-talet än tidigare. 
En parallell finns i skolpolitiken. Bengt Sandin har visat att tonvikten där 
började läggas på "en internalisering av normer och värderingar snarare 
än på yttre underkastelse och disciplinering".5 

Men 1800 var man inte beredd att dra lika konsekventa slutsatser av 
sina principer som t. ex. Chydenius hade gjort drygt tjugo år tidigare. 
I utskottets projekt till ny stadga släpptes visserligen lönerna fria och 
husbondens skyldighet att ta hand om gamla trotjänare utsträcktes till 
en tvingande plikt att vårda dem till 'dödedagar'. Men för övrigt be
varades väsentligen 1739 års föreskrifter. Tjänstetvånget, som Chydenius 
så ivrigt hade bekämpat, bibehölls "såsom en lämpelig påminnelse 
och warning för hwar och en, at genom arbete och flit blifva staten 
nyttig .. ."6 

De patriarkaliska principerna verkar ha accepterats utan motsättning
ar i utskottet vid riksdagen 1800. Det hindrade inte att patriarkalism 
kunde förenas med idéer om hur arbetskraften skulle kunna utnyttjas på 
ett rationellt och effektivt sätt. Den redan nämnde prosten Geringius är 
ett exempel på detta. Han gav uttryck både för en patriarkalisk ideologi 
och en rationellt kalkylerande syn på arbetskraften. Han talade om "den 
gemensamma förbindelse som förekommer emellan husbönder och 
tjänare", samt om hur husbonden genom en "rikare undfägnad wid hög
tider samt förfriskningar genom dans under wälplägning, hwilka för
måner fästa dem ofta wid kärlek til enskildta hus mer än belöning i pen
ningar ... hwilka ... de dels förslösa wid marknader eller auctioner i 
handel, som de aldeles icke förstå" kunde nedbringa lönekostnaderna — 
en ganska uppenbar patriarkalism. Detta kombinerade han med ett 
komplicerat system av olika typer av ackord och beting som skulle stimu
lera till ökade arbetsinsatser. Han tänkte sig även att man kunde använ
da tjänstefolk som ett slag av daglönare som arbetade mot lön med en 
specificerad arbetsuppgift.7 

De principer som utskottet hyllade år 1800, präglade också 1805 års 
lantbrukskommittés arbete. Där menade man att de allmänt beklagade 
bristerna hos tjänstefolket — som var till stor del överdrivna, sas det — 
inte enbart kunde bättras med en ny t jänstehjonsstadga. Vad som kräv
des var att föräldrarna tuktade barnen i tid och med förstånd, 
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samt om Husbönderna ville göra sig besvär, att rätt undervisa och 
sedan med lämpa och allvarlighet efterse sitt tjenstefolk; så vill jag 
vara mycket öfvertygad, att tjenstehjonen å deras sida icke skulle 
föranleda till klagomål, som i sjelfva verket härflyter från en gemen
sam efterlåtenhet, och hvarje Husbonde skulle snart blifva öfver
tygad, det Ordning och Skick inom Huset, är den bästa Tjenste-
hjons Stadgan.8 

När den nya tjänstehjonsstadgan slutligen antogs 1805 gav man den 
patriarkaliska ideologi som växt fram under de närmast föregående åren 
en framskjuten plats — inte så mycket, visserligen, i det konkreta slut
resultatet som i den inledande fraseologin. I förtexten betonades på ett 
helt annat sätt än i de tidigare stadgorna husböndernas ansvar och plik
ter att uppfostra tjänstefolket. I stället för att som tidigare förlita sig på 
lagar och tvångsmetoder underströk man att lagstiftarens avsikter att för
bättra tjänstefolkets 'seder, trohet, flit och skicklighet' inte får någon ver
kan "så framt icke Lagens påbud tidigt inskärpas och flitigt åtföljas af 
Föräldrars, Husbönders och Lärares trägne, alfwarlige och nitiske bemö
danden, at så förbättra och odla den upwäxande Ungdomens seder och 
förstånd ...". Husbönder och föräldrar ska föregå med gott exempel, 
vilket ger ungdomen tillfälle att "til inhemtande af sine plikter [söka] den 
erfarnare ålderdomens råd, och ej förakta Lärares, Föräldrars och Hus
bönders förmaningar, samt hos desse eller [ej sakna] dageliga efterdömen 
af laglydnad, renhet i seder och et rättskaffens lefwerne".9 

1805 års stadga var ett resultat av de föregående årtiondenas motsätt
ningar mellan förespråkare för utvidgade friheter och restriktionspoliti
kerna. Kravet på lönernas frisläppande stadfästes, men i övrigt kom den 
att bevara de tidigare stadgornas restriktiva karaktär. I vissa avseenden 
skärptes till och med tvångspolitiken; t. ex. infördes återigen en begräns
ning i tjänstefolkets flyttningsfrihet i och med distinktionen mellan god
kända' och 'icke godkända' tjänstehjon — de senare ägde inte frihet att 
obehindrat flytta från hemlänet. I principdeklarationen i stadgans inled
ning anammade man dock en av de bärande grundsatserna i kritiken 
mot den restriktiva politiken; att den enda långsiktiga och fundamentala 
lösningen på tjänstefolksproblemet låg i upprättandet av en 'internalise-
rad' patriarkalism i hushållen, med betonande av husbondens ansvar för 
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sitt tjänstefolk, medan yttre tvång i form av lagar och förordningar var 
av sekundär betydelse. Tjänstehjonsstadgan 1805 kan därför betecknas 
som en medelväg eller kompromiss.10 

Principerna och idealen var annorlunda än vid det föregående seklets 
början och mitt, men man vågade inte dra konsekvenserna fullt u t och 
i grunden förändra den gamla stadgan från 1739. Det är den patriarka-
liska ideologin i första hand, och inte sakinnehållet, som skiljer stadgan 
från 1805 från dess föregångare.11 Den nya ideologin uppfattades också 
som en patriarkalisk renässans av t. ex. landshövdingen i Skaraborgs län, 
J. A. Hierta: han tyckte sig se att den nya stadgan hade "återfört begrepp 
om ära och ordhållighet i löften och överenskommelser' '.12 

1800-TALETS DEBATT 

Uppgiften att följa tjänstefolksdebatten under 1800-talets första hälft blir 
en smula mer komplicerad än den var för 1700-talets del. Tjänstefolks
problemet kom att blandas upp med den tidens stora sociala fråga; fat
tigdomsproblemet och de jordlösa befolkningsgruppernas ansvällning.13 

Under det föregående århundradet hade tjänstefolket i mycket högre 
grad utgjort ett eget ämne i riksdagsdebatterna; de återkommande för
slagen till n ya tjänstehjonsstadgor är ett bevis för detta. Därför blir det 
under 1800-talets meningsutbyten inte alltid möjligt att urskilja i vilken 
grad de patriarkaliska åsikterna gällde för det snävare tjänstehjonsförhål
landet eller för sociala problem i vidare mening. 

Dessutom är den för seklets första hälft vedertagna uppdelningen i 
liberaler och konservativa endast till ytan enkel och entydig. Konservati
va politiker kunde t. ex. hysa konservativa åsikter på det politiska områ
det, samtidigt som man bekände sig till någon form av ekonomisk libera
lism. Gränserna blir därför ofta svåra att dra. Rena intressepolitiska 
behov kunde också göra att t. ex. borgarståndet, som var liberalt och 
framstegsvänligt i politiska frågor, ivrigt motsatte sig det liberala kravet 
på näringsfrihet.14 Med avseende på den patriarkaliska ideologin kom 
också, som jag senare skall visa, en tydlig klyfta att visa sig i det liberala 
lägret. 
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Den konservativa patriarkalismen tar form 

Under 1800-talets första årtionden uppplevde den politiska liberalismen 
en allmän frammarsch i Europa, med återverkningar även i Sverige. I 
riksdagsdebatterna började liberalismen komma till uttryck under 1810-
talets sista år, och inom social- och agrarlagstiftningen fick idéerna stort 
utrymme. Den s. k. lagkommittén utkom t. ex. 1815 med ett liberalt 
präglat betänkande om straff- och korrektionsanstalter.15 Samma år kritise
rade ekonomiutskottet en förordning från landshövdingen i Värmland som 
hade förbjudit drängar att göra arbetsvandringar till andra län, och Jacob 
Cederström, en av 1809 års män, talade i samband därmed varmt för 
frihetens nytta i ekonomin. Ständerna krävde slutligen enhälligt att vand
ringsförbudet i Värmland inte skulle upprätthållas.16 Liberala förordning
ar som berörde tjänstetvånget utfärdades 1816, 1819 och 1824. Den 
första stadgade att försvarslösa personer som inte straffats för brott inte 
kunde förpassas till tvångsarbete förrän de fått en respittid på sig för att 
söka arbete, den andra att ingen försvarslös kunde dömas till tvångsarbete 
försåvitt han eller hon inte tidigare gjort sig skyldig till brott eller tiggeri, 
den tredje att en tjänstlös dräng inte kunde dömas till militärtjänst.17 

De liberala lösningarnas dragningskraft började dock ebba ut vid mit
ten av 1820-talet. I stället för att fortsätta på den liberala vägen och ytter
ligare mjuka upp den restriktiva lagstiftningen kom nu krav på en åter
gång till mer skärpta föreskrifter. Från konservativt håll hävdades nu att 
t. ex. mildringen av försvarslöshetsbestämmelserna hade fått negativa 
konsekvenser för fattigdomen, brottsligheten och lösdriveriet. Den kon
servativa reaktionen ledde så småningom till att riksdagen 1828—30 
beslutade om en återgång till det tjänstetvång som fanns före de liberala 
reformerna.18 

Hos de konservativa kom nu den patriarkaliska idealmodellen att bli 
ett ständigt återkommande tema i argumentationen. I den praktiska poli
tiken hade de samma benägenhet att tillgripa tvångslagar och frihets
inskränkningar som botemedel mot 'självsvåldigt' tjänstefolk och andra 
obesuttna, och i sin principiella samhällssyn förde man vidare tesen om 
samhällsfördraget: att människan frivilligt givit upp en del av den indivi
duella friheten när hon inträdde i samhällstillståndet. Här är kontinuite
ten uppenbar, vilket också Utterström påpekat.19 
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Men medan patriarkaliska hänvisningar som legitimation för restrikti
onspolitiken hade varit sällsynta på 1700-talet blev de nu en hörnsten i 
argumentationen. Själva termen 'patriarkalism' (eller någon variant av 
den, t. ex. 'det paternella väldet') kom nu i bruk som vedertaget be
grepp, och den patriarkala metaforen om husbonden som fader och 
tjänstefolket som barn användes som en naturlig referens. Det var först 
nu, från 1820-talet, som den patriarkala ideologin blev en aktiv be
ståndsdel i den restriktiva politiken. 

Från 1700-talet övertog man benägenheten för tvångslagar och den 
allmänna samhällsuppfattningen, men inte deras krasst 'kommersiella' 
syn på arbetskraften. Den ersattes med den tes om husbondeansvaret 
som Chydenius och hans anhängare framfört som ett alternativ till tvångs
politiken. Härigenom kom den konservativa argumentationen att upp
visa en del egendomligheter och motsägelser som speglade just detta 
'eklektiska' lånande från 1700-talsdebatten. I princip erkände man — 
liksom Chydenius hade gjort, men däremot inte Apelbom — att det 
enda som kunde åstadkomma förbättringar i relationerna mellan hus
bönder och legofolk var att husbönderna tog sitt ansvar som föredömen 
och fostrare inom hushållslivet, på samma sätt som föräldrar måste ta 
sitt ansvar för barnen. Med lagar kunde sådana förbättringar knappast 
åstadkommas.20 Men i praktiken fann man ändå skäl för att förespråka 
inskränkningar i tjänstefolkets och de obesuttnas frihet. Ett exempel som 
illustrerar denna dubbelhet i förhållande till 1 700-talsdebatten är rap
porten från landshövdingen i Uppsala län till lösdrivarkommittén 1825. 
Landshövdingen menade att "en enda Controll" fanns som kunde förmå 
personer av den 'tjänande classen' att ta årstjänst; nämligen "den stän
digt spända och warma pligt-känsla, som en alfwarligare wårdnad och 
efwen åt själsförmögenheterna rigtad, barna-upfostran" åstadkommer. 
För närvarande fanns inte denna omsorg, menade landshövdingen, men 
"att den snart framkallas, derföre är dock Kungl. Maj.ts Landsfaderliga 
huldhet och wishet en säkrad borgen. I öfrigt gifwes intet för ifrågawaran-
de ändamål tjenligt medel: ty hwad som kunde försökas genom en wan-
lig yttre Controll, anwänd på den inre, husliga lefnaden, skulle wida mera 
skada än gagna." Så långt i resonemanget skulle säkerligen 1700-talets 
kritiker av restriktionspolitiken kunnat instämma, men knappast i de 

— 78 — 



Den patriarkaliska renässansen 

konkreta förslag som avslutade landshövdingens rapport. Dessa gick 
nämligen ut på att innan detta ideala tillstånd uppnåtts borde man skär
pa de alltför milda förordningarna från 1819 och 1824.21 

Ett annat exempel är överståthållarens i Stockholm, Ivan Edelcreutz, 
rapport. Den grundläggande orsaken till tjänstefolkets osedlighet var att 
söka i husböndernas bristande ansvar, ty 

menniskolynnet får sin egenteliga daning genom omgifningarne; 
och i synnerhet werkar Husbonde Folkets exempel och behandling 
på den tjenande Classen. Tjenstehjons Stadgan och andre Författ
ningar ålägga derföre Husbondefolk att sörja för sina tjenares ej 
blott physiska, utan äfven moraliska behof. 

Det är en tolkning av tjänstehjonsstadgans syfte som står nära Chydenius'. 
Vidare: 

På grund häraf borde Husbondefolket ej blott föda sina underhaf-
vande, wårda deras hälsa, underwisa dem om sina pligter och före
gå dem med exempel af wördnad för Religionens Bud, lydnad för 
de werldsliga Lagarnes bemödande om huslighet, ordentlighet och 
med ett ord rena Seder; utan och i möjeligaste måtto aflägsna från 
dem alla tillfällen till förförelse och fördärf. Få Hushåll torde iagtaga 
detta, och häruti ligger mycken orsak till den hos Tjenstefolket 
öfwerklagade osedligheten. Sällan får ett Tjenstehjon annat wärde 
innom ett hushåll, än i förhållande till den nytta det gjör. Dess bild
ning och personliga förhållanden ligga icke Husbondefolket om 
hjertat. Detta är nedslående. 

De inre relationerna i hushållet var alltså lika grundläggande för Edel
creutz som för Chydenius och i stadgan 1805, men likväl förordade över
ståthållaren skärpning av tjänstetvånget. Motiveringen var att alla bemö
danden från föräldrar, husbönder och präster till trots, så kommer det 
alltid att finnas en minoritet 'vanartiga' som endast kan tyglas av stränga 
lagar. För dessa gäller att "uppstudsighet och ett ihärdigt föragt för det 
Paternella wäldet rättas säkerligast genom ett mera magtegande, som är 
Militaire tjensten"22 

Till och med Gust. Fr. Akerhielm, föreståndaren för rikets fångvård, 
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citerade utförligt ur ingressen till 1805 års stadga när han vid riksdagen 
1828—30 argumenterade för skärpta lösdriverilagar och för att hant
verkets gesäller skulle ställas under legostadgan.23 Och den konservative 
Lars Johan Dalman menade att "husbondens faderliga förmyndarskap" 
var garantin för att samhällsfriden inte stördes, men att detta också inne
bar förpliktelser; en underhavande bör "med yttersta rättvisa och för
stånd bemötas, samt vårdas som eget barn af sin husbonde: ja! han bör 
hållas till gu dsfruktan och goda seder o. s. v.".24 

Liberal och konservativ patriarkalism 

Vid riksdagen 1828—30 återinfördes tjänstetvånget i sin gamla utsträck
ning. Som underlag för beslutet hade riksdagen haft tillgång till 1825 års 
lösdrivarkommittés arbete. I båda dessa instanser motiverades tjänste
tvånget av dess anhängare med hänvisningar till den patriarkala model
len. Motståndet mot ett återupplivande av tjänstetvånget anfördes av 
läkaren Pehr Gustaf Cederschjöld, som menade att den nya politiken 
"synes vilja tillintetgöra de steg, som år 1819 togos för att sätta Legostad
gan i öfverensstämmelse med Grundlagen".25 Cederschjölds kritik för
des till försvar för den personliga friheten och han inlät sig inte på någon 
debatt — vare sig i positiv eller negativ anda — om den patriarkaliska 
principen som sådan. Men under de kommande åren, fram till den stora 
debatten om husagans avskaffande på 1850-talet, skulle patriarkalismen 
bli en ideologi som omfattades av vida kretsar i samhällsdiskussionerna. 

Bland de konservativa kunde patriarkalismen ibland användas som le
gitimering för en inhuman restriktionspolitik, som debatten om tjänste
tvånget på 1820-talet visade, men också i andra sammanhang för att 
förespråka en omsorg om tjänstefolkets rättigheter och materiella välfärd. 
Vid riksdagen 1834—35 exemplifierades detta med anledning av en 
bondemotion om att husbonden skulle få dra av tjänstehjonets lön för 
den tid denne var sjuk. Tidigare hade endast rätten att dra av kostnader
na för läkarvård medgivits. I utskottet, som behärskades av det vid den
na riksdag dominerande konservativa lägret, tillstyrktes motionen med 
motiveringen att legoavtalet var ett kontrakt om ömsesidiga skyldigheter 
och rättigheter, vilket borde ge den ena parten rätt att frikallas från sina 
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skyldigheter — i det här fallet husbondens skyldighet att betala lön — 
när den andra parten inte fullgjorde sina, dvs. när drängen eller pigan 
inte utförde något arbete.26 Utskottet fick dock erfara motstånd mot för
slaget. Borgarståndet, som vid denna riksdag dominerades av liberaler
na, avstyrkte på grundval av patriarkaliska argument : "Den är en god 
husbonde som rättvist och faderligt behandlar sitt tjänstefolk, men det 
är icke den som vill till sista skärfven utkräfva ersättning för den tid tjens-
tehjon varit sjukt", menade en herr Bååth, och fick stöd av Tottie, som 
talade för en "husfaders ovillkorliga pligt" att vårda sina sjuka tjänste
hjon.27 Anhängarna av förslaget menade att då hjonets 'beräknade 
arbetsförmåga' saknas bör husbonden inte vara skyldig att betala. Men 
borgarståndets liberala majoritet tog intryck av de patriarkala argumen
ten och avslog förslaget med 19 röster mot 9. 

Det andra ståndet där liberalerna hade en stark ställning var bönder
na. Där gick däremot motionen och utskottets förslag igenom utan att 
votering behövde användas. Den ende som talade emot var den liberale 
Nils Månsson från Skåne, dock utan att tillgripa några argument av patri-
arkalisk karaktär. Månsson menade dock att husbönderna måste se bort
om krasst ekonomiska motiv vid behandlingen av sitt tjänstefolk och mer 
fästa avseende på "mensklighetskänslan och undseendets fordringar".28 

Adeln stödde också förslaget men den stora debatten kom att äga rum 
i prästeståndet. Idén att ge husbonden rätt att göra löneavdrag vid sjuk
dom väckte där starka känslor. Med en utrerad patriarkalism bemöttes 
förslaget av prosten Stenhammmar: 

Inom det Christliga familjelifvet in träder tjenaren såsom ett husets 
barn; så betraktas han ännu i de orter der en Christlig anda är lef-
vande bland folket. Den uppfattningen af fö rhållandet mellan hus
bonde och tjenstehjon, på hvilken Utskottet grundar sitt förslag — 
att mellan dem blott ett contrakt eger rum om ömsesidiga rättighe
ter och skyldigheter — ... [skall] ... fullkomligt undergräfva qvar-
lefvorna af den gamla föräldramyndighetens helgd inom den oför-
derfvade allmogens husliga krets. 

Stenhammar menade vidare att man inte borde genom lagstiftning ingri
pa i "det husliga lifvets ömtåligaste förhållanden" och att förslaget, om 
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det gick igenom, skulle tvinga tjänstefolket att mer och mer betrakta sig 
som främmande inom familjen.29 Flera andra ledamöter i ståndet in
stämde, bland dem den konservative C. I. Heurlin, som påstod att "i 
min ort räknas tjenaren såsom medlem af familjen" och att ett sådant 
förhållande inte borde rubbas genom en lagstiftning av detta slag. Den 
likaledes konservative af Wingård ansåg att "Christendomen har upp-
häft slafveriet och satt i stället det faderliga förhållandet mellan husbon
den och tjenaren". Han beklagade också att den "Patriarchaliska an
dan" var i avtagande.30 För förslaget talade professor Agardh, som 
menade att "i allmänhet är det väl vigtigare att hafva band på tjenstehjo-
net än på husbonden".31 Med detta yttrande ställde han sig på en 
ståndpunkt mycket mera lik den som framfördes av Apelbom på 1750-
talet än den välvilliga patriarkalism som Chydenius hade förfäktat. 

Bland prästerna var åsikterna om förslaget ganska jämnt fördelade, 
men vid omröstningen vann det till slut med 15 röster mot 14. Trots att 
tre stånd — alla utom borgarna — i princip ställde sig positiva till a tt 
husbonden skulle ha rätt att göra löneavdrag vid sjukdom, gick förslaget 
ändå inte igenom vid riksdagen. Det hela föll på att enighet om formule
ringar och procedurfrågor inte kunde uppnås.32 

Denna fråga kom att skära tvärs över partigränserna. Agardh och det 
konservativt dominerade utskottet kom i konflikt med de konservativa 
prästerna som företedde större släktskap, inte bara med liberalerna i bor
garståndet, utan också med en kristet liberal som Torsten Rudenschöld, 
vilken vid ungefär samma tid och med anledning av en liknande fråga 
bekände sig till e n patriarkalisk samhällssyn. Rudenschöld hade 1833 
som bruksförvaltare kritiserats — av sin liberale arbetsgivare Jonas 
Waern — för att han varit allt för liberal gentemot arbetarna och givit 
dem förmåner i form av sjukbidrag, m. m. Han försvarade sig med att 
hänvisa till "den Patriarchaliska Styrelseprincipen" som grundades på 
förutsättningen att "billighet och ömsinnt omhugsamhet om den svages 
beroende alltid skulle leda de styrandes åtgärder".33 

Hittills har vi sett att patriarkaliska argument kunde användas inom 
det konservativa lägret i två syften: dels för att motivera inskränkningar 
och ingrepp i tjänstefolkets fri- och rättigheter (som under debatten om 
lösdriverilagen) ; dels för att i en välvilligt husfaderlig anda tillvarata de-
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ras rättigheter. I det sista fallet k unde konservativa och liberala grupper 
förenas i en gemensam bekännelse till patriarkaliska principer. Exemplet 
Rudenschöld ger anledning att nämna en utbredd patriarkalisk riktning 
under 1800-talets första hälft; den kristet liberala och 'demokratiska' 
patriarkalismen. 

Alf Kjellén har visat att ett inte obetydligt inslag i den liberala ström
ningen var en påverkan från rousseansk bonderomantik och antilyxpro-
paganda. För många liberaler var uppluckringen av de gamla traditio
nerna — t. ex. att husbonden allt mer sällan delade tak och bord med 
sitt tjänstefolk — en ovälkommen utveckling. Man såg i det idealiserade 
bondelivet en patriarkalism som till sitt väsen var egalitär och demokra
tisk, genom att husbönder och tjänstefolk delade samma materiella 
villkor.34 

Torsten Rudenschöld — som var en av de mest inflytelserika företrä
darna för denna liberalism — "ville assimilera det gamla feodalsamhäl
lets patriarkalism — då den var som bäst — med kristet demokratiska 
tendenser".35 Vid sidan av Rudenschöld kan skriftställare som Hugo 
Adolf Hamilton, Carl af Forsell, Fredrika Bremer, m. fl., nämnas.36 Mel
lan denna liberalism och delar av det konservativa lägret uppnåddes ofta 
en 'valfrändskap': de förenades av en gemensam motvilja mot individua
lismen. Hos prästerskapet fanns också en benägenhet att ansluta sig till 
liberalernas propaganda för enkelhet och folklighet.37 

A a ndra sidan blottades ibland sprickor i det liberala lägret när den 
'moderna' liberalismen, som från och med 1840-talet började växa i 
styrka, kritiserade de kristet-utopiska liberalerna för deras patriarkaliska 
tendenser. Carl af Forsell, som på 1840-talet hävdade vikten av de egen-
domsägandes förpliktelser gentemot de fattiga, fick kritik av en artikel
författare i den liberala Dagligt Allehanda, som framhävde frihetens bety
delse framför beskydd och omvårdnad.38 I samma tidning drabbades 
Fredrika Bremers utopiska idealsamhälle 'det nya Birka' av liknande 
missnöje. Det kritiserades för att vara ett förmyndarstyre: 'faderliga sty
relser', menade tidningen, var trots välmeningen inte förenliga med män
niskans frihet.39 

Den liberala kritiken mot de kristet-utopiska liberalerna visade på den 
omsvängning som höll på att ske. Utopismen höll på att förlora sin styrka 
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och ersättas av "den nyktra och sakliga 50-talsliberalismen".40 Båda 
dessa liberala varianter kom dock att spela en betydelsefull roll i den 
intensiva debatten om husagans berättigande som inleddes under 40-
talets sista år och avgjordes efter ca ett årtionde. 

Patriarkalismen och debatten om husagan 

Lars Johan Hierta ifrågasatte vid riksdagen 1847 husagans berättigande. 
Hans motion öppnade en debatt som skulle sträcka sig över ett decenni
um innan slutligen riksdagen 1856—58 beslutade om inskränkningar i 
husbondens rätt att aga sitt tjänstefolk. Genom Pleijels studie av debatten 
är den väl känd i sina huvuddrag.41 

Pleijel menar att två linjer stod mot varandra. Den ena var den konser
vativa uppfattningen som förespråkade husagans berättigande och som 
grundade sitt ställningstagande på att förhållandet mellan husbonde och 
tjänstehjon var av en patriarkalisk karaktär, där husbonden ägde föräld
ramaktens myndighet gentemot tjänstefolket, vilka ingick som medlem
mar i familjen eller hushållet. Däremot stod den liberala linjen som fram
höll att tjänstehjonsförhållandet endast var att betrakta som ett kontrakt 
mellan enskilda personer; att tjänstefolket inte kommit till h ushållet för 
att njuta uppfostran utan för att utföra vissa bestämda arbetsuppgifter. 
Enligt den uppfattningen var husagan inte principiellt försvarbar utan 
snarare en relikt från slaveriets tid.42 Pleijel har dock bortsett från att 
angreppet på husagan inte enbart fördes från en anti-patriarkalisk platt
form. Det förekom nämligen en betydande liberal opposition mot hus
agan som tog sin utgångspunkt i samma tilltro till p atriarkalismen som 
den konservativa falangen, men med den skillnaden att man gav patriar
kalismen en annan och mer humanitär eller 'välvillig' innebörd. Mellan 
företrädarna för denna liberala patriarkalism och de 'moderna' liberaler
na fördes vid t. ex. riksdagen 1856—58 en sidodiskussion om de rätta 
motiven för motståndet mot husagan, trots att man i sak förenades i en 
gemensam motvilja mot den. 

I debatten hos adeln menade Wolrath Tham att det var alldeles riktigt 
av de konservativa att hävda att tjänstefolket borde betraktas som barn 
i familjen, men just därav följde att husagan inte kunde försvaras, ty 
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ingen förnuftig fader agade sina vuxna barn. L. A. Prytz instämde med 
Tham och påstod att medan aga endast väcker hat och förbittring så 
hade man "redan under länge sedan förflutna tider ... insett att [familje
banden] måste upprätthållas genom omvårdnad å husbondens samt lyd
nad och tillgifvenhet å tjenarens sida". Gentemot den uppfattningen 
invände en annan liberal, Stephan Creutz, att Prytz och Tham var inkon-
sekventa, eftersom man inte samtidigt kunde avskaffa agan och betrakta 
tjänstefolket som medlemmar av familjen — ty barn måste naturligtvis 
agas. Tjänaren borde i stället betraktas som en person med vilken ett 
kontrakt ingåtts för att få vissa arbeten utförda, inget annat. Av den prin
cipen, och ingen annan, följer att agan måste avskaffas. Dessutom mena
de han att "den tid vi kalla patriarchalisk näppeligen kan anses som 
något mönster".43 

Inom prästeståndet behärskades motståndet mot husagan av företrä
darna för en liberal patriarkalism. Någon kritik mot patriarkalismen som 
sådan förekom inte. Den 'liberale Madesjöprosten' Anders Sandberg — 
enligt Pleijel drivande i den liberala kritiken mot husagan — talade emot 
husagan från en patriarkalisk ståndpunkt: "... önskligt skulle det visst 
vara, om den fordna patriarchaliska ställningen kunde återinföras. Men 
månne detta kan ske genom husagan?" Det trodde inte Sandberg, ty 
"husagan sammanhåller visst icke det paternella bandet mellan husbön
der och tjenare". Fem andra ledamöter anmälde med anledning av detta 
sitt instämmande.44 

Några av de konservativa upptäckte denna principiella motsättning 
inom motståndarlägret och försökte utnyttja den. Hos adeln påpekade 
Printzensköld att ska husagan bort så måste hela tjänstehjonslagstiftning
en ändras; t. ex. måste man avskaffa årstjänsten så att husbonden kunde 
ges möjligheter att genast avskeda en dräng eller piga, om han förlorade 
möjligheten att rätta dem med husagans hjälp.45 Hos prästerna hävdade 
Lagergren att det bara fanns ett alternativ till d et nuvarande systemet, 
nämligen det av ett 'kallt contract' mellan husbönder och tjänstefolk; 
snart måste man fullständigt övergå till de t senare "och då, såsom i u t
landet, införa contracter hvilka kunna brytas efter en månad, en vecka 
eller blott en dag". Resignerat trodde Lagergren att detta system var 
oundvikligt, men knappast barmhärtigare.46 
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I det slutliga avgörandet visade det sig att det var de liberala patriar
kalisterna som avgjorde frågan om husagans begränsning. Hos adeln lyc
kades varken de 'moderna' eller de patriarkaliskt sinnade liberalerna 
vinna ståndets majoritet, medan prästerna vanns för reformen av de libe
rala patriarkalisterna i ståndet. Eftersom både borgarna och bönderna 
tidigt anslöt sig till en humanare lagstiftning blev det prästerna som 
genom sitt ja kom att avgöra frågan. Den moderna liberalismen kanske 
var den riktning som hade framtiden för sig, men i detta konkreta fall 
— bortsett från Hierta som hade tagit initiativet — var det företrädare 
för en liberalt romantisk, human, patriarkalism som fällde avgörandet. 

NOTER 
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KAPITEL 7 

Bondeståndet och tjänstehjonspolitiken 

I DET HÄR kapitlet skall jag försöka följa diskussionerna om tjänstehjons
frågan i bondeståndet under en relativt lång tidsrymd, från 1700-talets 
början till nästa sekels mitt. Med nödvändighet måste därför det utnyttja
de källmaterialet vara någorlunda lätt tillgängligt. Det blir därför i första 
hand fråga om de tryckta riksdagsprotokollen. Dessa är emellertid inte 
— särskilt inte för 1700-talet — särskilt utförliga. En fullständigare stu
die av de olika åsikterna och motsättningarna inom bondeståndet skulle 
kräva en systematisk användning av protokollen i de olika utskott och 
deputationer som handlade tjänstehjonsfrågan. Detta är emellertid på 
grund av materialets omfattning inte möjligt att förena med en så lång 
tidsperiod som jag valt. Därmed är det också klart att de slutsatser som 
jag här drar säkerligen kommer att visa sig vara i behov av nyanseringar 
och modererande omdömen ifall en mer djupgående studie av olika del
frågor och enstaka riksdagar skulle göras. 

FÖRE 1739 ÅRS LEGOHJONSSTADGA 

Frihetstidens restriktiva tjänstehjonspolitik mötte inte något nämnvärt 
motstånd i bondeståndet när den inleddes med utfärdandet av stadgan 
från 1723. Redan tidigt hade faktiskt bönderna själva tagit initiativ till 
införandet av en av den restriktiva tjänstehjonslagstiftningens hörnpelare, 
nämligen de reglerade maximilönerna, och 1720 och 1723 påminde 
man riksdagen om att det nu var dags att förverkliga detta krav.1 Något 
senare krävde man också en kraftigare tillämpning och kontroll av en 
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annan fundamental beståndsdel av restriktionspolitiken, nämligen tjäns
tetvånget.2 I början av 1730-talet förklarade sig ståndet nöjt med den 
gällande stadgan och man krävde också att åtgärder skulle vidtagas för 
att begränsa tjänstefolkets möjligheter att flytta, inte bara ut ur riket, utan 
också mellan olika orter inom landet.3 

Mycket tyder på att bondeståndet under frihetstidens början hyste för
hoppningar om att en restriktiv tjänstehjonspolitik skulle tillgodose deras 
behov som husbönder och arbetsgivare. Från och med riksdagen 
1738—39 började emellertid en alltmer kritisk och skeptisk inställning 
göra sig märkbar. 

EFTER 1739 ÅRS STADGA 

Vid riksdagen 1738—39 vidhöll bondeståndet inte längre åsikten att 
tjänstefolket skulle bindas vid hemorten och förbjudas flytta från det ena 
länet till det andra. Motiveringen till den ändrade inställningen, som 
lämnades av ståndets talman Olof Håkansson i ett av utskotten, utgick 
emellertid inte enbart från omsorgen om tjänstefolkets rättigheter utan 
framför allt från husböndernas svårigheter att finna arbetskraft. Håkans
son menade att "det ganska efftertänkeligit wore, om man skulle sättia 
så starkt förbud och swåra domar så wähl för tiänstefolcken som ock 
landtmannen ... emedan det tyckes ingen böra betagas att förse sig med 
tillförlåteligit tiänstefolk ifrån hwad ort de hälst kunna bekommas". Han 
anförde Blekinge — Håkanssons hemlän — som ett exempel på de svå
righeter som kunde uppkomma. Där gjorde den omfattande båtsmans
indelningen bristen på manlig arbetskraft så stor att den enda möjlig
heten var att skaffa sig drängar från andra län.4 De tre ofrälse ståndens 
representanter i deputationen var ense om att det räckte med ett flytt
ningsförbud för Finland och Norrland, men att det i resten av riket skulle 
vara tillåtet att söka årstjänst i andra län än hemlänet. Endast adelns 
representanter höll fast vid förslaget om ett allmänt flyttningsförbud.5 

Anda sedan 1686 reglerades i tjänstehjonsstadgan det antal drängar 
och pigor som bönderna fick mantalsskriva på sina hemman. Ingen 
skulle 'till andras förfång', som motiveringen löd i 1723 års stadga, till
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låtas ha i sin tjänst mer än två fullvuxna och en halvvuxen dräng och 
samma antal pigor. Detta gällde för bönder med hela hemman. Antalet 
minskades för de mindre gårdarna. Dessutom gällde tidvis den inskränk
ningen att bönderna endast fick mantalsskriva två hemmavarande arbets
föra barn utöver det tillåtna antalet tjänstehjon.6 Den förordningen var 
i kraft endast mellan 1739 och 1747.7 Länge var dock största antalet 
tjänstehjon begränsat på hemmanen och full frihet att anställa drängar 
och pigor gavs inte förrän 1789.8 

Dessa inskränkningar har betecknats som ett av de inslag i den restrik
tiva tjänstehjonspolitiken som bönderna var mest missnöjda med.9 

Under de diskussioner som föregick antagandet av 1739 års stadga ställ
de sig också bondeledamöterna i kammar-, ekonomi- och kommers-
deputationen kritiska: antalet tjänstefolk var för snålt tilltaget menade 
bl. a. Olof Håkansson, ty i händelse av krig skulle snart inga drängar fin
nas kvar på hemmanen då regementena fyllt sina behov genom rekryte
ring. Han stöddes av sin kollega Erik Ersson som ansåg att även ur krigs
maktens synpunkt borde fler drängar tillåtas: i till exempel Västmanland 
fanns mest mycket små hemman och om de inte fick försvara en full
vuxen dräng skulle ju inget underlag finnas för rekryteringen.10 

Regeln antogs dock, men böndernas protester fortsatte under de kom
mande åren. Under 40-, 50- och 60-talen återkom ståndet regelbundet 
med yrkanden om att inskränkningen skulle avskaffas.11 

Tjänstetvånget, en annan viktig del i den restriktiva politiken, hade för 
bönderna en tvetydig innebörd. Dess fördelar var att det lovade att till
godose jordbrukets behov av arbetskraft, men frågan innehöll ändå 
komplikationer som gjorde att det inte låg i böndernas intresse att driva 
den för långt. Ibland kolliderade nämligen böndernas och statens behov 
med varandra, eftersom statsmakten behövde fylla vakanserna i armén. 
Vid riksdagen 1738 kom bondeståndet i konflikt med adeln i denna frå
ga. Adeln ville att angivare från indelta eller värvade regementen skulle 
ges vidsträckta möjligheter att värva lösdrivare till krigsmakten. Bonde
ståndet önskade begränsa värvarnas handlingsfrihet, och krävde att när 
någon felaktigt angav en dräng för lösdriveri, och därmed orsakade hans 
husbonde besvär, skulle skadestånd betalas. Bönderna kunde hänvisa till 
och stödja sig på 1727 års värvningsstadga som lade vissa band på vär-
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varna.12 Bondeståndet motsatte sig också att en dräng som inte infunnit 
sig i tjänsten hos sin husbonde skulle anses som lösdrivare efter det han 
arbetat av böterna: "then förre ålagde plickten tycktes swara emot brät
tet", menade man.13 Vad bönderna eftersträvade var uppenbarligen att 
i största möjliga mån hålla arbetskraften tillgänglig för jordbruket i stället 
för krigsmakten. 

Motsättningarna återkom även senare. På 1750-talet klagade man 
över att enrolleringen orsakade en svår brist på arbetskraft och föreslog 
att den skulle avskaffas.14 

Tio år senare kom nya klagomål: 'riktiga lösdrivare' borde visserligen 
infångas, men inte skickas till d e värvade regementena utan i årstjänst 
hos bönderna, alternativt på vakanta rotar i den indelta armén. Men an
dra "som igenom oskyldige händelser råkat i de omständigheter, at de 
kunna dragas under namn af löse, eller warande utan förswar den stund 
wärfwaren å dem giör anspråk" borde inte utsättas för anklagelser för 
lösdriveri. Det ledde bara till kostsamma och tidsödande rättegångar 
som hindrade dem att "med sin tjenst gå landtmannen tillhanda".15 

Bönderna var alltså inte intresserade av en alltför rigorös lösdriverilag
stiftning eftersom en sådan hotade tillgången på arbetskraft i lantbruket. 
Det var inte ovanligt att drängar och pigor på olika sätt skaffade sig stora 
mått av fri tid från arbetet, då de rörde sig fritt inom och mellan socknar
na.16 Detta gjorde dem sårbara för lösdriverianklagelser och åtföljande 
tvångskommenderingar till krigsmakten (eller för pigornas del spinn
husen) vilket bara försvårade husböndernas brist på arbetskraft. Bönder
nas anledning att ställa sig på tjänstefolkets sida i den här frågan berodde 
på att arbetskraftsbehovet för dem syntes viktigare än lösdriverilagstift
ningen. Det förekom också att bönderna ute i socknarna av den anled
ningen försökte skydda även inhyseshjon och tillfällighetsarbetare från att 
stämplas som lösdrivare.17 

EN FÖRSIKTIG TAKTIK 

Efter seklets mitt kan man märka en växande försiktighet i bondeståndet 
när det gäller att föreslå ändringar i tjänstehjonsstadgan. Riksdagsbön
derna var visserligen inte ointresserade av förändringar av vissa enskilda 
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delar av stadgan, men samtidigt tvekade de att ställa sådana förslag 
eftersom de fruktade att de kunde ge anledning att ytterligare inskränka 
böndernas rättigheter. 

Vid riksdagen 1761 menade t. ex. en ledamot att det fanns all anled
ning att klaga på tjänstefolkets självsvåld och att åtgärder borde vidtagas. 
Likväl var han tveksam, ty det vore "betänkel:t at giöra någon ändring 
i den gamla tienstehiönsordningen, emedan all rubbning deraf torde för
orsaka mera skada än nytta; i anseende hwartil han hölt före bäst wara 
at förblifwa wid fören:de förordning".18 Och när talmannen och en 
deputerad från varje län några dagar senare samlades för att åter ta upp 
frågan om hur man skulle förfara med det växande självsvåldet och de 
tilltagande osederna hos tjänstefolket, så var man ense om att 1739 års 
stadga var 'i alla dess delar nyttig och god' — det var bara i efterlevna
den det brast. Därför ansåg man det "äfwentyrligt at gifwa Riksens Stän
der anledning til öfwerläggning om ändringar uti tienstehionsstadgan, 
emedan då torde yppas frågor och skridas til ändring uti sådane omstän
digheter som äro Allmogen til formon", som t. ex. friheten att hålla så 
många barn hemma som man önskade.19 

När utskottet något senare samlades för att diskutera tjänstehjonsstad
gan, inledde också bondeståndets representanter i deputationen med att 
deklarera att de inte önskade någon allmän översyn: enligt bondestån
dets beslut, sade man, kunde man inte samtycka till något nytt projekt. 
Man var endast villiga att diskutera en eller två omständigheter.20 

Deputationen började trots denna deklaration att diskutera tjänste
hjonspolitiken, och borgarståndets talman, Kierman, inledde förhand
lingarna med att avge en principdeklaration: den gamla förordningen 
borde helt och hållet avskaffas e ftersom den lade allt för mycket tvång 
på tjänstefolket. En ny stadga som innehöll mer "reciprocitet" mellan 
husbönder och tjänstefolk borde antas i stället.21 Olof Håkansson in
stämde och menade att "alt twång borde undanrödjas som ett medel att 
afskrämja wårt folck".22 Under arbetets gång var man sedan i deputa
tionen överens om att flera gamla restriktioner borde avskaffas. Någon 
begränsning i antalet tillåtna tjänstehjon på varje hemman borde t. ex. 
inte finnas.23 Likaså borde alla regler för uppsägning och städsel, utom 
förbudet att oskäligen avskeda tjänstefolk, strykas.24 När det gällde 
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lönerna enades man efter en kort diskussion om att taxorna kunde behål
las — med en tredjedels höjning — men endast som ett riktmärke för 
lönesättningen. Straffen för överträdelse från husbondens sida borde ute
slutas — det var omöjligt att binda tjänstefolk vid taxor, ansåg man.25 

Vid den följande riksdagen, 1771—72, ställde bondeståndet sig å ter 
avvisande till en ny stadga med motiveringen att antagandet av en sådan 
kunde medföra försämringar för allmogen: "... alt, hwad derwid under 
namn af förbättringar blefwe stadgat, otwifwelaktigt skulle stanna på All
mogen til dess än swårare twång och tunga". Man enades om att det var 
bäst att behålla den gamla förordningen.26 I debatten hade en finländsk 
ledamot vid namn Paldanius begärt att ståndet skulle kräva en ny flytt
ningstid för tjänstefolket i Finland, men han bemöttes av en ståndsbroder 
som gav utryck för den allmänna rädslan: "Så snart ståndet ingår i den 
ringaste ändring, påtwingas dem mer, än som åstundas kan; och trodde 
han at Paldanius bör wara nögd och tåla en ringa swårighet för at undgå 
en större."27 

Böndernas försiktighet resulterade i att man även vid denna riksdag 
avvisade en tjänstehjonsstadga som karakteriserades av ett restriktions-
kritiskt innehåll: förslagen strävade nämligen efter utökade friheter, inte 
mera tvång.28 På riksdagen 1771—72 behandlades ett projekt som gick 
ännu längre i avståndstagande från den restriktiva politiken: Utterström 
menar att det var ett förslag som hade karaktären av ett helt fritt arbets
avtal mellan parterna.29 Bondeståndet förklarade sig villigt att antaga 
projektet, men endast om de andra stånden godkände böndernas änd
ringar och tillägg — i annat fall var ståndet "fast nögdt at bibehålla den 
förra Tjenstehjonsordningen". De förändringar som bondeståndet hade 
kan svårligen tolkas som så väsentliga — den enda ändringen av någon 
betydelse var att man ville förskjuta flyttningstiden ca två veckor — att 
de var värda att ställa ultimatum på ifall man verkligen var intresserade 
av en ny stadga.30 

Oviljan att röra i tjänstehjonspolitiken kan dock inte tolkas så att 
bönderna var helt nöjda med den gamla stadgan från 1739. Trots de 
återkommande önskemålen om att få behålla den gällande lagstiftningen 
försökte de inte att med någon kraft försvara den restriktiva tjänstehjons-
lagstiftningen som sådan. Tvärtom hade ju bondeståndet tillsammans 
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med borgarna varit de ivrigaste motståndarna till det stränga stadgepro
jektet från 1752.31 Och dessutom, vilket jag har redovisat här ovan, 
anslöt sig böndernas representanter i kammar-, ekonomi- och kommers-
deputationen 1760 villigt till de restriktionskritiska uttalandena, trots att 
ståndet strax innan hade deklarerat att man ansåg 1739 års legohjons-
stadga vara nyttig och god'. 

Det finns flera exempel på att bondeståndet bekände sig till restrik
tionskritiska principer. I ståndets utkast till pri vilegier 1771 talade man 
sig varm för utökade fri- och rättigheter, inte bara för bondeklassen utan 
även för de obesuttna: "Ingen Kongl. Maj:ts undersåte bäre namn af 
lösdrifware, lätting och landstrykare; gälle heller aldrig hädanefter någon 
författning derom", skrev man i ett tydligt angrepp på tjänstetvånget. 
Varje undersåte borde ha rätt att försörja sig på det sätt han fann bäst, 
så länge det inte stred mot lagen. Likaså borde kroppsstraff och andra 
nesliga bestraffningar betydligt inskränkas, oavsett vem brottslingen var: 
"Om odalsmans barn, tjenstehjon, torpare, husmän och backstugufolk 
ware lag samma."32 

När bondeståndet 1779 slöt upp bakom Kungl. Maj:ts frihetsvänliga 
projekt till tjänstehjonsförordning så kanske Schaumans gamla förklaring 
att detta hade politiskt/taktiska orsaker åtminstone delvis är riktig: det 
är uppenbart att ståndet kryddade sin skrivelse vid det tillfället med 
smickrande formuleringar till Gustav III.33 Men där fanns även invänd
ningar som inte hade behövts om syftet endast varit att söka kungens 
stöd. På eget initiativ tog bönderna upp flera frågor, t. ex. att tjänstefol
kets frihetsdagar borde utökas från de projekterade tre dagarna till ännu 
några fler — motiveringen var att tre dagar var för kort ur tjänstefolkets 
synvinkel. En hel årslön i böter tyckte man också var ett alltför hårt straff 
för uteblivande från tjänsten. Ståndet ifrågasatte till och med själva hus-
agans berättigande. Visserligen vågade man inte föreslå att den helt skul
le avskaffas, men man var tveksam om det riktiga i att ge den ena "med
borgaren rättighet att bära händer på den andra".34 

Vilka motiv kan då ha legat till grund för bondeståndets försiktighet 
i frågan om en ny tjänstehjonsstadga? Här är det två faktorer som jag tror 
är avgörande. För det första var den gamla tjänstehjonsordningen i prak
tiken satt ur spel — överflödet av vittnesmål om att så var fallet gör ingen 
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annan slutsats möjlig. Därigenom hade ståndet tappat den entusiasm 
som man kanske känt för den restriktiva lagstiftningens möjligheter 
under århundradets första decennier. Av en ny och strängare legohjons-
stadga hade man därmed inga påtagliga fördelar att vänta, endast rest
riktioner som kunde vändas mot bönderna själva. Det fanns sannolikt 
hos ståndet en djupt rotad misstro mot den frihetstida ämbetsmanna-
staten, som gjorde att man såg med oro på alla försök att ändra på status 
quo.35 Strategin gick därför ut på att så långt det var möjligt undvika 
att det rördes i tjänstefolksfrågan, eftersom man var rädd för förändringar 
vars konsekvenser man inte kunde förutse: man hade mycket att förlora, 
men nästan ingenting att vinna. En uppslutning bakom principiella fri
hetskrav kunde — när de politiska konjunkturerna i övrigt var lämpliga 
— dessutom ytterligare tjäna syftet att försvara böndernas rätt att slippa 
intrång i deras egen rörelsefrihet på arbetsmarknaden. Samtidigt hade 
man inte mycket att förlora i sitt förhållande till tjänstehjonen, eftersom 
detta reglerades genom vedertagen och lokalt anpassad praxis, till sto r 
del oberoende av tjänstehjonslagstiftningen. Ståndet uppvisade i denna 
fråga samma taktiska medvetenhet som Kalle Bäck kunnat konstatera för 
dess agerande i andra frågor under frihetstiden.36 

Efter den stora diskussionen 1778—79 gick luften ur tjänstefolksfrå
gan och debatten låg i stort sett nere under resten av århundradet. 

Vid riksdagen i Norrköping 1800 kom den egentliga tjänstehjonspoli
tiken i skymundan av ett förslag som infogats i projektet till t jänstehjons
stadga och som framför allt berörde förhållandet mellan bönderna och 
torp are och nybyggare.37 

I den egentliga tjänstehjonsfrågan hade bondeståndet endast några 
smärre synpunkter i samma restriktionskritiska anda som tidigare: i stäl
let för att, som förslaget till ny stadga menade, ge husbönderna i prakti
ken ensidig rätt att avgöra när på året som frihetsveckan skulle tas ut, 
slog ståndet vakt om tjänstefolkets gamla rättighet att ta ut friveckan i 
början av tjänsteåret; man menade vidare att tanken att en dräng eller 
piga som inte angav sina medtjänare när dessa handskades ovarsamt 
med eld skulle straffas för underlåtenheten, var orimlig: "medwetenhet", 
menade man, .. innefattar [icke] delaktighet i förbrytelsen, och an-
gifwandet skulle tjänstehjonen emellan medföra osämja l Ståndet ville 
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också ge tjänstefolk som behandlades brutalt av sina husbönder rätt att 
tredje gången det skedde lämna tjänsten utan att riskera några efter
räkningar.38 

1800-TALET 

Kritiken mot den restriktiva tjänstehjonspolitiken sköt ny fart med den 
nya liberalismen i 1800-talets början. Bönderna i riksdagen anslöt sig 
mangrant till de liberala förslagen i ett första skede. När t. ex. allmänna 
besvärs- och ekonomiutskottet 1809 presenterade ett förslag som i rest
riktiv anda syftade till att begränsa tjänstefolkets rörelsefrihet genom att 
göra flyttningstiden olika i olika län så mötte detta protester i ståndet. 
Johan Wessing från Västmanlands län invände lidelsefullt att bondestån
dets emancipationssträvanden och tjänstefolkets frihet var förknippade 
med varandra: "Wärdaste Med-Bröder; då wi sjelfwe a rbeta på att få 
bibehålla wår frihet, låtom oss icke projectera Lagar, som slutligen skulle 
bringa denna oumbärliga Class af medlemmar i samhället till Slafwar 
.. ."39 Ståndet anslöt sig enhälligt till Wessings d eklaration och avslog 
utskottets förslag.40 

Några år senare protesterade Elof Håkansson från Värmland mot att 
landshövdingen i länet förbjudit drängarna att göra arbetsvandringar till 
andra län. Förbudet uppfattades som ett ingrepp i den ekonomiska fri
heten: på Riddarhuset talade Jacob Cederström för nödvändigheten av 
en fri ekonomi med anledning av denna fråga och bondeståndet krävde 
tillsammans med de tre övriga stånden att förbudet skulle upphävas.41 

Men den liberala vågen började snart ebba ut, och ståndet skulle snart 
delas i en liberal och en konservativ del, vilket även återspeglades i tjäns
tehjonsfrågan. Redan vid riksdagen 1817 stödde betydande delar av 
ståndet restriktiva och konservativa förslag: i lagutskottet föredrogs ett 
förslag om att ge husbonden rätt att säga upp sitt tjänstefolk när som 
helst under året, men att tjänstefolket inte skulle ges motsvarande frihet 
att lämna tjänsten. Bondeledamöterna i utskottet sympatiserade med för
slaget, som dock inte fördes till beslut i riksdagen.42 

När så den konservativa reaktionen på de liberala förordningar som 
antagits i början på 1820-talet kom, i form av ett förslag till kraftigt skärpt 
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lösdriverilagstiftning, slöt bondeståndets majoritet upp på den konserva
tiva sidan under riksdagen 1828—30. Endast en liten minoritet med 
Nils M ånsson som känt namn, vidhöll en liberal kritik av förslaget.43 

Samma okänslighet i förhållande till tjänstefolket präglade fortfarande 
ståndet vid nästa riksdag, även om den fråga som nu vållade strid inte 
var av samma betydelse som lösdriverilagstiftningen. Nu gällde det försla
get om husbondens rätt att göra avdrag på lönen när legofolket drabbades 
av sjukdom (se kapitel 6). I denna fråga kom borgarståndet — som ju 
hade varit emot förslaget — och bönderna till motsatta ståndpunkter, 
trots att de liberala hade en stark ställning i båda stånden. För böndernas 
ställningstagande blev de ekonomiska hänsynen de avgörande. 

De stränga försvarslöshetsbestämmelser som utfärdats som ett resultat 
av riksdagen 1828—30, utsattes under de följande åren för en växande 
kritik. Av olika skäl — praktiska och principiella — började man på 
olika håll plädera för en uppmjukning av bestämmelserna. På riksdagen 
1840—41 — de liberalas så kallade genombrottsriksdag — diskutera
des förslag som innebar en viss mildring och förbättring för tjänstlösa och 
försvarslösa personer. Bondeståndet anslöt sig till förslagen, men liksom 
hos adeln och borgarna förekom ingen större debatt. Det var endast hos 
prästerna som diskussionen blev av någon omfattning — där fanns en 
inte obetydlig kritik mot att bestämmelserna inte uppmjukades nog 
mycket.44 

Den liberala kritiken resulterade småningom i 1846 års försvarslös-
hetsstadga, som innebar en inskränkning av det generella tjänstetvånget. 
Men liksom efter de liberala strömningarna på 1810- och 1820-talen följ
de även denna gång en konservativ reaktion. På riksdagen 1847—48 
höjdes återigen röster för en skärpning av tjänstetvånget och så småning
om lade det berörda utskottet fram ett förslag som innebar att det skulle 
vara möjligt att döma även icke kriminellt belastade personer till tvångs
arbete. Det räckte om de visade 'lättja och liderlighet'. Uppslutningen i 
bondeståndet var i det närmaste total — endast en talare ville avslå ut
skottets betänkande.45 Det betydde dock inte mera än att ståndet slog 
följe med den allmänna opinionen i riksdagen — i alla fyra stånden 
fanns klara majoriteter för det skärpta tjänstetvånget.46 Vid nästa riks
dag hade dessa stämningar vunnit ytterligare i styrka i riksdagen.47 
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Resultatet blev 1853 års tillägg till förordningen från 1846, vilket återigen 
innebar en skärpning av tjänstetvånget.48 

BONDESTÅNDET OCH PATRIARKALISMEN 

Den debatt om de patriarkaliska principerna som implicit och explicit 
fördes inom de andra av riksdagens stånd saknades nästan helt i bonde
ståndet. Som vi har sett kunde bönderna mycket väl tänka sig att ge 
uttryck för principiella uppfattningar i tjänstehjonsfrågan när de fann till
fället lämpligt, men det var inte förrän på 1850-talet — under debatten 
om husagan — som förhållandet mellan husbonde och legohjon började 
diskuteras i termer av patriarkalism. Inte ens vid riksdagen 1834—35 
fann man anledning att anföra patriarkaliska argument när förslaget om 
löneavdrag vid sjukdom diskuterades. Här skilde sig bondeståndet från 
de övriga — såväl i det konservativt dominerade prästeståndet som i det 
liberala borgarståndet gav ju denna fråga anledning till vidlyftiga me
ningsutbyten angående patriarkalismens rätta väsen och innebörd. Lika
ledes lyste arg ument för eller emot patriarkalismens krav med sin från
varo under debatten om den skärpta lösdriverilagstiftningen 1828—30, 
samtidigt som de då inte var ett ovanligt inslag i t. ex. adelns diskus
sioner. 

Det var först i samband med debatten om husagan som bondestån
dets diskussioner började likna de övriga ståndens. Till att börja med 
spelade patriarkalismen ingen roll i a rgumenten. Gustav Glad från Väster
botten motionerade 1847 om husagans avskaffande, men anförde endast 
humanitära argument — s. k. 'måttlig' husaga var i själva verket ofta 
brutal, menade han.49 Någon diskussion följde inte på Glads motion, 
utan ståndet biföll o medelbart utskottets avslag.50 

Vid nästa riksdag kom frågan åter upp, men anhängarna av husagan 
var fortfarande i majoritet. I bondeståndet bifölls utskottets avslag på 
motionen om husagans avskaffande, men fyra reservanter antecknade sig 
till protokollet. Senare tillkom även Pehr Sahlström, vilken motiverade 
sitt ställningstagande med att just det faktum att tjänstefolket fortfarande 
levde som familjemedlemmar hos allmogen — "hvilken delar bord, bo
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ning och mödor lika med sina tjenare" — borde medföra att husagan 
avskaffades. De övriga samhällsklasserna, däremot, hade redan avlägs
nat sig från sitt tjänstefolk, och kunde därmed tillåta sig att aga dem, 
något som dock aldrig skedde med de verkliga familjemedlemmarna. 
Sju ledamöter instämde med Sahlström.51 Det här är första gången som 
argument av patriarkalisk karaktär tas i bruk i bondeståndet. Det är den 
liberala patriarkalismen Sahlström talar för, s amma sorts patriarkalism 
som dominerade i prästeståndet vid denna tid. Däremot skilde han sig 
från de 'moderna' liberalerna som ansåg att familjeargumentet inte var 
tillämpligt i denna fråga eftersom tjänstefolket inte kunde betraktas som 
familjemedlemmar utan endast som anställda lönearbetare. 

Vid nästa riksdag hördes åter röster mot husagan i bondeståndet. Det 
var Johan Johansson från Närke som motionerade om dess avskaffande: 
"Under benämningen husaga har man i a llmänhet förstått den patriar-
kaliska rätt, som husbonden äger att på lämpligt sätt tillrättavisa sina tje-
nare för försummelser och mindre förseelser." Detta var en missuppfatt
ning, menade Johansson, ty husagan gör i stället att det patriarkaliska 
förhållandet försvinner eftersom tjänaren inte blir "en medlem af f amil
jen som han egentligen borde vara; han blir en slags slaf, till hvilken man 
icke anser sig s tå i några menskliga relationer".52 

Fortfarande var dock ståndets majoritet för husagans bibehållande, 
men de talare som försvarade den undvek att ge sig in i en debatt om 
den 'sanna' patriarkalismens principer. De höll sig till mera jordnära 
argument. En delegat menade att eftersom husagan inte begagnades sär
skilt ofta hos bönderna kunde den utan större olägenheter behållas.53 

När ståndet till slut avslog motionen anmälde sig endast tre reservanter 
till beslutet.54 

Opinionen växte emellertid. Vid riksdagen 1856—58 röstade en stor 
majoritet i ståndet för dess avskaffande. Argumenten var fortfarande libe
ralt patriarkaliska. Johan Johansson från Närke vände sig emot dem som 
till husagans försvar åberopade att förhållandet mellan husbönder och 
tjänare var att jämställa med förhållandet mellan föräldrar och barn. Det 
är visserligen sant, menade Johansson, ty tjänstefolket är 'utifrån upptag
na medlemmar av familjen'. Men detta leder till att det 'etniska förenings
band' som håller familjen samman även gäller för förhållandet mellan 
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husbonde och tjänare. Därför bör detta präglas av ömsesidig kärlek och 
förtroende. Han vände sig skarpt mot tanken att patriarkalismen innebar 
en ensidig och total maktutövning från husbondens sida. Den tanken "le
der sitt upphof från de tider, då menniskorätt och menniskovärde intet 
eller föga aktades, och då den mäktige tog hvad den svage icke kunde 
försvara".55 

Johansson gjorde sig därmed till tolk för en ny uppfattning om patriar-
kalismens väsen som skilde sig från 1600-talets teokratiska och gammal
testamentliga patriarkalism. Patriarkalismen hade i denna tappning om
vandlats från en politisk doktrin till e n social förebild. 

NOTER 

1 BdP, vol. 1, s. 62; se även allm. besv., Södermanlands län, Åkers resp. Daga härader 
1723, båda §2, R 5478 (mikrofilm 28), RA, där man ville påskynda införandet av 
taxor. 

2 BdP, vol. 1, s. 267. 
3 BdP, vol. 2, s. 140, 370. 
4 Kammar-, kommers- och ekonomideputationen (KEKD) 1 738, R 2692, fol. 182. 

Frihetstidens utskottshandlingar (FU), RA. 
5 KEKD 1738, R 2692, fol. 185. FU, RA. 
6 1739 års tjänstehjonsstadga, artikel III. Arstrycket. 
7 Det är oklart huruvida stadgan 1723 ska tolkas som en inskränkning i rätten att hålla 

vuxna barn hemma. Utterström (1957), del 1, s. 252, menar att regeln infördes 1723 
och hänvisar till Winroth (Om tjänstehjonsförhållandet enligt svensk rätt, 1878). 
Malmström (1893—1901), del 4, s. 422, är osäker, medan det enligt Jutikkala 
(1963), s. 257, är klart att förbudet infördes först 1739. Så även Ingers, (1948) del 
2, s. 2 12. Notera dock att bondeståndet 1723 ville ha en tydlig skrivning om rätten 
att hålla barnen hemma, men att kravet inte resulterade i en motsvarande formule
ring i stadgan. Se BdP, vol. 1, s. 305; jfr även Kämpe (1974), s. 84. 

8 Montgomery (1933), s. 265; Eli F. Hec kscher (1935—49), del 11:1, s. 280. 
9 Eli F. Hec kscher (1935—49), del 11:1, s. 280. 

10 KEKD 1738,R 2692, fol. 174 f. FU, RA. 
11 Se BdP, vol. 5, s. 598; vol. 6, s. 37; Utterström (1957), del 1, s. 278. Se även Mont

gomery (1933), s. 261. 
12 BdP, vol. 3, s. 71, 331; värvningsstadgan i Utdrag utur alle ifrån den 7 december 

utkomne publique handlingar ..., vol. I, s. 734 ff. 
13 BdP, vol. 3, s. 251. 
14 BdP, vol. 7, s. 461. 
15 BdP, vol. 10, s. 872 f. 
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16 Harnesk (1986), s. 341 ff. 
17 Pulma (1983), s. 405; Nygård (1984), s. 346. 
18 BdP, vol. 8, s. 682. 
19 BdP, vol. 8, s. 698. 
20 KEKD 1760—62, R 3210, s. 699. FU, RA. 
21 KEKD 1760—62, R 3210, s. 791. FU, RA. 
22 KEKD 1760—62, R 3210, s. 793. FU, RA. 
23 KEKD 1760—62, R 3210, s. 805 f. FU, RA. 
24 KEKD 1760—62, R 3210, s. 937 f. FU, RA. 
25 KEKD 1760—62, R 3210, s. 740. FU, RA. 
26 BdP, vol. 10, s. 142, 315. 
27 BdP, vol. 10, s. 146. 
28 Malmström (1893—1901), del 5, s. 389. 
29 Utterström (1 957), del 1, s. 270 f. 
30 BdP, vol. 12, s. 342. 
31 Se kapitel 5. 
32 BdP, vol. 12, s. 593. 
33 Schauman (1908), s. 308. 
34 Bondeståndets skrivelse i BdP, vol. 13, s. 123 ; se även Schauman (1908), s. 308 f. 
35 Om böndernas misstro, se M. Roberts (1986), s. 189 ff. 
36 Bäck (1984), s. 287. 
37 Utterström (1957), del 1, s. 310 ff. har redogjort för förslaget och böndernas åsikter 

i frågan. 
38 Protocoller hållna hos det hederwärda Bonde-Ståndet ..., s. 252 f. 
39 Rd 1808—09, Bd, band IV, s. 370. 
40 Rd 1808—09, Bd, band IV, s. 370. 
41 Se kapitel 6. 
42 Rd 1817—18, bih. 7, s. 485 f. 
43 Helgesson (1978), s. 23. 
44 Helgesson (1978), s. 41 ff. 
45 Rd 1847—48, Bd 2, s. 409; Bd 4, s. 452. 
46 Helgesson (1978), s. 78 ff. 
47 Helgesson (1978), s. 87. 
48 Helgesson (1978), s. 94 ff. 
49 Rd 1847—48, Bd 2, s. 409. 
50 Rd 1847—48, Bd 4, s. 452. 
51 Rd 1850—51, Bd 6, s. 283, 285 f. 
52 Rd 1853—54, Bd 1, s. 99 f. 
53 Rd 1853—54, Bd 1, s. 184. 
54 Rd 1853—54, Bd 6 , s. 60. 
55 Rd 1856—58, Bd 2, s. 314 ff. 
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KAPITEL 8 

Lokala bondeattityder 

PÅ LOKAL NIVÅ intog bönderna en annan hållning i tjänstehjonspolitiken 
än de gjorde i riksdagens bondestånd. Där kännetecknades, som vi har 
sett, agerandet från 1700-talets mitt av ett alltmer försiktigt tassande — 
taktiska överväganden och övergripande bedömningar av det allmänna 
politiska läget föranledde riksdagsbönderna att tidvis gå mycket försiktigt 
fram i tjänstehjonsfrågan. På det lokala planet var däremot kraven myc
ket mer konkreta och rättframma. Under hela 1700-talet bestod de loka
la kraven till största delen av rop på hårdhänta åtgärder för att komma 
till rätta med tjänstefolkets 'självsvåld', de höga lönerna, de täta flyttning
arna mellan husbönderna, etc. 

KÄLLMATERIALET 

Lokala opinioner i tjänstehjonsfrågan kan för 1700-talets del följas i all
mogens besvär. För detta kapitel har jag systematiskt gått igenom besvä
ren för Västernorrlands, Gävleborgs och Österbottens län, samt komplet
terat dessa med spridda nedslag i besvären från andra län. Materialet 
visar att frågan — trots att förhållandet mellan bönder och tjänstefolk, 
som jag tidigare visat, sannolikt snarare reglerades genom tradition och 
sedvana än genom lagstiftningen — var av så stor betydelse för bönderna 
att den kom att utgöra ett ständigt återkommande inslag i besvärsmateri
alet. Exempelvis hade bönderna i södra Österbotten synpunkter på tjäns
tefolkspolitiken inför minst nio av de femton riksdagarna mellan 1723 
och 1778. Av Sven Lindblads omfattande sammanställning av besvärs
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materialet till frihetstidens fyra sista riksdagar framgår att frågan intog 
en framskjuten plats i böndernas riksdagsarbete, åtminstone i kvantitativ 
mening. Till riksdagarna 1760 och 1765 kom tjänstefolksfrågan på tred
je plats med avseende på antalet besvärspunkter: endast brännvinet, 
indelningsverket och bristen på skiljemynt blev föremål för fler ansök
ningar. På de två följande riksdagarna föll visserligen frågan till en sjätte 
respektive sextonde plats, men siffrorna visar ändå att tjänstefolksproble
met upplevdes som viktigt.1 Ändå bör man inte fästa alltför stor vikt vid 
en kvantitativ sammanställning. Andra faktorer än frågornas verkliga be
tydelse påverkade deras förekomst i besvärsmaterialet. Att detta i allmän
het blir torftigare efter frihetstidens slut återspeglar snarare riksdagens 
minskade betydelse än att de olika problem som tidigare förekommit i 
stor omfattning i besvären skulle ha blivit mindre aktuella för bönderna. 

En stor del av källmaterialet till det här kapitlet består av allmogens 
enskilda besvär.2 Besvärsmaterialet är omfattande, särskilt för frihets
tiden, och jag har valt ut tre områden som jag systematiskt behandlat: 
Västernorrlands, Gävleborgs och Österbottens län. Urvalet motiveras av 
att avhandlingen för övrigt i huvudsak behandlar norrländska förhållan
den. Jag har även gjort nedslag i materialet från andra län. Besvären från 
Södermanland har också systematiskt genomsökts, men spridda exempel 
har också hämtats från andra delar av riket. 

Inför varje riksdag utformade de olika stånden sina enskilda krav och 
önskemål i form av besvär till riksmötet. För böndernas del började pro
cessen på sockennivå: i samband med valen av elektorer till riksdags-
mannavalet formulerades sockenbesvären. Nästa etapp var häradsnivån, 
där de olika socknarnas besvär sammanställdes till ett gemensamt 
häradsbesvär. Här leddes arbetet av häradshövdingen, men han var ock
så den ende utanför böndernas egna led som formellt hade möjlighet att 
medverka eller påverka: varken landshövdingar, kronofogdar eller läns
män hade rätt att befatta sig med besvärens upptecknande. 

Vid riksdagen granskades sedan besvären i bondeståndet. Några upp
höjdes därvid till allmänna besvär medan de som blev kvar fick beteck
ningen enskilda. De allmänna besvären besvarades sedan under riks
dagen av Kungl. Maj:t med en resolution, som antingen kunde hänvisa 
till redan existerande lagar och förordningar, utfärda en ny bestämmelse, 
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eller utgöra ett blankt avslag. De enskilda besvären lämnades för av
görande till Kungl. Maj:ts kansli. Vanligtvis drog dock sådana avgöran
den ut på tiden på grund av ämbetsverkens långsamma arbetstakt.3 

Kalle Bäck har i sin avhandling Bondeopposition och bondeinflytande 
under frihetstid en utförligt använt besvären som källmaterial, och med 
avseende på frågan om besvärens källvärde som återgivare av den lokala 
bondeopinionen konstaterar Bäck att även om inte alla punkter i be
svärsskrivelserna var frågor av renodlat bondeintresse, så är det "också 
lika klart att bönderna har förmått att föra fram alla frågor och problem 
av betydelse ... Besvären förmedlar alltså i stort önskemålen hos de bön
der som deltog på valmötena." Däremot menar Bäck att det inte alltid 
var så att besvären speglade lokala opinioner som omfattades av hela 
befolkningen. I vissa frågor uttrycktes förmodligen endast intressena hos 
särskilda skikt eller grupper.4 Som jag ska visa gällde detta i hög grad 
även tjänstehjonsfrågan. 

LOKALA BONDEKRAV UNDER 
1700-TALETS BÖRJAN 

I riksdagen hade bönderna varit skeptiska till i nförandet av ett förbud 
för tjänstefolket att flytta mellan de olika länen. Det slutliga resultatet i 
frågan — flyttningsförbud för Norrland och Finland — får betecknas 
som en kompromiss mellan adelns krav på ett allmänt flyttningsförbud 
och de övriga ståndens önskan om att ha möjligheter att hämta tjänste
folk från d e orter där arbetskraft fanns att tillgå. På lokalnivå tog bönder
na inte någon sådan hänsyn till de övergripande intressena. Där domine
rade inte oväntat de regionala särintressena. Från flera håll kom under 
1700-talets början krav som föregrep det kommande flyttningsförbudet: 
bönderna i Österbotten krävde att utflyttade drängar skulle förpassas till 
hemorten genom en allmän publikation;5 i Hälsingland önskade man 
att legohjonen skulle "förbudas at til den myckenhet begifwa sig uhr 
Orten, som dessa Åhren skedt".6 Från Nylands län kom samma krav 
1738, liksom från Ångermanland och Södermanland.7 

Aven i andra frågor karakteriserades de lokala opinionerna av en 
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önskan om stränga inskränkningar i tjänstefolkets rättigheter. Från Fin
land restes krav på att tjänstetiden skulle utökas till två år;8 bönderna i 
Medelpad ville 1727 skärpa tjänstetvånget så att även fördubblingsbåts
män och så kallade reservkarlar skulle förmås ta årstjänst. För detta vann 
de dock inte gehör hos landshövdingen som påpekade att Kungl. Maj:t 
redan hade deklarerat att sådana personer inte kunde tvingas till års
tjänst.9 Samma år tackade Hälsinglands bönder kungen för en "så 
sträng och alfwarsam samt rättvis Tiänstehions stadga" som den som 
hade antagits 1723. Den var ändå inte tillräckligt sträng för att begränsa 
tänstefolkets självsvåld, ansåg man, utan föreslog att uppsägning och 
städslande borde ske i offentlig sockenstuga i närvaro av länsmän och 
nämndemän, "hwilket almänna förfarande torde hålla tiänstehion i lyd-
na och trohet med mera". Landshövdingen instämde och tyckte att för
slaget var "oförgripeligt nyttigt".10 Från Södermanland kom kravet att 
en dräng eller piga som ville flytta från sin husbonde skulle tvingas skaffa 
fram ett nytt tjänstehjon — som underställdes husbondens godkännande 
— i sitt ställe.11 

I riksdagen var bönderna envetna motståndare till att man hade 
begränsat rätten att ha så många tjänstehjon och/eller vuxna, arbetsföra 
barn hemma på gårdarna som man önskade. Motstånd mot förordning
en förekom också på lokal nivå: Västernorrlands allmoge besvärade sig 
1734 mot begränsningen av antalet tjänstehjon; som skäl anförde man 
ortens speciella beskaffenhet — utspridda åkrar och långa avstånd — 
vilken gjorde behovet av tjänstefolk större än på andra ställen.12 Från 
Hollola härad i Nylands län kom 1738 önskemål om att få skriva fler 
tjänstefolk än stadgan tillät.13 

Men trots att det utan tvekan fanns ett utbrett missnöje med restriktio
nen saknades inte motsatta uppfattningar. Frågan verkar ha splittrat 
bönderna i två grupperingar. Flera av Angermanlands bönder enade sig 
inför riksdagen 1755—56 om en besvärsskrivelse i protest mot att för
budet att hålla alla barn hemma hade upphävts: samtliga bönder i sock
narna Arnäs, Ramsele och Resele samt de flesta i Boteå protesterade mot 
avskaffandet av förordningen. Man motiverade det med att de barnlösa 
familjerna skulle riskera att hamna i ^ödesmål' på grund av brist på tjäns
tefolk. Även för ståndspersonerna skulle problemen bli besvärande, sade 
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man.14 Krav att ingen skulle få använda fler arbetare än tjänstehjons
stadgan medgav kom åter från Angermanland till riksdagarna 1760 och 
1771—72.15 Ännu senare begärde åter norra Ångermanlands bönder 
att 1739 års stadganden skulle återupplivas och att ingen skulle få skyd
da mer arbetsfolk än som där tilläts. Med detta ville man komma till 
rätta med en 'felande tillgång på tjänstefolk och nödiga arbetare' och de 
stegrade lönerna.16 

Från andra håll kom liknande krav, om än kanske inte med samma 
ihärdighet som från ångermanlänningarna. I Österbotten krävde man att 
åtgärder skulle vidtas så att ingen kunde försvara fler arbetare än dem, 
för vilka han verkligen hade arbete.17 Bönderna i Medelpad bad strax 
efter att restriktionen angående hemmavarande barn hade upphävts, att 
den skulle återinföras: de ville 

at til antalet på tjenstehion och Barn warda bibehållne wid 1739 års 
Tjenstehionsordnings artikel 3 paragraf 1, aldenstund dess olydiga 
Barn eij willja taga ständig tienst, utan til dem som ringa eller få 
hemmansarbetare hafwa, låta sig på längre eller kortare tid om 
somrarne emot 3 å 4 dubbel årslön utleja, hwilket förfarande ... 
mera skadar än gagnar allmogen.18 

I den här frågan kan man således spåra en motsättning bland bönder
na. Inskränkningarna var, som Jutikkala påpekat, ganska naturligt mest 
besvärande för de bönder som hade stora gårdar och stort behov av 
arbetskraft.19 Den stora massan av småbönder kunde däremot se en 
fördel i a tt förbuden efterlevdes — de behövde hjälp av statliga förord
ningar för att kunna konkurrera om arbetskraften. När fullständig frihet 
att anställa tjänstefolk gavs i slutet av århundradet svarade denna åtgärd 
sannolikt i första hand mot behoven hos det skikt av välbärgade bönder 
som hade växt fram under 1700-talets lopp. 

En annan fråga där man kan spåra motsättningar inom bondeklassen 
är frågan om de fastställda tjänstefolkslönerna, 'taxorna'. Aven här var 
det sannolikt de små och fattiga bönderna som hade det största intresset 
av att aktivt stödja den restriktiva tjänstehjonspolitiken. På samma sätt 
som när det gällde begränsningen av antalet barn och tjänstehjon per 
hushåll hade de inte heller här någon möjlighet att konkurrera om 
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arbetskraften med de större och mer välbärgade hemmansägarna om 
arbetslönerna släpptes fria. För de rikare bönderna torde en fri lönesätt
ning snarast ha varit att föredra i en situation med brist på arbetskraft, 
eftersom de då kunde utnytja sina ekonomiska resurser i jakten på tjäns
tefolk. 

Från Nylands län i Finland kom i början av 1730-talet klagomål över 
att de mindre jordbrukarna inte kunde bjuda emot de större, 

. . .  ty  den r i jke och mächt ige,  som nog har  a t  wederwåga,  och t i l -
biuder emot Lag drygare än den fattige mäktar med, har praefe-
rence, der emot en annan, som will föra en måttelig stat, måste wara 
uthan, och allena träla wid plogen tills hemmansbruket råkar i 
ödesmål. 

Därför behövdes en ny och billigare taxa.20 I Österbotten påpekade 
man att legohjonsstadgans löneföreskrifter ständigt överträddes på grund 
av att bönderna var "likasom inbördes twungne'' att överträffa varandra 
i löneerbjudanden, 

hwilcket alt blifwer för then medellöse thesto känbarare, som han 
i synnerhet måste plågas af folkbristen, sedan the förmögnare under 
ojämn delning och genom drygaste löfften dragit til sig thet thes 
utom knappa tienstefolcks förrådet.21 

En typ av löneförmån som ofta användes i konkurrensen om arbetare 
var att ge drängar (och ibland pigor) tillåtelse att bruka en del av husbon
dens jord för egen räkning. Det kallades ibland för drängesäde, i Skåne 
för drängehavre, och var förbjudet enligt tjänstehjonsstadgan. Man skulle 
kunna tro att löningsformen var ett sätt för de mindre förmögna husbön
derna att kompensera sin brist på kontanta medel till att avlöna tjänste
folket, men det var snarare så att det var de rikare hemmansägarna som 
utnyttjade detta medel i konkurrensen om arbetskraften. Varför denna 
löneform hade en särskild lockelse för tjänstefolket ska jag återkomma till 
— här räcker det att anföra ett omdöme från en kronofogde i Hälsing
land, som visar hur det var just de förmögnare bönderna som på detta 
sätt kunde kringgå tjänstehjonsstadgan och erbjuda förmåner som de fat
tigare inte kunde. Det hade, skrev kronofogden, "af de förmögnare blif-
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wit en sed at förbättra Lejofolkets hwilkor genom oformmeliga tilökta 
förmoner ..." som t. ex. att ge tjänstefolket rätt att för egen räkning så 
lin eller säd på bondens åker, vilket ofta satte "den fattige och mindre 
förmögne i brist på Lejofolk, emedan hans hwilkor ej tillåter honom at 
lemna Lejofolket samma förmåner som den mer förmögne .. ."22 

Det var av allt att döma de mindre och ekonomiskt svagare bönderna 
som i många frågor hade det största intresset att ansluta sig till den rest
riktiva tjänstehjonspolitiken. Att de förmögnare husbönderna inte aktivt 
agerade för att taxorna skulle avskaffas kan ha berott på att de dels hade 
möjlighet att sätta dem ur spel genom hemliga överenskommelser med 
tjänstefolket; dels även i sin tur hade en resursrik konkurrent i städernas 
borgerskap, vilka ofta sades locka till sig landsbygdens arbetskraft med 
förespeglingar om höga löner och lättsamma arbetsuppgifter. Sådana 
klagomål förekommer ofta i besvärsmaterialet. 

ROP EFTER RESTRIKTIV LAGSTIFTNING 

Av den växande taktiska föriktigheten, som kännetecknade riksdagsbön
derna under 1700-talets andra del, märks ingenting på det lokala eller 
regionala planet. Kraven på restriktiva förordningar och/eller striktare 
tillämpning av den gällande lagstiftningen fortsatte. Allmänna önskemål 
om att 1739 års stadga skulle skärpas för att bättre kunna tillvarata hus
böndernas intressen kom från flera håll. Borgå och Kymmene härader 
menade 1747 att bristen på tjänstefolk och 'oseden' att betala dryga 
löner utöver taxan gjorde det angeläget att 'överse och förbättra' tjänste
hjonsstadgan.23 I södra Österbotten ansåg man 1755 bl. a. att tjänste
folkets tilltagande bångstyrighet och olydnad gjorde en ny stadga nöd
vändig, och liknande önskemål kom samtidigt från bönder i 
Värmland.24 Till riksdagarna därpå förnyade österbottningarna sin an
hållan och hoppades att Kungl. Maj:t skulle vidta åtgärder som var 'till 
husböndernas säkerhet'.25 Två härader i Abo och Björneborgs län öns
kade en författning som hindrade tjänstefolkets oseder och självsvåld, ty 
om man endast 'på tjänligt sätt' sökte tvinga dem att utföra det arbete 
de var skyldiga att göra, så lämnade de tjänsten vid nästa fardag och 
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övertalade även andra att inte ta tjänst hos den husbonde som sålunda 
ville ha ett rimligt arbete utfört.26 Från Ångermanland kom på 
1770-talet klagomål över att taxan överskreds fyrfaldigt. Man ville ha en 
ny stadga eftersom den nuvarande inte kunde "handhafwa och förekom
ma all oordentelighet".27 

Mer specifika krav, t. ex. att tjänstetvånget skulle utvidgas, förekom 
också. Hälsinglands bönder begärde 1765 att 'överloppsarbetare' och 
tjänstföra barn måtte vara förfallna till årstjänst hos angivaren.28 I Öster
botten upprepades på 70-talet kravet på att varjeringskarlarna skulle 
tvingas ta årstjänst. Dessutom ville man ha en förordning om en mindre 
kostsam klädedräkt för tjänstefolket för att lönerna skulle kunna hållas 
nere.29 

När det gällde flyttningsförbudet krävde bönderna i Medelpad att dess 
efterlevnad skulle kontrolleras hårdare.30 Ett antal härader i Örebro län 
utarbetade ett extremt program till riksdagen 1755—56, där man bl. a. 
krävde att ingen dräng eller piga skulle få flytta ut ur socknen innan alla 
husbönder hade fått den arbetskraft de behövde. Fördelningen av tjäns
tefolket skulle ske vid ett tillfälle då socknarnas menighet och kronobe
tjänterna var samlade och tjänstehjonen kunde tingas på en gång med 
hjälp av mantalslängden och efter böndernas behov. Dessutom borde 
flyttningstiden göras olika för drängar och pigor och en viss klädesdräkt 
påtvingas tjänstefolket för att avhålla dem från 'yppighet och flättja'.31 

Från Gästrikland kom kravet att flyttningsförbudet skulle handhas med 
stränghet: förbudet fanns redan och någon ny förordning torde inte hjäl
pa, men "om man får lof att tala rena sanningen" så var landshövdingar
na i omkringliggande län inte särskilt nitiska med att bistå med hand
räckning vid återförpassandet av rymda hjon.32 Norrbo härad i 
Västmanland ville samma år — 1760 — ha samma flyttningsförbud som 
gällde för Finland och Norrland: "Denna författning at få behålla tjens-
tehjon i orten synes så mycket mindre stöta friheten, som Wästmanne-
landz Län är ganska widsträckt och inbegriper fyra städer, så at tillfälle 
till ombyte af tjenster och orter nog gifwes ..." För övrigt menade man 
att om Kungl. Maj:t planerade att utfärda en ny stadga borde 1752 års 
projekt komma i övervägande. Det projektet var — som tidigare fram
gått — ännu strängare än den gällande förordningen. Man kunde dock 
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tänka sig att taxan höjdes något, eftersom alla nötande varor stigit i 
dyrhet.33 

Till riksdagen 1760—62 anhöll man i Södermanland om att "Riksens 
ständer måtte gjöra någon för husbondefolk drägligare och säkrare för
fattning angående tjenstefolk, theras flyttningstid, städsel och löner".34 

Fyra härader i Östergötland menade inför samma riksdag att självsvåldet 
stigit hos legofolket; dels hade de omåttliga lönekrav, dels var de otidiga 
och visade 'sidvördnad' mot husbönderna. De gjorde även 'självrådiga' 
tjänstebyten varje år "hwarigenom ... största swårighet sig yppar, att 
widare kunna hålla dem i tygelen ..." En ny och sträng förordning 
behövdes, "ju förr dess hällre".35 På 60-talet kom åter krav från Söder
manland om en ny t jänstehjonsstadga. Utan en sådan kunde allmogen 
inte 'med fördel' driva sina svåra hemmansbruk. Man krävde också att 
tjänstefolket skulle hindras flytta till städerna, att lönerna visserligen 
kunde höjas på grund av dyrtiden, men att stränga straff utsattes för den 
som därefter överskred taxan.36 

Ropen på en ny förordning fortsatte. Tre härader i Södermanland på
pekade 1769 att en ny stadga måste antas. Det hade allmogen begärt vid 
flera riksdagar och det var ett högst angeläget ärende: hela lanthushåll
ningens framtid berodde på tjänstefolksfrågans lösning, hävdade man.37 

Lika skarpa krav kom från t. ex. Skaraborgs län. Bönderna i Vartofta på
minde om att man där redan för tio år sedan ansökt om en ny s tadga 
och att riksdagen lovat att förbättra den gamla: eftersom ingenting ännu 
verkställts kände man sig nödsakade att upprepa kravet.38 

Ännu så sent som vid riksdagen 1800 hade kraven på en ny tjänste
hjonsstadga inte tystnat. De flesta besvärspunkterna rörde ändringar av 
specifika delar av förordningen, framför allt flyttnings- och städseltiden, 
men från t. ex. Hälsingland kom kravet på en allmän revidering som 
skulle syfta till att ge bönderna "den billiga förmån ... att nödige arbeta
re wid Landtbruket icke saknas".39 

ATT LOTTA OM DRÄNGAR OCH PIGOR 

På lokal nivå var alltså uppslutningen bakom den restriktiva tjänstehjons
politiken större än i riksdagens bondestånd. Detta framgår även av andra 
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källor än besvärsmaterialet. Vid ett landstingsmöte i norra Hälsingland 
genomdrevs 1777 ett beslut som blev illa beryktat för att det drev den 
restriktiva tjänstehjonspolitikens principer in absurdum. Chydenius upp
rördes särskilt över den del av beslutet som innebar att drängar och pigor 
inte själva skulle få välja hos vilken husbonde de skulle söka tjänst, utan 
i stället fördelas mellan bönderna genom lottning. I landstingsbeslutet 
slog man fast att självsvåldet bland tjänstefolket i länet var värre än på 
någon annan ort i riket och att tjänstehjonsstadgan inte alls efterlevdes. 
Det hade lett till en situation där tjänstefolket hade "likasom fria tyglar 
att efter eget behag göra och låta" och att endast de förmögna husbön
derna hade möjlighet att erbjuda de förmåner som de krävde. För den 
fattigare delen av allmogen var villkoren "odrägelige, om icke omöjelige, 
att upfylla". Den åtgärd som man trodde skulle kunna råda bot på miss
förhållandena innebar att sockenstämman skulle granska mantalsläng
den när tiden för ombyte av tjänst närmade sig, för att därigenom kunna 
fastställa vilka personer i socknen som var underkastade tjänstetvånget, 
samt vilka husbönder som hade behov av, och rätt till, tjänstehjon. Där
efter skulle lottning företagas: varje tjänstehjons namn skulle skrivas på 
en lottsedel, sedlarna därefter läggas i en korg och ett barn med förbund
na ögon skulle dra en sedel när hemmansägarnas namn i tur och ordning 
ropades upp. I första hand var det de mindre husböndernas behov som 
skulle tillgodoses: "I händelse Tjenstehjonen äro färre än behofwen, hus
bonde som tarfwar mindre antal får låtta före, än then som äger förswara 
fiere, genom Låttning tager fyllnaden." 

Beslutet innehöll också ett förbud för drängar och pigor att flytta från 
sin hemsocken så länge som där fanns underskott på arbetskraft, samt 
hot om en halv årslöns förlust för den som vägrade arbeta på de helg
dagar som några år tidigare hade blivit avskaffade. Däremot medgav 
man att lönerna ("i anseende till waruprisens stegring") kunde fördubb
las jämfört med vad som stadgades i 1739 års tjänstehjonsförordning.40 

Åtgärden var alltför extrem och Kungl. Maj:t upphävde strax därefter 
landstingsmötets beslut.41 

Av landst ingsprotokollet går inte att utläsa vem eller vilka som varit 
initiativtagare till denna, även i samtidens ögon, alltför radikala åtgärd.42 

Men förmodligen hade den ett inte obetydligt stöd bland de hälsingska 
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bönderna: ungefär samtidigt (ca två veckor senare) ansökte nämligen 
bönderna i Bollnäs socken om en liknande åtgärd inför landstingsmötet 
i det södra fögderiet. Bollnäsbönderna klagade över att tjänstefolket nu
mer utgjorde en "lagstiftande menighet" som bl. a. visade olydnad i 
arbetet och vägrade arbeta på de avskaffade helgdagarna. Därför behöv
des ett 'contoir' som "igenom låttning efter mantalslängden må emellan 
Larsmässotiden och 14 dagar för Michelstid tilldela en och hwar husbon
de och hemmansägare som betarfwar nödige tjenstehjon af bägge Könen 
..." Alla var inte eniga om detta. Elva stycken reserverade sig: "Emot 
sidsta puncten, hwad angår ett Contoirs inrättande och någon lottning 
om Tjenstefolkets flyttning förklarade sig efter upläsandet efterskrefne 
aldeles deremot och påstår det bör förblifwa efter wanligheten."43 

Resultatet av Bollnäsböndernas framställan blev att det beslut om lott
ning som nyss fattats i norra fögderiet antogs även för den södra halvan 
av landskapet.44 

Femton år senare kom samma uppslutning bakom en restriktiv tjäns
tehjonspolitik i dagen i Ockelbo socken i Gästrikland: "Som ett dyrlegdt, 
sturskt och lättjefullt tjenstefolk", klagade sockenbönderna genom sitt 
ombud, "med allt skäl bör få namn af Swenska Bondens stora plåga" 
så har det blivit en allt större olägenhet för jordbrukarna genom de steg
rade lönerna. 'Vissa husbönders överdrivna frikostighet ' har gjort att den 
fattigare delen av allmogen måste vara utan arbetsfolk på sina gårdar. 
Tjänstefolket "söka ... sin egen maklighet; äska fiere frihetsdagar om 
året; äro granlagade i mat och dryck och icke nögde med husmanskost, 
samt i öfrigt uppstudsige, sjelfkloke och egensinnige, mera böjde för att 
råda än att lyda". Konsekvenserna för jordbruket skulle bli allvarliga 
"om icke en skyndsam och eftertryckelig bot härom rådes, genom utfär
dandet af en ny Tjenstehjons-Stadga .. ,"45 

SKILDA INTRESSEN BLAND BÖNDERNA 

En jämförelse mellan det sätt på vilket tjänstehjonsfrågorna hanterades 
av riksdagsbönderna respektive den lokalt förankrade bondeopinionen 
visar på klara skillnader. Visserligen synes överensstämmelserna mellan 
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åsikterna på de respektive nivåerna ha varit relativt stora före antagandet 
av 1739 års tjänstehjonsstadga — under den perioden ställde man till 
övervägande del restriktiva krav på tjänstehjonslagstiftningen både i riks
dagen och ute i landet. Men under seklets andra hälft blev man i ståndet 
allt mer försiktig och såg tydligen helst att tjänstehjonsfrågan inte alls togs 
upp till behandling av riksdagen. Ofta försökte man förhala besluten om 
en ny stadga. Orsakerna till denna taktik var tydligen att man fruktade 
att en omprövning av tjänstehjonspolitiken skulle kunna leda till in
skränkningar inte bara i tjänstefolkets rättigheter, utan även i husbönder
nas. Det var säkert också så att det var denna fruktan som drev bonde
ståndet att, när det väl tvingades att ta ställning i olika frågor som 
berörde tjänstehjonspolitiken, ansluta sig till de förslag som syftade till att 
begränsa floran av regler och restriktioner. 

Detta försiktiga, och ibland frihetsvänliga, agerande kontrasterar 
skarpt mot de lokala opinionerna i tjänstefolksfrågan. Ute i socknarna 
dominerade kraven på en utvidgning och/eller hårdare tillämpning av 
den restriktiva politiken. Där saknade man uppenbarligen den överblick 
som hade krävts för ett taktiskt agerande av det slag som ståndet visade 
prov på i riksdagen.46 

Det är också möjligt att riksdagens bondestånd inte representerade 
samma intressen som de bondegrupper som kom till tals i besvären och 
i annat lokalt material. Karaktären på innehållet i allmogens besvär gör 
det naturligt att koppla ihop de opinioner som där kom till uttryck med 
de intressen som den stora massan av små och fattiga bönder hade. De 
ville försv ara den restriktiva tjänstehjonspolitiken därför att den var till 
hjälp för dem i konkurrensen om den knappa arbetskraften. De kunde 
inte som de rikare bönderna förlita sig på överlägsna ekonomiska resur
ser för att hävda sig på arbetsmarknaden. Därför blev f lyttningsförbud, 
noggrant reglerade maximilöner, lottningar och andra restriktioner ett 
stöd för dem — åtminstone verkar man i det längsta ha hoppats på det 
— i konkurrensen om arbetskraften. 

Detta skulle betyda att det var den stora massan av bönder som kom 
till tals via besvärsmaterialet, medan riksdagsbönderna snarare represen
terade en ekonomisk och social elit bland allmogen. Riksdagsledamöter
na var ju också för det mesta hämtade ur ett övre skikt av bönder: nämn
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demän, kyrkvärdar, sexmän, etc. Det var heller inte ovanligt att bönder
na klagade över att deras representanter i Stockholm inte brydde sig om 
eller inte kände till i nnehållet i de enskilda besvären.47 

De ståndpunkter som bönderna gav uttryck för i riksdagen på 
1700-talet innehöll knappast några formuleringar som kunde tyda på att 
man tänkte i patiarkaliska termer i tjänstehjonsfrågan. På samma sätt 
förhåller det sig med de lokala opinioner som har redovisats i detta kapi
tel. Inställningen har varit att missförhållanden som inverkade menligt på 
husböndernas intressen skulle rättas till. Medlet var förbud och restriktio
ner på olika nivåer; antingen i form av en ny tjänstehjonsstadga eller i 
form av lokala förordningar som begränsade tjänstefolkets valfrihet och 
rörlighet. Man saknar diskussioner om förhållandet mellan statens skyl
digheter och husbondens ansvar av det slag som hade förts på riddar-
huset och i den offentliga pressen under seklets andra hälft. 

Ska man döma av det material som här har använts (vilket till sin 
huvudsakliga del är besvärsmaterialet) var det främmande för bönderna 
att diskutera i sådana banor. Därmed inte sagt att man inte verkligen 
tänkte på det viset: om besvären i första hand ger uttryck för de små bön
dernas tendens att sluta upp bakom den restriktiva tjänstehjonspolitiken, 
eftersom den kunde vara ett medel för dem att hävda sig gentemot rikare 
och ekonomiskt resursstarkare kolleger, så finns det i så fall inget som ute
sluter att de som i så fall sällan kom till tals i besv ärsmaterialet — de rika 
bönderna — hade börjat anamma tankesätt som närmade sig den patri-
arkaliska ideologin. För dem kan det ha varit fördelaktigare att ett större 
ansvar lades på de enskilda husbönderna eftersom de ju hade de resurser 
som krävdes för att utan hjälp av statliga restriktioner skaffa sig den ar
betskraft de behövde. Det är alltså möjligt att en ny patriarkalism av den 
typ Chydenius och andra lade grunden till på 1770-talet började få fot
fäste inom vissa bondeskikt, även om den ännu inte artikulerades i de 
kanaler som av tradition användes för att uttrycka de lokala opinionerna. 

Allt eftersom tiden gick och denna bondeelit växte i antal och inflytan
de borde den i så fall i olika sammanhang mer och mer haft tillfälle att 
ge röst åt de förmodade tankesätten. Från och med slutet av 1700-talet 
och början av nästa århundrade utkristalliserades nämligen denna bon
deelit som ett ledande skikt på landsbygden. 
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BÖNDERNA OCH PATRIARKALISMEN 

En ny sorts bonde 

Från slutet av 1700-talet drabbade en djupgående strukturomvandling 
det svenska bondesamhället. Från att tidigare ha varit relativt homogen 
ur ekonomisk och social synvinkel började nu landsbygden differentieras 
i en alltmer välbärgad bondeklass och ett permanent proletariat av obe
suttna.48 En bondeelit som alltmer började orientera sig mot profitgi-
vande produktion började växa fram. Utvecklingen var — med reserva
tion för regionala variationer — generell för större delen av Väst- o ch 
Centraleuropa.49 

De kulturella aspekterna på omvandlingen har skisserats av flera etno
loger och historiker. Den bild — som nu synes allmänt accepterad — 
som deras arbete resulterat i visar förändringen av en traditionell bonde
kultur som till sitt väsen var konservativ och karakteriserades av traditio
nalism och kollektivism. Som en följd av strukturomvandlingen ställdes 
bondesamhället senare, enligt etnologen Sven B. Ek, inför 'valet' att 
antingen reformera den gamla kulturen eller acceptera övergången till en 
helt ny livsstil. Man 'valde' det senare alternativet. En betydande 'folk-
psykologisk' förändring blev resultatet.50 

Den kulturomvandling som nu ägde rum har dokumenterats utförligt 
av etnologerna vad avser dess yttre former (klädedräkt, arkitektur, inred
ning, etc.) men forskningen har mer eller mindre gjort halt, menar Ek, 
inför det väsentliga innehållet i o mvandlingen. Det som är intressant är 
inte "de yttre kulturelementen utan de ideologier och värderingar som 
utgör kulturens kärna".51 

Tidigare forskning menade att orsaken till fö rändringarna av bonde
kulturen borde sökas i 1850- och 1870-talens ekonomiska högkonjunk
turer. Numera anser man att förändringsprocessen började redan under 
det föregående århundradets sista decennier, då bondeklassen gjorde 
avsevärda ekonomiska framsteg samt kraftigt förbättrade sina sociala och 
politiska positioner.52 Takten i omvandlingen har dock varierat mellan 
olika landsdelar: i delar av Norrland levde troligtvis traditionskänslan 
kvar längre än på andra håll i landet,53 även om en avsevärd 'moderni
seringsbenägenhet' gjort sitt inträde redan i slutet av 1700-talet.54 
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Den kulturella omvandlingen yttrade sig i att den framväxande bonde
eliten började närma sig den borgerliga kulturens yttre former. Man över
tog alltmer borgerliga prestigesymboler och livsmönster.55 11, ex. Öster
botten hade de rikaste bönderna redan vid 1800-talets första årtionden 
skaffat sig tapeter och porslin, och de drack kaffe, punsch och toddy i 
sina nya tvåvåningsbyggnader.56 Även i de norrländska linområdena 
syntes den nya bondeelitens status i de påkostade byggnadenia.57 Inne
hållet bestod av en psykologisk omorientering i riktning mot individualis
men och en därmed sammanhängande tendens att understryka familjens 
snarare än hushållets betydelse.58 

Närmandet till den borgerliga livsstilen får dock inte betraktas som en 
enkel efterapning av ett socialt ideal. På ytan kunde det kanske se ut som 
om bönderna gav upp sitt kulturella arv som 'allmoge' för att i stället 
identifiera sig med den urbana medelklassen. Den danske etnologen Pal
le Ove Christiansen menar att detta är en felaktig uppfattning: i själva 
verket var imiterandet av stadsföreteelser en strategi i bondeklassens strä
van att konsolidera sig i det nya stratifierade landsbygdssamhället. Bön
derna plockade inte slumpmässigt ut stadslivets företeelser och imiterade 
dem, utan omvandlade dem i en unik kombination för att omdefiniera 
sin 'självuppfattning ' i den rurala miljön. Därmed avskilde de sig både 
från stadsborgerligheten och — vilket var ännu viktigare — från torpar-
na, jordbruksarbetarna och de övriga obesuttna grupperna.59 Även den 
tyske historikern Josef Moos er betonar vikten av att inte se bondeelitens 
nya kulturyttringar som ett tecken på att den höll på att bli identisk med 
småbourgeoisien. Den nya bondetypen som växte fram på 1800-talet var 
inte en renodlat agrarkapitalistisk företagare, inte en representant för en 
landsbygdsbourgeoisie, utan en bonde med en stark egendoms- och 
ståndsmedvetenhet, och som utnyttjade de chanser som konjunkturerna 
och den ekonomiska liberalismen gav honom att öka sin rikedom och 
sitt anseende.60 Element som ekonomisk individualism, profitoriente
ring, uppmärksamhet på marknadens förändringar, m. m., kan inte för
hindra att det vore överdrivet att tala om ett förborgerligande av bonde
klassen. Det var snarare fråga om en 'Verjunkerung', åtminstone fram till 
1800-talets mitt.61 

Statsmakterna förhöll sig inte passiva till processen. Staten stimulerade 
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och understödde bondeklassens orientering mot individualism och famil
jeliv. Orvar Lölgren menar att böndernas ökande inriktning mot en pro-
fitgivande och penninginbringande produktion skapade behov av en 
statlig politik gentemot dem. Bondens ekonomi och dagliga liv blev före
mål för ett större intresse nu än tidigare från staten och dess lokala repre
sentanter (präster, kronofogdar, etc.). Bönderna sågs inte längre som en 
grå och likformig massa som skulle hållas i styr — nu strävade man efter 
att reformera, utbilda och 'civilisera'.62 David Sabean, som noterat 
ungefär samma utveckling i Tyskland, menar att statens ingripande bl. a. 
bestod i att man förbjöd överflödiga bröllop, danser, m. m., i syfte a tt 
skära av bondesamfundets horisontella relationer för att mer utrymme 
skulle ges åt de vertikala, dvs. bondehushållens förmåga att betala skatter 
till staten och deras förutsättningar att åstadkomma produktivitetshöj
ningar.63 

Kanske är det symptomatiskt att man i Sverige vid tiden för sekelskif
tet 1800 kan iakttaga en ny metod vid genomförandet av de överflödsför
ordningar som utfärdades. Förbud mot överflöd i kläder, kalas, bröllop, 
m. m., hade ända sedan 1600-talet utfärdats med jämna mellanrum. 
Runt sekelskiftet tillkom ett nytt inslag. Där man tidigare nöjt sig med 
ett förbud och sedan lagt ansvaret på dess upprätthållande på de statliga 
ämbetsmännen började man nu aktivt söka stöd bland bönderna själva 
vid genomförandet.64 

Förändrade relationer till tjänstefolket? 

Löfgren menar att ett fruktbart fält för att studera den kulturella omvand
ling som här beskrivits är tjänstefolkets ändrade ställning i bondehushål
len. Tidigare, när bondesamhället ägde en mer egalitär struktur, fanns 
inget socialt degraderande i tjänstefolksrollen. Systemet med drängar och 
pigor var ett ganska okomplicerat sätt att utjämna arbetskraftstillgången 
mellan hushållen. Längre fram kom dock tjänstefolket att i ökande om
fattning rekryteras från de obesuttna, vilket reflekterades i bondeelitens 
önskan att distansera sig från dem. De gemensamma måltiderna, där 
både bondefamiljen och tjänstefolket satt vid samma bord, upphörde; 
separata boningsrum för tjänstehjonen inrättades; husbonden deltog inte 
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längre i arbetet tillsammans med sina anställda; etc. De ökande skill
naderna innebar problem, och klagomålen över tjänstefolket ökade i och 
med att den gamla patriarkalt egalitära strukturen ska ha vittrat 
sönder.65 

De här faktorerna borde göra det möjligt, menar Löfgren, att konstru
era en tidtabell för bondeklassens kulturella omvandling, åtminstone vad 
gäller framväxten av det nya familjebegreppet. Skillnaderna var stora 
mellan 1800-talets början och dess slut: vid den senare tidpunkten fanns 
en klar åtskillnad mellan familjen och tjänstefolket — tidigare hade de 
två kategorierna varit integrerade i ett gemensamt hushåll.66 

Man behöver inte helt och hållet instämma i Löfgrens beskrivning för 
att ändå hålla med om att det verkar rimligt att bondeklassens kulturella 
omvandling borde avspeglas i förhållandet till tjänstefolket. Låt oss ta 
fasta på Löfgrens förslag och göra ett försök att mäta förändringarna i 
relationen mellan husbönder och tjänstefolk i syfte a tt se om man kan 
dra några slutsatser angående den patriarkala ideologins förekomst i var
dagslivet. 

När det gäller 1800-talets lokala bondeattityder till tjänste folket finns 
större källmässiga problem än för det föregående seklet. En sådan rik 
källserie som allmogens besvär sinade från och med seklets första decen
nium och förvandlades snabbt till några spridda och sterila rester av det 
som en gång var ett fylligt socialhistoriskt källmaterial. 

Källor som kunde ersätta besvären finns egentligen inte. Sockenstäm
moprotokollen behandlar tjänstehjonsfrågorna mycket sparsamt. Man 
kan av detta förhållande inte ens dra slutsatsen att problemen skulle ha 
varit ointressanta för sockenmännen ty även på 1700-talet togs dessa 
frågor sällan upp i sockenstämmorna. Enskilda händelser som säger 
något om den eventuella förekomsten av patriarkala relationer skulle 
kunna hämtas ur domböckerna, men här gör sig r epresentativitets- och 
tolkningsproblemen påminda. Av rent praktiska skäl är det svårt att 
excerpera ett så stort antal fall ur domböckerna att de kan ge underlag 
för generella omdömen. Problemen med tolkningen av materialet är 
också påtagliga. Ett par exempel: 

Per Johansson, 25 år, var 1816 i tjänst hos bonden Per Jonsson i Öster-
backe i Sj älevads socken i Ångermanland. På hösten det året arbetade 
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han i bondens skog och råkade hamna under ett nedfallande träd; ska
dorna gjorde honom oförmögen att arbeta under en längre tid. Drängens 
far, som var torpare, tog hem pojken till sig och underhöll honom med 
mat och skötsel under några veckor. Nu stämde han bonden på de kost
nader han haft för sonens uppehälle. Han kunde åberopa sig på den 
paragraf i tjänstehjonsstadgan som sade att om tjänstehjon insjuknar i 
tjänsten, så "bör husbonde låta det sköta och wårda". Trots detta beslu
tade rätten att torparen inte hade rätt till ersättning eftersom han inte i 
förväg hade gjort upp om den saken med bonden.67 Bonden ansåg sig 
uppenbarligen inte ha särskilt långtgående patriarkaliska skyldigheter 
gentemot sitt tjänstefolk. Uppfattningen delades uppenbarligen av rätten, 
som genom sitt utslag implicit hävdade att det inte fanns någon veder
tagen praxis som kunde upphäva avsaknaden av en formell överenskom
melse mellan parterna. Men om bondens och rättens, eller om drängens 
och torparens, uppfattning om en husbondes ansvar var uttryck för en 
allmän opinion är svårt att avgöra. 

Ett annat fall som också handlar om en tvist om en husbondes skyldig
heter att ta hand om ett sjukligt tjänstehjon är från Medelpad och Timrå 
socken 1802. Efter ungefär ett och ett halvt års tjänst hos bonden Pär 
Mattsson drabbades drängen Eric Hansson av en så svår benröta att han 
inte kunde fortsätta att arbeta. Mellan husbonden och drängens äldre bror, 
som var skattebonde i samma socken, uppstod nu en häftig tvist om vem 
som var skyldig att ta hand om honom till tjänsteåret var till ända. Bon
den menade att drängens förmögna släktingar hade det största ansvaret, 
och att han, som tvingats anställa en ny dräng omöjligen kunde belastas 
med uppehället för en sjukling. Brodern hävdade att Pär Mattsson inte 
kunde tillåtas slippa de skyldigheter han hade i egenskap av husbonde: 

Det skulle väl vara Pär Mattssons lust och fägnad, att han såsom en 
ibland de största bönderna i skatt och välmåga få leja sig drängar 
och när de bliva sjuk under deras tjänstetid lasta dem på deras fatti
ga släktingar, såsom jag, det skulle väl Pär Mattsson tillräkna sig en 
god skörd, att jag såsom fattig skulle åläggas det.68 

Tvisten sl utade med en förlikning som inte är återgiven. I det här fallet 
ställs patriarkalism emot släktskapstänkande, men vilken av de två par
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terna — drängens husbonde eller hans bror — som vann mest stöd för 
sitt krav ute i socknen är omöjligt att avgöra med ledning av detta enda 
fall. 

Vill man inte bara slå fast att en förändring i attityderna till tjänstefol
ket ägt rum, utan också empiriskt belägga och åtminstone i grova drag 
tidsmässigt fastställa omvandlingen, måste man ha möjlighet att opera-
tionalisera några av denna kulturförändrings element till en kvantitativt 
mätbar serie. T. ex. kan man kanske tillåta sig vissa antaganden på 
grundval av en mätbar företeeelse som benägenheten att flytta mellan 
olika husbönder: om tendensen att endast stanna ett eller högst två år 
i sträck hos samma husbonde avtog under 1800-talets lopp kan man 
anta att de patriarkala bindningarna mellan husbönderna och tjänstefol
ket förstärktes under seklet, eftersom den patriarkala ideologin logiskt 
sett borde vara mer förenlig med långvariga relationer än med korta. Om 
flyttningsbenägenheten ökade kan man dra den motsatta slutsatsen. Som 
vi skall se i kapitel 10 är det emellertid svårt att fastställa någon entydig 
tendens. Visserligen ökade flyttningsbenägenheten något fram till 1800-
talets första hälft, men efter sekelmitten avtog den återigen. Trenden är 
dock svag. Det man vågar säga med ledning av denna variabel är endast 
att ingenting pekar på att de patriarkala bindningarna skulle ha varit 
svagare under seklets andra hälft än under under 1700-talets slut. 

En annan mätbar relation som bör kunna säga något om patriarkalis-
mens villkor är förändringar i åldersskillnaden mellan husbönder och 
tjänstefolk. Om skillnaderna är stora kan vi anta att åtminstone förutsätt
ningarna för patriarkala relationer var större än i de fall åldersgapen var 
små — i det senare fallet borde patriarkaliskt faderliga" attityder ha varit 
svårare att upprätthålla. 

Lutz Berkner har visat — i och för sig ganska självklart — att de hus
håll som hade största anledningen att anställa tjänstefolk var de där hus
bondefamiljen var relativt ung och där barnen ännu var så små att de 
inte kunde bidra med sitt arbete. Kompletterande arbetskraft måste 
under sådana omständigheter skaffas i form av tjänstefolk.69 Åldersskill
naderna behöver därför inte ha varit så stora som man gärna föreställer 
sig. Av t abell 3 nedan framgår klyftan i ålder mellan husbönder och 
tjänstefolk i en av de största hälsingesocknarna. 

— 120 — 



Lokala bondeattityder 

Tabell 3. Åldersskillnaden mellan husbönder och tjänstefolk. Bollnäs 
1785 och 1870. Husbondens ålder minus tjänstehjonets. 

minus/plus 
Drängar 1785 (n = 138) 

—11 10--1 0—10 11—20 21—30 30— 
6 10 27 35 33 27 
4 % 7 % 20% 25% 24% 20% 

Pigor 1785 (n = 217) 
—11 10--1 0—10 11—20 21—30 30— 
7 15 49 70 48 28 
3 % 7 % 23% 32% 22% 13% 

minus/plus 
Drängar 1870 (n = 105) 

—11 10--1 0—10 11—20 21—30 30— 
2 3 17 40 26 17 
2 % 3 % 16% 38% 25% 16% 

Pigor 1870 (n = 179) 
—11 10--1 0—10 11—20 21—30 30— 
3 9 20 61 56 30 
2 % 5 % 11 % 34% 31 % 17% 

Källa : 178 5: Hfh-längd, vol. A I:4a och AI:4b; 1870: Femårsutdrag, Forskningsarkivet, 
Umeå. 

Mellan slutet av 1700-talet och slutet av nästa sekel ökade åldersskill
naderna. Antalet unga husbönder minskade och de fall d är skillnaden 
i ålder var mindre än tio år minskade från 20 till 16 % för relationen 
drängar-husbönder, och från 23 till 11 % för pigor-husbönder. A andra 
sida fanns vid båda tidpunkterna en stor andel fall där åldersskillnaderna 
var så stora att de rimligtvis borde ha kunnat förenas med patriarkala 
attityder och beteenden: på 1700-talet var ca 70 % av tjänstefolket mel
lan 10 och 30 år yngre än sina husbönder. Andelen hade stigit till c a 
80 % åttiofem år senare. 
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Inte heller förändringarna i åldersgapet mellan husbönder och tjänste
folk tillåter några säkra antaganden om förändringar i fråga om patriar-
kalismen. Visserligen kan man säga att skillnaderna i ålder var större 
under 1800-talets andra hälft än ungefär hundra år tidigare, men föränd
ringen är inte betydande. Om förändringen trots allt skulle peka åt något 
håll är det i alla fall inte i riktning mot en försvinnande patriarkalism på 
landsbygden. 

En annan relevant företeelse som åtminstone i princip är mätbar är 
bords- och måltidsgemenskapen mellan husbönder och tjänstefolk. Man 
brukar anse att övergivandet av denna sedvana är ett indicium på de 
gamla patriarkala relationernas bortdöende. Här har man då uppfattat 
den sociala närheten som ett patriarkaliskt drag, dvs. en 'romantisk' syn 
på patriarkalismen. I praktiken är det dock inte möjligt att empiriskt 
mäta livskraften hos detta bruk annat än i mycket grova termer. Dess
utom kan man i det här fallet ifrågasätta företeelsens innebörd i bonde
samhället, dvs. om bordsgemenskapen verkligen var ett uttryck för en 
gammaldags patriarkalisk anda. Att husbondefolk och tjänare åt vid 
samma bord behöver inte ha inneburit att tjänstefolket betraktades som 
likställda med barnen och som fullvärdiga familjemedlemmar gentemot 
vilka inga sociala skrankor upprätthölls. I en minnesberättelse som hand
lar om 1840-talets skånska landsbygd sägs att 

under hvardagslifvet märktes [skillnaden i samhällsställning] ännu 
mindre, ty husbondefolk, barn och tjänare åto vid samma bord ock 
ur samma fat, deltogo i samma arbeten, ock husets döttrar och 
pigor delade bädd med hvarandra, liksom sönerna med drängarna. 
Men blef det fråga om äktenskap mellan 'tjänare ock fri', då fram
trädde gränsen så skarp ock hög, att den i fråga om mera ansedda 
bondfamiljer blef nära nog oöfverstiglig.70 

Här framgår det tydlgt att skarpa klassgränser präglade hushållet sam
tidigt som man uppehöll bords- och måltidsgemenskapen. Det kan till 
och med vara så att måltiderna var ett tillfälle där skillnader underströks 
och husbonden sökte symbolisk bekräftelse på sin patriarkaliska myndig
het och överordnade ställning i förhållande till tjäns tefolket. Just denna 
funktion hos mat och måltidsritualer betonas av Medick och Sabean. De 
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anför exempel på hur de ritualer som omgärdade måltiderna i de öster
rikiska storbondehushållen ännu långt in på 1900-talet tjänade till att 
markera husbondens makt över tjänstefolket: husbonden ledde bords
bönerna, han demonstrerade via maten sin generositet och storslagenhet, 
det fanns bestämda regler för vem som fick skratta vid matbordet, och 
så vidare.71 Här fungerade de gemensamma måltiderna snarare som ett 
medel att reproducera och upprätthålla de sociala skillnaderna. Om de 
samtidigt var en beståndsdel i en patriarkalisk ideologi så var den i så 
fall av ett något annorlunda slag; en patriarkalism där olikheten mellan 
parterna betonas. 

Så även om det är klart att förändrade sedvanor med avseende på 
måltiderna i hushållen var utslag av att förhållandet mellan husbönder 
och tjänstefolk höll på att förändras, så är det inte lika självklart hur för
ändringen ska tolkas. Det behöver inte vara så att patriarkalistiskt tän
kande höll på att dö bort — det kunde lika gärna vara ett uttryck för 
en ny patriarkalism i andra former. 

På liknande sätt kan man argumentera när det gäller arbetsgemenska
pen. När upphörde husbonden att delta sida vid sida med sitt tjänstefolk 
i arbetet och vilken innebörd hade en sådan förändring? Aven denna fak
tor är i praktiken omöjlig att göra mätbar. Man kan kanske ana sig till 
en mycket grovhuggen tidtabell när man vet att första gången denna frå
ga diskuterades i riksdagen var 1817—18. Då beskyllde bonderiksdags
mannen Hans Michaelsson från Gävleborgs län sin kollega Olof Månsson 
från Blekinge för att ha lagt sig till med herremanslater. Michaelsson på
stod att den "Swenske och i synnerhet Norrländske Bonden ständigt 
nödgas wara både först och sist på sina arbetsförrättningar, så att han 
sjelf kan hafwa tillsyn om bergningens ordentliga tillgång". Men, fortsatte 
han, om det var så att Olof Månsson "äger den Patronaliska friheten, att 
sjelf sitta på sin stol och commenderà sitt tjenstefolk på sitt arbete, det 
kan honom icke förnekas .. ."72 

Men ett sådant mått — att frågan vid en viss tidpunkt kom upp till 
debatt — är inte särskilt precist och ger i bästa fall bara en antydan om 
när arbetsgemenskapen hos allmogen inte längre var lika självklar som 
tidigare. Slutligen kan man också invända att det faktum att husbonden 
inte längre deltog i arbetet inte alls behöver betyda att patriarkalismen 
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var i utdöende. Kanske ansåg han att en ömsesidig anda av patriarkalisk 
tillgivenhet rådde mellan honom och hans anställda och att han av den 
anledningen kunde lämna arbetet åt deras eget ansvar. 

Att finna ett mått på den patriarkaliska ideologins styrka i det dagliga 
livet är uppenbarligen svårt. I de fall där det har varit möjligt att empi
riskt mäta förändringar (ömsningsbenägenheten, åldersskillnader mellan 
husbönder och tjänstefolk) har vi inte kunnat konstatera några påtagliga 
förändringar. De två variablerna säger dessutom i bästa fall endast något 
om vilka förutsättningar som fanns för patriarkala relationer. I de fall som 
mer direkt angår relationerna mellan husbönder och tjänare (bords- och 
arbetsgemenskapens avtagande) är de praktiska möjligheterna att mäta 
förändringen mindre, och dessutom finns alltid utrymme för a lternativa 
tolkningar — vi vet att försvinnandet av måltids- och arbetsgemenska
pen är uttryck för en attitydförändring mellan bondeklassen och dess 
arbetskraft men vi kan inte säga i vilken riktning förändringen gått: mot 
en opersonlig och marknadsmässig syn på arbetskraften eller mot en 
medveten patriarkalism på grundval av den sociala distans som alltmer 
kännetecknade relationerna till tj änstefolket. 
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KAPITEL 9 

Drängar, pigor och bönder 

EN VIKTIG F RÅGA för tjänstefolket var naturligtvis lönerna: drängar och 
pigor kämpade för att få så höga löner som möjligt och husbönderna 
strävade efter att hålla dem så låga som möjligt. Bönderna beklagade sig 
ständigt över att tjänstefolket hade alltför uppskruvade lönekrav. Denna 
sida av motsättningarna mellan husbönder och tjänstefolk ska emellertid 
lämnas åt sidan här: det får betraktas som självklart att drängar och 
pigor önskade så höga löner som möjligt, i kvantitativ mening. Men detta 
var bara en (och kanske en underordnad) del av lönekraven. Framför allt 
strävade tjänstefolket efter att omvandla lönen till andra former än dem 
som tjänstehjonsstadgan tillät. Man krävde inte bara mer utan också 
annat: stora mått av fri tid för egna angelägenheter och betalning i olika 
naturaformer. 

Det fanns en vitt utbredd strävan hos de personer som befann sig inom 
räckhåll för tjänstehjonsstadgans paragrafer, att dra sig undan årstjänsten 
och tvånget att underordna sig husbondeväldet. Variationerna i skör
deutfallet var en faktor som påverkade möjligheterna att förverkliga den
na strävan. När skördarna var goda steg efterfrågan på arbetskraft sam
tidigt som livsmedelspriserna sjönk. Detta beydde att reallönerna 
ökade.1 I en sådan situation kunde det kanske tyckas naturligt att tjäns
tefolket och de obesuttna skulle passa på att ta de välbetalda arbeten 
som fanns. Reaktionen blev i stället den motsatta. Okade reallöner betyd
de att den arbetsinsats som krävdes för att täcka överlevandets behov 
minskade, och följaktligen minskade utbudet av arbetare. Möjligheten att 
slippa lönearbete värderades högre än den materiella trygghet en fast 
anställning erbjöd. Det var endast under år med mindre goda skördar 
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som tillgången på tjänstefolk blev mindre knapp: en samtida observatör 
i Ångermanland konstaterade således att "nöden werkar således krafti
gare än högsta anbud i lön och städsel".2 Det var uppenbarligen så att 
många föredrog ett par dagars lösa dagsverken per vecka i stället för års
tjänst när konjunkturerna var goda. 

Förklaringen kan naturligtvis vara att tjänstefolkets villkor var så dåli
ga — brutal behandling och låga löner — att de av den anledningen såg 
vilket annat alternativ som helst som bättre. Uppenbarligen försökte man 
också i allmänhet pressa tjänstefolket till hårdare arbete än de hemma
varande vuxna eller halvvuxna barnen.3 Men som vi ska se saknade 
inte alls tjänstefolket kraft att hävda sina intressen och driva igenom för
måner och rättigheter när de tog anställning. Den stora efterfrågan på 
arbetskraft gav dem ett gott utgångsläge vid förhandlingar med hus
bönderna. 

En viktig del av förklaringen till detta beteende kan sökas i den tradi
tionella bondekulturens värderingar och attityder till lönearbetet som 
sådant. Det är klart att motsättningarna mellan husbönder och tjänste
folk handlade om löner, mat, kläder och arbetsvillkor, men som E. P. 
Thompson har påpekat så innehåller varje intressekonflikt också element 
av värderingar.4 Jag ska återkomma till den diskussionen efter en redo
görelse för de olika former som tjänstefolkets krav yttrade sig i. 

JUNGFRUR, HALVÅRSTJÄNARE 
OCH FRIMÅNDAGAR 

År 1774 krävde bonden Jöns Bertilsson i Ramsele socken i Ångerman
land hos landshövdingeämbetet att han i egenskap av 'förste angivare' 
skulle få ta drängen Gunnar Jacobsson i sin tjänst. Denne hade nämligen 
ingen husbonde och var heller inte mantalsskriven i socknen. I stället 
föredrog han, påstod bonden, att 'driva omkring i lättja' och ta dags
verksarbeten mot oskäliga löner. Drängen försvarade sig med att han höll 
på att lära sig till smed och för övrigt kunde bland andra kyrkoherden 
intyga att han inte krävt oskäligt mycket betalt för sina dagsverken.5 Det 
är okänt vad landshövdingen beslutade, men Gunnar Jacobssons val av 
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försörjningssätt var typiskt för många obesuttna i Ångermanland vid den 
här tiden. Idealet var att i möjligaste mån undvika den ofrihet man tyck
te sig uppleva i bondehushållen och i stället försörja sig på tillfälliga arbe
ten. Detta gällde inte bara män: även ogifta mödrar med små barn avvi
sade den materiella trygghet som medlemskapet i ett bondehushåll 
erbjöd. Den omfattande linindustrin i Ångermanland gav dem möjlig
heter att försörja sig på egen hand genom att spinna och göra andra slags 
dagsverken i stället för att ta tjänst som piga hos bönderna. 

Det gällde till exempel Karin Olofsdotter i Nätra, som under en längre 
tid hade lyckats undgå att mantalsskrivas. Hon var trettio år gammal och 
bodde med sin femåriga dotter hos en båtsmansänka, där hon försörjde 
sig på att mot betalning i spannmål spinna lingarn åt flera av socknens 
bönder och även åt kyrkoherden. Hon angavs 1768 av en inspektor 
Lundholm för att hon inte mantalsskrivit sig, och denne begärde samti
digt att få ta henne i sin tjänst. Han kunde hänvisa till tjänstehjonsstad
gan, som gav angivaren förtursrätt till icke mantalsskrivna tjänstehjon.6 

Han åtog sig även att försörja barnet samt att betala de skulder Karin 
ådragit sig som förskott för spånaden. Att Karin Olofsdotter var ogift mor 
med ett minderårigt barn tycks inte ha gjort henne mindre attraktiv som 
arbetskraft. 

På liknande sätt förhöll det sig med Barbro Gabrielsdotter i Sollefteå. 
Liksom Karin hade hon ett femårigt barn och hon skaffade sig sitt uppe
hälle genom att spinna och göra dagsverksarbeten. Uppenbarligen hade 
hon lyckats undgå tvånget att ta årstjänst genom att hänvisa till den pass
ning och skötsel som barnet krävde; länsmannen skrev i samband med 
att hon angavs för mantalsskrivning på 1770-talet att "bemälta barn som 
fostras wäl tyckas således hädanefter ei behöfva större skiöttsel än mat och 
Christelig aga, hwilka förmoner mången nödträngd landtbrukare gjerna 
erbjuder, utom lön och kläder om the henne i tienst kunde anhålla". Hit
tills hade Barbro Gabrielsdotter, skrev länsmannen, vant sig vid att sitta 
som inhyses ""och efter eg it behag giöra thet arbete som i smaken fallit". 
Hon ville på intet vis ta tjänst som piga utan ljög istället om barnets ålder 
för att även i fortsättningen få "wara bibehållen med de wanda godagar". 

Ett tredje exempel är Lisbeta Larsdotter, som med sin oäkta son satt 
inhyses hos en torpare. En ryttmästare Silfverstolpe ville 1768 ta henne 
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i sin tjänst samt även försörja barnet. Samtidigt beklagade han sig över 
de här kvinnornas förvrängda stolthet, som gjorde att "de swälta heldre 
med sitt Barn om wintern, och tycka sig Sommartiden ... å sitt arbete 
äga dubbel winning emot de öfrige Sorter ärlige Pigor som måst 
tjena".7 

De här kvinnorna gjorde motstånd mot försöken att tvinga in dem i 
en ofri årstjänst som pigor. Det ansågs på något sätt deklasserande och 
de föredrog i stället att leva 'godagar' efter sitt eget behag, även om det 
kunde innebära att de fick svälta om vintern. De här tre exemplen är 
från slutet av 1700-talet. Ungefär femtio år senare hade de kvinnor som 
levde på detta vis fått ett särskilt öknamn — 'jungfrur'. Landshövdingen 
i Västernorrlands län berättade år 1828 att de så kallade 'sabbatskala
sen' i Själevad och andra socknar — kalasen var beryktade för det superi 
och ogudaktiga leverne som ägde rum — besöktes "af de här så kallade 
Jungfrur — som sitte för sig sjelfve med 2 el 3 barn — och af en gammal 
plägsed här i orten anse sig bättre än en piga som nödgas tjena — derför 
att hon för sig sjelf ej har annat laga försvar".8 

Under 1800-talets första decennier ansåg man att problemet med att 
tjänstefolket drog sig undan från plikten att ta årstjänst hade blivit särskilt 
allvarligt. Vid riksdagen 1817—18 påstod man att en 'osed börjat insmy
ga sig' på flera ställen i landet, nämligen att "Tjenstehjon, heldst de gifta, 
söka undandraga sig årstjänst, i hopp att genom spanntalströskning eller 
andra betingsarbeten föda sig öfwer wintern .. ."9 Tillsättandet av den 
så kallade lösdrivarkommittén på 1820-talet vittnar om den vikt man 
lade vid problemet. Till kommittén kom landshövdingarnas rapporter, 
av vilka de flesta innehöll påståenden om att de tjänstlösas antal hade 
ökat. Orsakerna sades dels vara de liberala lösdrivarförordningarna från 
1819 och 1824, dels de låga spannmålspriserna, vilka erbjöd tjänstefolk 
och andra obesuttna möjlighet att på ett par, tre dagars dagsverken tjäna 
ihop till e n veckas uppehälle.10 

Men orsaken kunde även enligt rapporterna sökas i en ändrad attityd 
hos tjänstefolket: 'böjelsen för en oberoende levnad' hade kraftigt till
tagit, hävdades det i flera skrivelser till kommittén. En kronofogde i Upp
sala län menade att "begäret att så vidt möjligt söka sjelfberoende" hade 
lett till en ökning av inhyseshjonens antal, och att tjänstefolk som inte fick 
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de praetenderade' lönerna hellre arbetade mot dagspenning, vilket de 
tillsammans med den större frihet ett sådant liv erbjöd ansåg vara att 
föredra framför årstjänst.11 Landshövdingen i Karlstad påstod att den 
'nästan oinskränkta' hemmansklyvningen i länet lockade drängar och 
pigor att lämna sina tjänster för att gifta sig på ibland bara ett hundradels 
hemman. Allmogen hade alltid sökt anledningar att 'skilja sig från tjäns
tehjonsklassen', men omfattningen hade nu ökat, eftersom böjelsen för en 
oberoende levnad hade tilltagit, ansåg han. Från Gävle rapporterades att 
många ville "häldre i frihet och maklighet njuta en sparsammare spis, 
än under fullt arbete förses med tillräckligt underhåll af en husbonde". 
I Västerbotten trodde landshövdingen att större delen av tjänstefolket 
"förvillade af hoppet om en oberoende lefnad och origtigt begrepp om 
egit bästa" egentligen strävade efter att undgå lagstadgad årstjänst för att 
hellre sitta inhyses hos andra, om bara rätten gavs dem.12 

Problemen var kanske av större omfattning vid 1800-talets ingång, 
men knappast annorlunda till sin karaktär, jämfört med tidigare perio
der. På grund av befolkningsökningen och proletariseringen var troligtvis 
antalet personer som höll sig undan från årstjänsten större än det hade 
varit tidigare, men den attityd till lönearbetet som beteendet återspeglade 
var ingen ny företeelse. Vittnesmål från tiden kring sekelskiftet 1700 
antyder samma kulturella mönster. 

I förordningen om tjänstefolkets avlönande i Västmanland 1685 påpe
kades att det var strängeligen förbjudet att härbärgera "något friskt ungt 
Qwinfolck, som således söker at draga sig undan Tienstefolckz Ordning
en och sättia sigh för sig sielff".13 Liknande förbud fanns i den lokala 
stadgan för Gotland år 1698, och i ett projekt till lego hjonsstadga från 
Uppland 1713 hade man 

kommit i ehrfarenhet, huru som friskt follk, både drängar och pigor 
på åtskilligt sätt undandraga sig r edeligt tienande, och alltså sam-
manslagga sig öfwer nödtorften på skattehemman hoos sine förälld-
rar och slächt, eller wjidh bruken utan löhn arbeta, för förswar ifrån 
solldat och båtzmanj, inträngiandes sig på oskattlagde torp i krog-, 
back-, skytt-, fiskare- och skougwachtare stugor, gåendes till arbete 
hoos andra när dhem lyster för math och dagelön ...14 
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I Stockholms län varnade man framför allt drängarna för att 'inlägga' sig 
flera stycken på ett hemman i syfte att få vara sina egna året igenom.15 

Av de upprepade klagomålen och förbuden att döma levde detta bete
ende kvar med oförminskad styrka under resten av århundradet och 
långt in på 1800-talet. 

På 1730-talet tyckte sig landshövdingen i Nylands län konstatera att 
där fanns en "begärlighet at, under hwarjehanda förebärande och in-
wändning, sätta sig inhyses och på sin egen hand".16 Kronofogden i 
södra Hälsingland klagade 1764 över att 'en myckenhet' pigor satt för 
sig själva, utan årstjänst. De skyllde på att de måste sköta sina gamla för
äldrar eller anhöriga, och bönderna hade därigenom ingen nytta av 
deras arbetskraft. Somrarna använde de till att hämta löv och foder i sko
gen för några kreatur, och under vintrarna satt de vid spinnrocken. Gar
net vävde de sedan under vårarna och tog själva hand om försäljningen 
av väven.17 

I Dagligt Allehanda påstod signaturen 'Peripatheticus', en av motstån
darna till Chydenius i tjänstehjonsdebatten under 1770-talet, att "om det 
får stå i Tjänstehions eller deras fria behag, som til årstjänst äro danade 
och födde, at antingen tjäna eller blifwa sine egne; så wälja större delen 
i de fleste Landsorter det senare, om de ock efteråt skulle gå med käppen 
och säcken".18 I samma tidning klagade en annan insändare över att 
det nu var svårare än någonsin att få tag i tjänstefolk i Finland, trots att 
det varit missväxt där: många drängar och pigor hade trots den felslagna 
skörden valt att sätta sig inhyses "under anhörigas eller wänners 
beskydd".19 

Oviljan mot en fast anställning som lönearbetare levde länge kvar. Ett 
genomgående tema i de sockenbeskrivningar som lantmätarna gjorde 
vid mitten av 1800-talet, var svårigheterna att få ungdomen och tjänste
folket att anpassa sin arbetsdisciplin till jordbrukets behov. I beskriv
ningen av Lidens socken i Medelpad, påstods t. ex. att ungdomen var 
obenägen att ta årstjänst: förtjänsterna vid flottningen till sågverken i 
trakten lockade bort arbetskraften från jordbruket. Man värderade högre 
den större personliga frihet som det arbetet innebar i förhållande till 
arbetet som dräng. "Så länge de höga dagsverkspriserna stå, och arbeta
re äro eftersökta, anser tjänaren det för sig förmånligare att vara sin egen 
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husbonde, ehuru erfarenheten visar, att mera välsignelse och behållning 
blir deras vinst, som ärligen gå bonden tillhanda." Om Tuna i samma 
landskap berättades att den stora bristen på tjänstefolk berodde på "den 
uppväxande ungdomens otidiga sträfvan att, som det heter 'rå sig sjelf ". 
Från Sättna rapporterades att det var svårt att få tag i en duglig dräng, 
eftersom "karlar med drift och duglighet vanligen låta skrifva sig i någon 
bondes tjenst, utan att vara i deras bröd, samt gå på dagsverksförtjenst", 
vilket var ytterst skadligt både för dem själva och husbönderna, och 
angående Njurunda menade lantmätaren att arbetstillfällena vid bland 
annat Svartviks skeppsvarv och lastageplats gjorde tjänstehjonen an
språksfulla och ovilliga att ta tjänst. Man finner därvid, sades det, "ogift 
folk af båda könen genast färdiga att, som talesättet är, rå sig sjelfva". 
Med inkomsterna från sågverken och flottningen kunde många "oräk-
lingar, de der hyst sig rum i någon koja under vintern, vägra att med 
arbete tillhandagå bonden, så länge deras sommarförtjenst ännu räcker", 
och sedan "framsläpa sitt lif under vintern i osedlighet och liknöjd dåsig
het". Resultatet blev att en 'moralisk pest' smittade det uppväxande 
släktet.20 

Alla lyckades emellertid inte helt undgå tvånget att ta tjänst i bonde
hushållen. För många var det kanske heller inte det mest eftertraktade 
alternativet — det var ett måhända alltför osäkert och äventyrligt sätt att 
skaffa sig uppehället. Men även inom ramen för en fast plats som dräng 
eller piga fanns ett otal möjligheter att göra upp om anställningsvillkor 
som erbjöd stor frihet från husbondens kontrollmöjligheter. 

Ett alternativ var att vara mantalsskriven i årstjänst som dräng eller 
piga hos en bonde, men i verkligheten endast arbeta hos denne under 
halva året, vanligen sommarmånaderna. Aven de nna praxis — som ju 
var strängt förbjuden — hade gamla anor. En förordning från 1698 för 
tjänstefolket i Västmanland förbjöd bönderna att hålla så kallade 'hälf-
tendrängar'.21 I Uppland talade man i början av nästa sekel om drängar 
och pigor som "äro under Tittul af hallfårstienare, som dhet öfriga hallf-
wa åhret wancka på sin egen behagelighet .. ."22 Andra beteckningar 
fanns: i Jämtland kallades företeelsen för 'halvtjänster', i Ångermanland 
för 'sommardrängar'.23 

Det är inte omöjligt att många bönder fann denna praxis fördelaktig 
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och gärna gick med på kraven. Under vinterhalvåret var förmodligen 
behovet av arbetskraft inte så akut som under sommaren. Husbonden 
kunde sannolikt kompensera sig för den beviljade ledigheten genom att 
göra avdrag på lönen — "mot eftergift, till större eller mindre del, af 
wanliga lönewilkor", skrev landshövdingen i Västernorrland, betingade 
sig tjänstefolket (vanligen drängarna) rätten att vara fria långa tider.24 

Dessutom minskade ju matkostnaderna, eftersom de så kallade som
mardrängarna sannolikt var frånvarande från hushållet under långa 
perioder. 

Men för de husbönder som hade behov av arbetskraften även under 
vinterhalvåret — och med tanke på de omfattande binäringarna i Norr
land, t. ex. linindustrin, måste de ha varit många — måste villkoren ha 
tett sig svåra att fördra. I en skrivelse från 1790-talet om lantbrukets för
bättrande i Hälsingland, påstods att tjänstefolket skaffat sig friheter som 
med tiden förvandlats till lagar, som t. ex. "att råda sig sielfwe tredie delen 
och hälften af året, hwilket nu måste medgifwas de fleste drängar .. ,"25 

På en sockenstämma i Jämtland 1829 yttrades allmänt klagomål "öfver 
många tjenstehjons osed och sjelftagne frihet att, tvertemot Tjenstehjons-
stadgans innehåll, blott tjena någon del af å ret och tillbringa den öfriga 
delen efter sitt behag .. ."26 

Halvårstjänster var av allt att döma vanligast bland de manliga tjäns
tehjonen, men även pigor kunde välja dem: i Österbotten kunde en piga, 
om man får tro böndernas klagomål där, mot full lön få spinna för egen 
räkning hela vintern, samt på bondens bekostnad föda upp 5—6 får, 
och allt detta "blott mot den tjenst hon sommartiden kan förrätta".27 

De som inte valde att ta 'halvtjänster' kunde ändå försäkra sig om 
långa perioder av fri tid för egna angelägenheter. I Hälsingland var man 
tvungen att "lemna de få som kunna öfwertalas till hel å rstienst fiere fri-
hetswekkor", under vilka de på husbondens kost utförde en rad olika 
arbeten för egen räkning — svedja, tröska den egna rågskörden, ta näver 
i skogen, fånga fågel och bedriva handel, m. m. — och allt detta utan 
att ens få avdrag på lönen.28 

I Ångermanland var det inte ovanligt att drängarna krävde flera måna
ders ledighet om vintrarna för att bedriva egen handelsverksamhet; de 
köpte upp varor av olika slag som de sedan tillsammans med de så kalla
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de 'sörkörarna' förde till Stockholm för försäljning.29 Den bonde som 
inte gick med på sådana villkor hade, sades det, små utsikter att få en 
dräng till gården.30 

Den 'överdrivna böjelse för lanthandel' som så många samtida rap
porter anklagade den ångermanländska allmogen för, fanns således inte 
bara hos de etablerade bönderna, utan även hos tjänstefolket; 

i synnerhet unga drängar om 17, 18, 20 års ålder [hava] nog utvid
gat och missbrukat denna frihet, och icke en gång inom grann
skapen, socknarna och pastoraten utan kring landet och även näst
gränsande landskap Västerbotten, ifrån hösttiderna börja kringfara 
och hopsamla varor .. .31 

Seden att kräva stora mått av fri tid som en löneförmån fanns även 
i Västerbotten och Finland. I Tavastehus' och Nylands län betingade sig 
tjänstefolket flera veckors ledighet vid städslandet, och både drängar och 
pigor i Västerbotten krävde 3—4 veckors ledighet i början av tjäns
teåret.32 

En ytterligare variant var att göra anspråk på att få vara ledig varan
nan, var tredje eller åtminstone var ljärde vecka. Sådana uppgörelser 
tycks ha förekommit åtminstone i Gävleborgs län, samt i Österbotten.33 

Det tycks till och med ha funnits en praxis i vissa delar av Norrland att 
pigorna krävde "frihet hela året igenom efter aftonmålet klockan half 8 
at arbeta åt sig sjelfwe".34 

En dräng eller piga kunde redan vid förhandlingarna om anställnings
villkoren försäkra sig om rätten till långa perioder av fri tid, men sådana 
rättigheter tycks också ha etablerat sig som hävdvunna och oskrivna 
lagar, som (hur mycket husbönderna än ogillade dem) uppfattades som 
självklara av tjänstefolket. Kontroversen mellan Jonas Sellstedt och 
drängen Jöns Jönsson i Sollefteå år 1807 är belysande. Drängen hade, 
enligt Sellstedts berättelse, i början av tjänstetiden skött sig tillfredsstäl
lande, men vid jultiden började han vara frånvarande från arbetet flera 
dagar i sträck "för att supa och bortbyta sina af mig tagna tjenstekläder". 
Bonden fick ödmjuka sig flera gånger till att fara runt i socknen och söka 
drängen i hopp om att förmå honom att återvända till arbetet. Sista 
gången det hände, och när Jöns Jönsson då hade varit borta sex dagar 
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i sträck, tappade drängen tålamodet med bondens tjat och for ut i hotel
ser och svordomar: han skulle slå ihjäl allt husfolket om han inte fick vara 
i fred. Därpå lämnade han återigen husbonden och återvände inte till 
tjänsten förrän fem dagar senare. Men då var husbondens tålamod slut 
och han såg till a tt Jöns förpassades till l andsfängelset i Ullånger.35 

Ett annat fall är dispyten mellan drängen Olof Johansson i Billsta oc h 
änkan Karin Salomonsdotter, hos vilken drängen varit i tjänst under 
tjänsteåret 1815. Drängen ansåg sig ha en lönefordran på tolv alnar vad
mal och stämde änkan till ting et för att få ut dem. Men änkan svarade 
med att presentera en lista på alla de dagar drängen varit frånvarande 
från tjänsten. Det var en sammanlagd frånvaro som med 26 dagar över
skred de lagstadgade sju som tjänstefolket hade rätt att använda för 
enskilda angelägenheter. I förteckningen hade hon ändå inte räknat med 
att drängen varit borta 'större delen av vintern'. Uppenbarligen hade 
drängen betraktat all denna fritid som en självklar rättighet, för han ver
kar ha blivit överraskad av änkans motkrav; något riktigt försvar kunde 
han inte prestera, det förstår man av protokollet. Han hade dessutom 
knappast lämnat in sin egen stämningsansökan om han hade anat att 
rätten till alla dessa fridagar skulle ifrågasättas. Ankans lista såg ut så här: 

Frånvaro för drängen Olof J ohansson från våren till hösten. 
- några dagar om våren, tillsammans 6 dagar 
- vid antida i Främerbille 3 dagar 
- på Ullångers marknad 7 dagar 
- huvvel-tiden 2 dagar 
- omkring marknaden och sist i slåttanden, tillsammans 12 dagar 
- på Anundsjö marknad 3 dagar 

Tillsammans 33 dagar.36 

Olof Johansson tog sig själv ledigt för att besöka marknaderna i Ull
ånger och Anundsjö. Just rätten till marknadsbesök var ett annat av de 
krav som tjänstefolket ställde på sina husbönder. Det var ett krav som 
dessa hade svårt att motstå, och de försökte i stället förmå myndigheter
na att begränsa marknadernas antal och omfattning. 

I Hälsingland yrkade bönderna i Järvsö att marknaden i socknen skulle 
förbjudas. Motiveringen var att där såldes onödiga kramvaror som orsa
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kade 'överflöd och yppighet' bland barn och tjänstefolk, samt att "all
mogen måste sittja i mistning af arbetet, som, de dagarne marknaden 
påstår, saknas, då ock fylleri, slagsmål, swordom och andre grofwa syn
der föröfwas .. ."3? Och i Alfta so cken fanns två marknader som var till 
stor skada för lanthushållarna, eftersom man "måste umbära all nyttig 
tienst af Legohionen, som framför andra nödwändigt skola desse mark
nader bewista 3 a 4 dagar hwarje gång, om än rågsädet och skiörden 
för husbonden skall eftersättas .. ."38 

Husböndernas motvilja mot tjänstefolkets marknadsbesök är påtaglig. 
11, ex. rapporterna till 1772 års lanthushållningskommitté yrkade minst 
nio socknar i Medelpad på att marknaderna skulle begränsas på grund 
av den skada de led av tjänstefolkets arbetsförsummelser. De flesta mark
nader inträffade också i juli eller augusti, då böndernas möjligheter att 
avvara arbetskraft var små.39 

En annan praxis som med tiden blivit vedertagen var rätten till 'fri
måndagar' eller 'slånkdagar'. Denna företeelse brukar oftast förknippas 
med hantverkarkulturen i städerna, där de så kallade 'blå måndagarna' 
ingick i gesällernas mer eller mindre accepterade rättigheter.40 Men 
även på landsbygden var seden etablerad. På ett häradsting i Gästrikland 
tog man upp problemet vid sekelskiftet 1800: det var vanligt att drängar
na tog ledigt om måndagarna utan sina husbönders tillstånd. De till
bringade tiden på krogar och gästgivargårdar samt drev omkring i byar
na och bedrev 'oväsende och oordentligheter'. Rätten besämde att 
hädanefter skulle en dräng böta en riksdaler banco för varje dag han ute
blev från arbetet, och att husbonden hade rätt att dra av 16 skillingar 
från lönen för varje försummad dag. Och eftersom, sade man, många 
husbönder torde underlåta att ange sina drängar av rädsla för att i fram
tiden bli utan tjänstefolk, så skulle kronobetjäningen kunna ingripa även 
utan föregående klagomål från husbondens sida.41 

Ansträngningarna att utrota 'oseden' tycks dock ha varit resultatlösa, 
för ännu tjugo år senare påstod kronofogden i Gästrikland att de så kalla
de 'slånkdagarna' blivit en praxis som husbönderna inte mäktade avskaf
fa.42 Från Hälsingland rapporterades att "knappt någon dräng synes i 
husbondens arbete eller ens i hans hus ifrån Lördagsmiddagen ända till 
Tisdagsmorgonen och stundom längre". Detta hade "vunnit helgden af 
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en landssed, och ingen husbonde vågar sätta sig deremot, af fruktan att 
blifva utan tjenstehjon, hvarpå i allmänhet är brist".43 

DRÄNGESÄDE OCH PENNINGLÖN 

Den fria tid som tjänstefolket utverkade användes inte enbart till vila och 
förströelse. Kraven på fri tid hängde intimt samman med en annan typ 
av löneanspråk, nämligen tjänstefolkets rätt att inom ramen för det hus
håll där de var anställda få utföra olika arbeten för egen räkning. 

Dessa krav kunde anta olika former men den mest kända var det så 
kallade 'drängesädet' eller 'drängehavren'. Det innebar att tjänstefolket 
(vanligtvis drängarna, men ibland också pigor) fick rätt att på en bit av 
bondens mark så och skörda spannmål eller andra grödor, över vilken 
de sedan fritt kunde förfoga. Företeelsen är mest känd från Skåne, men 
den förekom på intet vis endast där. 

Landshövdingen i Kalmar påstod på 1730-talet att utsädeslönen 
numera var utrotad i länet, men i Blekinge kunde man inte få tag i 
tjänstehjon om de inte lovades 'spannmålslön'.44 I Skaraborgs län var 
det inte ovanligt, enligt landshövdingen Lagerbergs relation till riksdagen 
1760—62, att 

Bonden måste emot lönen afstå hela tunnelands kornsäde i bästa 
jorden, som drängen med husbondens ök nedkjörer, med dess til-
hjelp bärgar och tröskar, samt sedermera jämte fodret föryttrar, och 
hwilket i så dryga åhr som nästförflutne, kan gjöra hela 25 a 30 
plåtar. 

Husbönderna stod hellre ut med detta än försökte stävja det, ty de blev 
i så fall omedelbart utan tjänstefolk.45 En kyrkoherde i Halland klagade 
hos landshövdingen att tjänstefolkets rätt att på husbondens åker så säd, 
linfrö, m. m., hotade att försvaga den skattskyldiga jorden. Lönerna, som 
för övrigt inte behövde regleras, borde enbart få utgå i pengar eller 
varor.46 

Redan i den första tjänstehjonsstadgan från 1664 förbjöds denna löne
form, och under de efterföljande åren utfärdades lokala förbud i bland 
annat Östergötland, Västmanland och Uppland.47 I det sistnämnda 
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landskapet klagade man över att sedan en längre tid tillbaka hade hus
bönderna ernte löhnen gifwit drängen fördels åkrar, engstycken, swe-
dieland: låtit dhem tröska till spans etc., hwar af opwäxt dhen oreda, att 
ehoo som intet kan accomoderà tienstedrängar med sådanne förmoner, 
uthom löhnen, måste ofta wara drängelös . .."48 Aven i Finland och 
Norrland förekom löneformen: i Österbotten hade den på 1760-talet 
'hunnit till stor höjd', meddelades det, och i Gävleborgs län krävde 
drängarna vid seklets slut att få ta upp svedjor, så råg och hösta in skör
den med bondens hästar.49 

Myndigheterna försökte förgäves motarbeta drängesädet; det var inte 
bara det att 'taxorna' härigenom överskreds, det fanns också en inbyggd 
fara i själva löneformen. I förordningsutskottet menade man på 1740-talet 
att sädeslönen, som var så vanlig i Skåne, måste omvandlas i "contant 
och ständig penningelön" eftersom den bidrog till bondens utarman
de.50 Ett tiotal år senare upprepade utskottet sin begäran. Denna gång 
var motiveringen utförligare: att avlöna tjänstefolket på detta vis var att 
ge dem del i husbondens egendom. Genom 'egennytta och tilltagsenhet' 
kunde de få tillfälle a tt utblotta sina husbönder och själva "giöra sig till 
ägare af dess jord, som de blott warit legda at bruka". Exempel saknades 
inte, påstod man, på att rollerna omkastats: genom rätten till en sådan 
tjänstelön hade drängar vunnit husbondens egendom och tvingat denne 
att ta tjänst hos sin dräng för att förvärva sig födan. För landet som helhet 
hotade konsekvenserna att bli att jordbruket försummades, då ägaren 
inte kunde känna sig säker om sin egendom, liksom att tjänstehjonen 
endast vinnlade sig om sina egna jordbitar. Om jordägaren var stånds
person, gammal och vanför, eller omyndig, blev skadorna ännu större, 
eftersom ägaren i s ådana fall in te själv kunde övervaka arbetet. Därför 
beslöt utskottet återigen att utsädeslönen i Skåne skulle omräknas i pen
ningar.51 

Ännu tio år senare betonade utskottet 'det strängaste förbud' mot att 
lämna utsäde till tjänstefolket, även på de orter där det hittills varit till-
låtet. Brott häremot borde resultera i femtio riksdaler i böter. Ett litet 
undantag kunde man tänka sig: det lilla lin eller hampsäde som i Skåne 
brukade ges till pigorna kunde tillåtas om det inte överskred en fjärding 
per piga.52 
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Husbönderna själva hyste däremot själva inte alltid samma farhågor. 
Vid riksdagen 1738 ansökte en delegation riksdagsmän från Skåne om 
att få behålla rätten att betala tjänstefolket i utsäde — med penninglön 
blev taxan alltid ändå i hemlighet överskriden, sade man.53 De fick stöd 
av landshövdingen Bennet som menade att det vore bäst att "få förblifwa 
wid det wanliga bruket och eij effter Taxan, så att tienstefolck få niuta 
i årlig lön utsäde i stället för penningar".54 Landshövdingen påstod att 
allmogen i Skåne inte ville bli påtvingade taxor, utan i stället betala lönen 
i denna form. I vissa delar av landskapet betalades t. ex. en fullvuxen 
dräng med fem skäppor korn och fem skäppor havre till utsäde samt skor 
och kläder, eller i stället för kläder sex daler silvermynt. Det var inte svårt 
för en bonde att betala lönen i denna form, men "i det stället faller pen-
ninge utgiften för dem långt drygare" och är till st örre skada.55 

Om de skånska bönderna under 1700-talet inte hade något emot att 
betala sina drängar med utsädesrättigheter i stället för i pengar, samtidigt 
som statsmaktens representanter å sin sida ivrigt bekämpade sedvanan, 
så verkar positionerna ha blivit omkastade i början av nästa sekel. Vid 
riksdagen i Norrköping 1800 menade bondeledamoten Isac Carlsson 
från Kristianstads län att drängesädet enbart medförde olägenheter, och 
förbudet häremot borde kvarstå i tjänstehjonsstadgan. Greve Beckfriis 
invände att det borde stå var och en husbonde fritt att avgöra denna frå
ga med sitt tjänstefolk. Drängesädet hade för övrigt den fördelen att vid 
händelse av missväxt så slapp bonden betala i pengar.56 Ekonomiut
skottet instämde med Beckfriis, men hela bondeståndet förenade sig med 
de skånska delegaternas önskan om fortsatt förbud för denna avlönings
form.57 Femton år senare hävdade allmänna besvärs- och ekonomiut
skottet (enhälligt, som det verkar) att drängesädet var en 'oskadlig' sed
vana och att allmogen 'älskade' den.58 Formuleringen antyder polemik 
mot en tidigare uppfattning och ställningstagandet får nog tillskrivas den 
starka liberala strömning som behärskade denna riksdag. 

Besläktade med det klassiska 'drängesädet' var andra lönekrav, vilka 
av allt att döma var mest spridda i Norrland och skogstrakterna: i Häl
singland krävde drängarna i början av 1800-talet inte bara att få ta upp 
svedjor där de sådde säd och lin, utan också att få såga 'vissa tolfter brä
der' i husbondens skog. Detta bruk hade redan vunnit 'burskap', påstods 
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det, och den husbonde som inte ville acceptera sådana villkor blev an
tingen "prejad på något motswarande i penningar" eller också utan 
tjänstefolk.59 Om bonden ville s para sin egen skog kunde han i stället 
komma undan med att lämna drängen sina egna dragare och redskap, 
med vilka denne kunde avverka på grannars, boställs- eller rekognitions-
skogar.60 I Delsbo — och förmodligen på flera andra ställen — gjorde 
tjänstefolket anspråk på att 'för en del av lönen' få sätta potatis, som hus
bonden sedan åtog sig att bränna brännvin av mot att han fick behålla 
dranken till fo der för djuren.61 

LÖNEARBETE OCH OBEROENDE 

Det är något förbryllande över denna relativa likgiltighet för kontantlöner 
— detta uttryck för oberoende gentemot arbetsgivaren, som Max Weber 
menade. Varför föredrog tjänstefolket i så hög grad avlöning i form av 
olika slags naturaförmåner och arbetsrättigheter framför reda pengar? 
Pengar behövdes ju fö r att upprätthålla den livsstil som präglade ung
domskulturen hos de ogifta medlemmarna av bondesamhället. Konsum
tion av sådana varor som kunde köpas på marknaderna var uppenbarli
gen en viktig ingrediens i livsstilen hos den sociala och åldersmässiga 
grupp som tjänstefolket tillhörde. Färggranna kläder, hattar, smycken 
(det var inte en slump att Patriotiska sällskapet delade ut hattband och 
halskedjor av silver som belöningar för lång och trogen tjänst), fickur, sjö-
skumspipor, med mera, var eftersökta artiklar. Husbönderna betraktade 
'överflödet' med ogillande: det var inte bara allmänt stötande, utan drev 
också upp lönerna, påstod man. Allmogen i Österbotten klagade över att 
ungdomen 'liksom i tävlan med ståndspersoner' klädde sig i kulörta 
"surtouter", att de hade 

på en gång flera slags dubbla, breda sidenband af flera Couleurer, 
i flera hwarf lindade kring deras nymodiga hattar, hängande neder 
på axlarne, samt wisa sig oftast med silfver fick uhr; äfwensom 
qwinkönet, både Bonde döttrar och pigor, redan nyttja sidentyg, 
samt hafwa tre till fyr a dubbla siden halsdukar ... 
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Detta drev upp tjänstefolkets löner, påstod man. I Skaraborgs län hördes 
samma tongångar: där hävdades att många jordbrukare tvingades läm
na jord obrukad eftersom tjänstehjonens överflöd hade stegrat lönerna så 
att de inte hade råd att anställa drängar och pigor i tillräckligt antal.62 

Klagomålen kan ha varit överdrivna, och var det naturligtvis också i 
viss utsträckning. Men det är ändå ett faktum att bönderna i flera sock
nar i Norrland i början av 1800-talet motsatte sig ett lokalt förbud för 
vissa s. k. överflödsartiklar av rädsla för att tjänstefolket skulle lämna 
socknen eller sluta söka sig dit för att ta anställning.63 

För en sådan livsstil behövdes kontanter. Och naturalönerna kunde 
omvandlas till pengar: drängarna i Skaraborgs län påstods ju föryttra det 
de skördade på sin avdelade åkerlapp. Och den hälsingebonde som inte 
medgav sin dräng rätten att fälla skog för egen räkning blev 'prejad på 
något motsvarande i penningar'. Det var också framför allt de förmögna
re bönderna — de som sannolikt lättast kunde skaffa fram kontanter — 
som avtvingades dessa förmåner. Det torde alltså knappast ha varit en 
brist på reda pengar som var den avgörande orsaken till att man föredrog 
dessa löneformer. 

En viss del av naturalönerna konsumerades kanske direkt av tjänste
hjonen själva, en annan del togs förmodligen hem till föräldrar och an
höriga, men en avsevärd del måste ha omvandlats till kontanter, för vilka 
man sedan skaffade sig 'överflödsartiklar' av det här nämnda slaget. 

Varför då ta omvägen via uppfödning av egna får, brädsågning eller 
egna åkerlappar? Man har velat förklara naturalönernas popularitet med 
att tjänstefolket på deta sätt skyddade sig mot inflationen.64 Förklaring
en kan delvis vara rikig, men inflationen under stora delar av 1700-talet 
var liten med moderna mått — endast ca två procent per år, och den 
huvudsakliga prisökningen ägde rum under en tioårsperiod från 
1750-talet och framåt och under 1790-talet65 — och eftersom lönerna 
omförhandlades varje år kan det inte ha inneburit några större svårig
heter att skydda sig mot penningvärdeförsämringen även om lönen utbe
talades i kontanter. 

När det gäller drängesädet finns dock en god materiell förklaring. Det 
var ett fördelaktigt sätt att gardera sig mot de tillfälliga pris fluktuationer 
som orsakades av felslagna skördar. Om skörden blev dålig blev visser
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ligen den kvantitet som drängen eller pigan hade att föryttra liten, men 
å andra sidan steg spannmålspriserna så att varje tunna spannmål blev 
värd så mycket mer. Blev skörden ymnig föll pri serna, men då fanns så 
mycket mer att sälja. Dessutom fanns en annan fördel med att avlönas 
med drängesäde: genast skörden var avslutad fick tjänstefolket 'lönen' i 
händerna. Vore de däremot endast avlönade i kontanter tvingades de 
kanske vänta tills bonden sålt sitt överskott och fått in pengar till av
löningen. Vid det laget hade drängen eller pigan kanske hunnit flytta till 
en ny husbonde i en annan socken och det kunde då vara svårt att utkrä
va den resterande lönen.66 Genom löneformen gavs — eller snarare, 
skaffade sig — tjänstefolket möjligheter att undvika ett starkt beroende
förhållande till husbönderna. Det torde för övrigt varit av rakt motsatt 
anledning som myndigheterna strävade efter att avskaffa andra löne
former än kontantlönen; den sågs som ett medel att hålla tjänstefolket 
i en beroende position. 

Men detta gäller egentligen endast det s. k. drängesädet. De här 
angivna orsakerna kan inte ha varit lika påtagliga när det gäller de andra 
avlöningsformerna, som egna kreatur, avverkning av skog, etc. Det ver
kar överhuvudtaget ha funnits en så allmän och stark strävan efter att 
omvandla penninglönen till e tt brett spektrum av andra förmåner eller 
rättigheter — av tjänstehjonsstadgorna framgår också att det var vanligt 
att lämna tackjärn som lön, liksom rättigheter att bedriva öl- och tobaks
försäljning — att de rent materiella förklaringarna inte känns helt till
fredsställande. Kopplade med de omfattande kraven på fri t id för egna 
angelägenheter framstår de olika löneformerna som ett så utbrett system 
för att omvandla arbete mot lön till en sorts utbyte av arbete mot friheter 
och rättigheter, att förklaringar måste sökas även på andra områden. 

I rapporterna från kronofogdar, landshövdingar och andra överhetens 
representanter skymtar även andra motiv än ekonomiska fram: de så 
kallade jungfrurna ansåg sig 'bättre' än de årsanställda pigorna; drängar 
som endast tog dagsverken eller sysslade med handel i liten skala kunde 
snart inte 'förmås' att ta årstjänst, de blev 'skräppna', det 'anstod' dem 
inte, och så vidare.67 

Strävan att undvika årstjänst, kraven på fri tid, på utsädeslön, på rät
ten att få såga bräder av husbondens skog, att få föda upp ett par får 
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på hans bekostnad, etc. — alla dessa förmåner kan tolkas, inte bara som 
försök att tjäna mer än annars, utan också som en strävan efter att 
undvika den lätt degraderande stämpel som lönearbetet bar i det för
industriella samhället. Den brittiske historikern Christopher Hill menar 
att före den industriella revolutionen fanns en utbredd 'ideologisk' mot
vilja mot lönearbetet. Det är först nu, efter fackföreningsrörelsens utdrag
na kamp, som lönearbetet har vunnit en respektabel plats i vår kultur, 
enligt Hill. I England ansågs lönearbetare — även av radikala grupper 
som Levellers — ha förlorat sin förstfödslorätt och blivit beroende av 
andra. De hade förlorat självbestämmandet över sin egen person och sitt 
eget arbete.68 

Aven den tyske socialhistorikern Josef Mooser har betonat den social
psykologiska betydelsen av ett 'oberoende' levnadssätt. Att inneha jord
egendom var visserligen en förutsättning för självständigheten och av
görande för en persons sociala status men i begreppet självständighet låg 
även något mer. Självständighet innebar också att man skulle vara i 
stånd att föda sig själv och inte vara anvisad till a llmosor eller lön från 
andra under knappa tider.69 

Den engelske idéhistorikern C. B. Macpherson har hävdat att den 
underordnade position och den låga status som tjänstefolk och andra 
lönearbetare hade i det engelska samhället (han syftar vanligtvis på 
1600-talet) grundade sig på deras beroende av osjälvständigt lönearbete 
för sin försörjning. Tesen mötte kritik från Peter Laslett som menade att 
tjänstefolkets låga status inte hade något med lönearbetet som sådant att 
göra utan med det faktum att de var subsumerade i ett patriarkaliskt 
hushåll och saknade egna politiska rättigheter — dessa var i stället över
förda på husbonden. Macpherson vidhöll sin uppfattning: fundamentalt 
sett var det inte på grund av något patriarkalt underordnande som tjäns
tefolket var beroende av sina husbönder. Den grundläggande orsaken 
fanns i arbetsmarknadssituationen: eftersom tjänstehjonet inte ägde de 
resurser som krävdes för att arbeta för sin egen räkning, var han tvungen 
att erbjuda sin arbetskraft till en husbonde, mot betalning. I detta grund
läggande avseende var tjänstefolk, daglönare och andra lönearbetare alla 
lika. Om Lasletts kritik vore riktig, menade Macpherson, borde alla 
andra lönearbetare ha fulla politiska rättigheter, i samma mån som t. ex. 
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bönderna, försåvitt det inte fanns någon särskild anledning — att de var 
integrerade i ett patriarkaliskt hushåll som tjänstefolk, t. ex. — att beröva 
dem dessa rättigheter. Verkligheten visar att det inte var så: alla lönear
betare saknade de rättigheter som andra, fullvärdiga och oberoende, 
samhällsmedlemmar hade. Det avgörande var deras beroende av löne
arbete för sin utkomst, menar Macpherson, och det var detta beroende 
som gav dem deras låga anseende. 

Det är mycket som talar för Macphersons ståndpunkt.70 Det finns 
exempel även från Sverige som visar på en tendens att jämställa tjänste
folk och andra lönearbetare just på grundval av lönearbetet. 

Just lönens plats i det allmänna medvetandet som symbol för en 
underordnad position framgår av ett par incidenter i riksdagen under 
1700-talet. Under frihetstidens inledningsskede var privilegiefrågan uppe 
till omfattande diskussioner. Bondeståndet betonade vid ett tillfälle att 
det inte kunde anses vara adeln tillåtet att näpsa och aga sina frälsebön
der för deras små förseelser, eftersom "en frälsebonde eij kan anses lijka 
med ett tiänstehion, i ty at han niuter hwarcken mat eller lön utaf frälse
man".71 Något senare föreslog en medlem av bondeståndet — i en dis
kussion angående dagsverksskyldigheterna till k yrkoreparationer — att 
brukens hammarsmeder borde räknas som tjänstefolk, eftersom de "äro 
i dagligt bröd och arbete hos sina husbönder .. .".72 Så sent som på 
1830-talet avslöjade Bollnäs-bönderna att man hade svårt att göra skill
nad mellan tjänstehjon och andra lönearbetare: i en diskussion på soc
kenstämman om vilka som skulle ha rättigheter att låna spannmål ur 
sockenmagasinet påpekades att kolare som arbetade åt bruken inte 
borde ha den rätten. De borde förses med spannmål av bruken, eftersom 
man ansåg dem vara "snart sagdt tjenstehjon".73 

Det kan vara värt att notera att i inget av de här två fallen spelade 
det faktum att både en frälsebonde och en hammarsmed vanligtvis var 
överhuvuden för sina egna familjer och hushåll någon roll i argumenta
tionen. Det var lönen och lönearbetet som fällde avgörandet, och som 
angav om vederbörande skulle betraktas som oberoende eller beroende. 
Därför fanns i det förindustriella samhället — som en insändare till e n 
tidning på 1770-talet i förbigående noterade — "en altid naturlig tröghet 
at arbeta åt en annan .. ,".74 
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Löneformernas symboliska laddning antyds också av uppgifter från 
andra länder.75 

Genom att byta ut delar av penninglönen mot rättigheter av det slag 
som jag beskrivit här ovan kunde tjänstefolket skapa ett område där 
lönearbetet inte hade lyckats tränga in på allvar. I stället för att ta emot 
en lön som symboliserade en underordnad position kunde man på egen 
hand och med egna krafter tjäna sitt uppehälle — eller åtminstone delar 
av det — under de långa perioderna av fri t id. Och med arbetet på en 
avstyckad bit av husbondens åker, som man sådde och skördade för egen 
räkning, var man sin egen herre på ett helt annat sätt än om motsvaran
de inkomst delats ut av en husbondes hand. 

Kravens karaktär ger intryck av att man — kanske på ett naturligt, 
oreflekterat, sätt — föredrog att se förhållandet mellan husbonde och 
tjänstefolk som ett utbyte av rättigheter. Bondens rätt att disponera tjäns
tefolkets arbetskraft motsvarades av dessas rätt att disponera delar av 
hans egendom. Därigenom maskerades själva lönearbetsförhållandet 
och framtonade som ett nästan likvärdigt utbyte av rättigheter. Kanske 
var det detta som etnologen Johan Granlund avsåg när han påpekade 
att drängesädets betydelse för drängen troligtvis framför allt var av 'psy
kologisk' natur.76 

En sådan tolkning är naturligtvis inte lätt att leda i bevis. Jag har ovan 
redogjort för några nedslag i det skriftliga materialet som pekar i riktning 
mot förekomsten av ett sådant kulturellt idiom, men källorna är som all
tid när det gäller de lägre samhällsklasserna spridda och fragmentariska. 
Drängarna och pigorna hade själva ingen anledning att förklara sitt bete
ende för sentida historiker. Deras attityder och värderingar var så själv
klara att de inte behövde verbalt reflektera över dem, framför allt inte 
i skriftlig form. Mycket i en kultur är sådant som tas för givet av dess 
medlemmar och de 'ideologiska' elementen kan bara spåras genom att 
man tolkar den sociala praxis som utvecklas. Detta är något som bland 
andra den amerikanske antropologen Clifford Geertz har poängterat: 
"Behaviour must be attended to, and with some exactness, because it 
is through the flow of behaviour — or, more precisely, social action — 
that cultural forms find articulation."77 

Det var uppenbarligen också så att initiativet till att omvandla en del 
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av penninglönen till förmåner av det här slaget kom från tjänstefolket och 
inte från husbönderna. Det var husbönderna som tvingades gå med på 
kraven för att kunna hävda sig i konkurrensen om arbetskraften. Det var 
därför som man i ett projekt till tjänstehjonsstadga i Uppsala län 1716 
'strängeligen och allvarligen' förbjöd husbönder att betala lön i annan 
form än pengar: 

ingen husbonde efter denna dag skall understå sig at utfästa lön åt 
sin dräng uti klädespartsedlar och spannmål, mycket mindre åker 
och utsäde, utan skola drängar och pigor låta benöja sig me d [min 
kurs.] den löhn som här åfwan före efter hwars och ens ålder och 
duglighet finnes wara uti pengar utsat ... 

Att tjäns tefolket fick kontanter att röra sig med var tydligen att föredra: 

kunnandes drängen sedan handla till sig klädespersedlar antingen 
af husbonden, ifall han skulle hafwa något att föryttra, eller ock 
annorstädes hwarest han finner kiöpet för sig wara det bästa.78 

Några årtionden senare vittnade en formulering i ett av riksdagens ut
skott om att tjänstefolkets strävan inte i första hand stod till h öga pen
ninglöner utan till andra former för lönens utbetalande: landshövdingen 
i Halland klagade över att mycket tjänstefolk begav sig ut ur länet, till 
de orter där "löhnen och stedslan dersammastädes betalas i persedlar, 
enär de i Halland endast måste sig med Contante penningar förnöja'l79 

En insändare i Dagligt Allehanda berättade att i hans hemtrakt betala
des städsel till en dräng med 4—12 plåtar "i socknar där de åtnöjas med 
penningar".80 Vid ungefär samma tid ville m an vid ett landstingsmöte 
i Hälsingland att lönen skulle kunna utgå enbart i kontanter och inte i 
klädespersedlar — förutsatt, reserverade man sig, om tjänstehjonen 
"nöjes med penningar".81 Och under riksdagen 1800 påstod en baron 
Rudbeck att det "är på många ställen mera klädespersedlar och mindre 
penninge-aflöning, som förnöja tjenstefolket".82 

Max Weber menade att kontantlönens gradvisa överhandtagande över 
naturalönerna gick hand i hand med att tjänstefolk och andra lantarbe
tare lyckades bryta sig loss ur det patriarkala beroendet. Lön i kontanter 
— vilket enligt Weber var ett krav från lantarbetarna — reducerade 
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bundenheten till husbonden, eftersom man med kontanter kunde agera 
som en fri människa på marknaden. Penninglönen blev ett symptom på 
lantarbetarens frihet.83 De exempel som jag här redogjort för pekar på 
att så inte alltid behöver ha varit fallet. Tjänstefolket strävade efter att i 
stället för penningar erhålla förmåner som t. ex. utsäde, egna kreatur, 
m. m. Husbönderna och statsmakten — framför allt statsmakten — be
kämpade för det mesta dessa krav och försökte i stället förmå tjänste
folket att acceptera att lönen gavs dem i kontanter i så stor utsträckning 
som möjligt. Jag menar att båda sidor såg penninglönen som en symbo
lisk bekräftelse på tjänstefolkets underordnade ställning, och att detta för
klarar de motsättningar som uppstod angående avlöningsformerna. 

EN EGALITÄR IDEOLOGI? 

Uppfattningen att lönearbetet var en smula stigmatiserande bör ses i 
sammanhang med en annan social attityd vilken enligt min mening var 
av en viss betydelse. Jag tror att bondesamhället — och kanske framför 
allt det norrländska — under 1700- och 1800-talen i hög grad präglades 
av en 'egalitär ideologi' som satte sin prägel på de sociala relationerna. 
Detta problemkomplex är otillräckligt utrett av såväl historisk som etno
logisk forskning, såvitt jag kan förstå, och den skiss över den egalitära 
ideologin som jag tecknat här nedan måste betraktas som i högsta grad 
provisorisk. Men icke desto mindre anser jag a tt mycket talar för före
komsten av en social attityd av detta slag, och en hel del av tjänstefolkets 
beteende låter sig därmed förklaras. 

Förekomsten av jämlikhetsideal som typiska för bondesamhället har 
påtalats av bl. a. Barrington Moore, Jr, som menar att 'en grov uppfatt
ning om jämlikhet' karakteriserat bondesamhället i gemen. Grunden för 
detta jämlikhetsideal är, enligt Moore Jr, att bönderna gemensamt är ut
satta för risken av missväxter och andra katastrofer som kan hota de re
dan knappa tillgångarna. Förbrytelser mot idealet frammanar ovilja och 
motaktioner — inte bara för den materiella skada som kan bli resultatet, 
utan för att normen i sig själv har blivit överträdd.84 

Moore Jr berör problemet endast ytligt. Däremot har en relativt okänd 
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antropolog, Chandra Jayawardena, utförligt diskuterat de förutsättningar 
som bidrar till uppkomsten, eller underblåsandet av, en egalitär ideologi, 
samt de konsekvenser en sådan ideologi kan få för det sociala konflikt
mönstret i en kultur eller subkultur. Det empiriska underlaget är ett väst
indiskt plantagesamhälle, men resonemanget om den egalitära ideologin 
är allmänt och gör anspråk på en generell räckvidd.85 

Man måste, till att börja med, skilja på två sorters jämlikhet: den ena 
("amerikanska") varianten betonar individernas lika rättigheter i sam
hället ("equality of opportunity"). Detta jämlikhetsideal är av mindre 
intresse här; i stället är det tanken på människornas fundamentala och 
lika värde som människor ("intrinsic or human equality") som är aktuell 
för Jayawardena. Det är en jämlikhetsideologi som tycks bli starkare ju 
mer den andra varianten saknas. 

Man kan, enligt den här teorin, urskilja några grundläggande orsaker 
till den egalitära ideologins uppkomst i en subkultur: gemensamt under
ordnande under överheten, gemensamma och avskilda bosättningsom
råden, gemensam 'härstamning' och kultur, svagt utvecklad stratifiering 
med avseende på rikedom, makt och prestige, samt hinder för ett verk
ligt självstyre av de gemensamma angelägenheterna. Det sista är orsaken 
till de ofta återkommande upploppen och våldsaktionerna. Den vikt som 
dessa förhållanden hade för den egalitära ideologins uppkomst innebar 
samtidigt att denna bortsåg från de skillnader och divergerande behov 
och intressen som fanns mellan medlemmarna i samhället. 

Även om alla dessa förutsättningar inte var för handen kan redan här 
paralleller dras till det svenska bondesamhället. Fram till den stora socia
la omvandlingen av landsbygden i början av 1800-talet existerade fort
farande de flesta av de här uppräknade faktorerna i bondekulturen: 'all
mogen' som helhet var underordnad de högre klasserna och statsmakten, 
och bonden hade en låg status i samhället.86 Det är kanske illustrativt 
att ta del av hälsingeböndernas klagomål över hur ringaktad bonden var 
i de övriga samhällsskiktens ögon: det som hindrar lantbrukets förkov
ran, står det en skrivelse till landshövdingen från slutet av 1700-talet från 
norra Hälsinglands sockenelektorer, är inte bara folkbristen utan även 
"det föragt och betryck, hwaruti enfaldiga jordbrukare sig befinna, så att 
de på gästgifwaregårdar och annorstädes ofta blifwa bemötte med skälls
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ord af tjyfbonde, rackare, hundsfått och Canaille .. . ".8T Samma be
kymmer över jordbrukarnas låga status upptar större delen av en skrivel
se till Kammarkollegium vid seklets mitt: jordbruket ägde inte den heder 
och ära som det borde. Andra näringar förde anseende med sig men 
lantbruket var ringaktat. Framstående bönder och andra lanthushållare 
borde som uppmuntran ges vissa "ähre Titlar och Caracterer" som ett 
medel att få fart på jordbruket.88 Som ett tredje exempel kan den visa 
från 1750-talet, som Kalle Bäck funnit, nämnas.89 Visan hade ett poli
tiskt innehåll och väckte ett visst uppseende på 1750-talet. Den första 
versen löd: 

Jag är mig en bondeman, 
Utaf et föraktat stånd, 
Ringaste bland alla, 
Köpstadsmänner spåttar mig, 
Andra månde spåttelig, 
Rusticus mig kalla. 

I e tt par avseenden stämmer dock inte parallellen: den svenska bon
deklassen hade ingen separat, etnisk 'härstamning' på det sätt som skil
de de indiska plantagearbetarna från deras europeiska herrar, och lokal 
autonomi och sockensjälvstyre har i Sverige haft en stark ställning sedan 
långt tillbaka.90 

Vidare: 'avskilda bosättningsområden' var naturligtvis ett utmärkande 
drag för bondelivet. Bönder hade bönder till grannar och särskilt var det
ta förhållandet i Norrland och stora delar av Finland, där städerna var 
få och obetydliga och adeln fåtalig. I många socknar var det bara prästen 
som representerade överheten. I Norrland var också länge bondesamhäl
lets interna differentiering obetydlig. Det dröjde innan tillväxten av de 
obesuttna skikten nådde upp till samma nivå som i de södra och centrala 
delarna av riket och bland bönderna själva fanns också en unik enhetlig
het: över nio tiondelar var självägande skattebönder. Både frälse- och 
kronobönder saknades praktiskt taget. Här torde förutsättningarna för 
den egalitära ideologin ha varit särskilt goda.91 

Det är inte obekant hur samtida norrlandsresenärer och andra obser
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vatörer tyckte sig upptäcka en annan slags mentalitet, eller 'lynne', i de 
norrländska provinserna. 

Enligt Hiilphers visade befolkningen i Hamrånge socken i Gästrikland 
prov på tjänstaktighet "när de därom på beskedligt sätt anmodas ... 
[men] ... någon sjelfrådighet i uppförande enär de tycka att anlitandet 
ej sker med nog lämpa".92 

En beskrivning av två hälsingesocknar på 1760-talet innehöll följande 
karakteristik av befolkningen: "Deras sinnelag [är] merendels så sielfrå-
digt och framwiljande, som intet Herrskap är at ödmiuka sig före: Hwar 
Bonde råder om sin gård och ego .. ."93 En skribent förvånade sig på 
1770-talet över att man i Hälsingland hade lyckats genomdriva en så fri-
hetsberövande åtgärd som att tvinga tjänstefolket att, i stället för att själ
va välja sina arbetsgivare, låta sig lottas mellan husbönderna. Åtgärden 
var nödvändig, menade författaren, men fortsatte: "... jag tilstår uprig-
tigt, at i denna Norra delen af Riket, där gemene mans lynne skiljer sig 
ifrån den Södra delens, som natt ifrån dag, har man näppeligen wågat 
tro, at en sådan sak warit möjelig."94 Den tyske resenären Fr. W. von 
Schubert imponerades under sin resa genom Norrland i början av 
1800-talet av hälsingeallmogen, som han beskrev som "... stora till väx
ten, af en kraftfull kroppsbyggnad, fulla av mod och sjelfkänsla, af kärlek 
för frihet, lag och fädernesland, gästfria, tjenstaktiga utan egennytta, mil
da och välvilliga, stilla och allvarsamma".95 

Den ångermanländska allmogen var, sades det på 1700-talet, under-
givna och lydiga, men inbördes "något ståltsinte och dristige" samt 
"nogräknade för rättvisan".96 

Ännu långt in på 1800-talet tyckte man sig upptäcka detta specifika 
norrländska karaktärsdrag: norrlänningen, sade en resenär på 1830-
talet, är "med rätta stolt öfver att vara ingens herre och ingens slaf; ty 
det är hans egen karakteristik".97 vid mitten av seklet hette det att 
ångermanlänningarna var hövliga, arbetsamma, välvilliga, med mera, 
samt älskade oberoendet.98 Och i en rapport till Gävleborgs läns hus
hållningssällskap 1861 påstods att allmogen hade "en starkt utwecklad 
sjelfständighetskänsla, hwilken i allmänhet gör den mindre lämplig 
som tjenare". Därför är förhållandet mellan husbonde och tjänstefolk 
sådant att den förre alltid själv måste gå i spetsen för arbetet, och mat
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modern alltid stiga upp först om morgnarna och bjuda pigorna kaffe på 
sängen." 

Man kan naturligtvis inte vänta sig att alla rapporter är lika entydiga. 
Från 1820-talets Färila i Hälsingland sades att tjänstefolket var 'troget, 
flitigt och ordentligt', men också att "Föräldrar och Husbönder utöfwa 
ett ganska ringa wälde öfwer sine Barn och tjenstefolk".100 

I Finland talades om närpesbornas "retliga lynne och starkt utprägla
de känsla för frihet och oberoende — något som ganska märkbart skiljer 
[dem] från den öfverhufvud mera förslavade Svenska Nylänningen" 
eftersom de österbottniska bönderna "här aldrig [blev] kufvade af ett för
tryckande magnatvälde".101 Det mest framträdande draget i Pargasbe-
folkningens karaktär var "en viss ömtålighet om sin reputation".102 

Den egalitära ideologin var i det norrländska bondesamhället gemen
sam för alla dess medlemmar, inte bara de egentliga bönderna. Beteck
nande är formuleringen i landshövdingeberättelsen för Västernorrlands 
län 1839—43, där det sägs att oberoendebegäret var spritt även till de 
tjänande klasserna, som hade en benägenhet att bilda bo endast på 
grundval av ett par års dagsverksförtjänster.103 

Man kan naturligtvis inte ta dessa romantiserande beskrivningar på 
bokstavligt allvar. Men kanske man vågar utgå ifrån den metodiska 
regeln (omnämnd i kapitel 1) att berättelser av detta slag varken bör av
färdas som alltigenom falska eller godtas som alltigenom sanna, utan i 
stället betraktas som stereotypa återgivanden av en verklighet som var 
främmande för beskrivarna, eller åtminstone ovanlig för dem. I så fall 
kan man hävda att det som reseberättelserna avspeglar — med sin tids
typiska och för oss föråldrade terminologi — är den starka ställning som 
den egalitära ideologin hade i Norrland, där de sociala och ekonomiska 
betingelserna var särskilt gynnsamma för dess förekomst. 

Tillbaka till teorin: eftersom medlemmarna i en subkultur som känne
tecknades av en egalitär ideologi samtidigt var medlemmar av ett större 
socialt system, där man frestades att söka individuell framgång och status 
så var samtidigt krafter i rörelse som underminerade jämlikhetsideolo
gins förutsättningar. Individer som hade framgång av olika slag och klätt
rade på den sociala stegen utgjorde inte i och för sig ett hot mot den 
rådande normen om deras framgångar samtidigt innebar att de i egna 
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och andras ögon lämnade sitt ursprung. Deras anspråk på att åtnjuta en 
högre prestige eller inta en högre position kunde då tolereras utan större 
konflikter: "Prestige implied a certain amount of deference that could be 
voluntarily shown to a person so distinctly superior ... [that] ... he was 
outside the group of equals."104 Men när någon gjorde anspråk på en 
högre status, eller misstänktes för att göra det, samtidigt som han betrak
tades som medlem i gruppen/gemenskapen, uppstod förr eller senare 
konflikter: "... a claim to superiority made by a person who in all essen
tial respects belonged to the group, infringed the rights of others and so 
produced animosity."105 

Detta var precis vad som hände dagligen i förhållandet mellan tjänste
folk och husbönder. Drängar och pigor var uppfostrade i bondehem och 
delade de egalitära idealen med alla andra medlemmar av bondesam
hället. En husbonde var enligt den egalitära normen inte en överordnad, 
utan en 'rikare kamrat', som det hette i ett finskt exempel (se n edan). 
Men en husbonde tvingades av sin roll som husbonde att också göra 
anspråk på en högre position än tjänstefolket: han hade att befalla sina 
arbetare och de borde lyda. Konflikten uppstod i skärningspunkten mel
lan den egalitära ideologin och de sociala skillnader som ideologin bort
såg ifrån. 

Jayawardena menar också att den hårt kritiserade uppfattningen om 
det traditionella bondesamhället som ett väl fungerande, harmoniskt 
samfund där konflikter var sällsynta och konsensus förhärskade, ändå 
har ett betydande mått av sanning. Konflikterna var paradoxalt nog den 
andra sidan av den starka sammanhållningen: intensiteten i den solidari
tet som skapas av den egalitära ideologin orsakar också våld, dispyter 
och missanpassning: "The source of cohesion is also a source of dis
ruption."106 

En annan antropolog, Clifford Geertz, har en uppfattning om relatio
nen mellan social struktur och kulturella normer som är besläktad med 
det här anförda resonemanget. Geertz diskuterar i en uppsats de konflik
ter som uppstod i de nyss urbaniserade områdena i de indonesiska stä
derna, när de nyinflyttade invånarna tvingades tillämpa sina traditionella 
värderingar i en social struktur som inte längre motsvarade den som 
hade funnits i byarna på landsbygden. Konflikterna var, enligt Geertz, ett 
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uttryck för "a discontinuity between the form of integ ration existing in the 
social structural ('causal-functional') dimension and the form of integration 
existing in the cultural ('logico-meaningul') dimension — a discontinuity 
which leads not to social and cultural disintegration, but to social and 
cultural conflict".107 Vill man flytta över Geertz' indonesiska exempel till 
svenska förhållanden kan man säga att problemet bestod i att tjänste
folket socialt sett var lönearbetare, men kulturellt sett fortfarande bönder. 

Ett annat exempel, närmare till hands, är Heikki Ylikangas* studie av 
våldsbrottsligheten i Österbotten i s lutet av 1700- och början av 1800-
talet. Ylikangas förklarar den unika våldsmentaliteten med att den eko
nomiska strukturen hastigt förändrades, samtidigt som det gamla värde
systemet levde kvar. Värdesystemet hyllade individuell framgång och 
företagsamhet, men när de ekonomiska förutsättningarna för detta för
sämrades blev resultatet en stress- och konkurrenssituation som utgjorde 
grogrunden för våldshandlingar.108 

Den egalitära ideologins starka ställning gjorde det mer eller mindre 
motbjudande att ta anställning som dräng eller piga. Det innebar att 
man accepterade en underordnad roll i fö rhållande till husbonden, trots 
att normen föreskrev att relationerna skulle vara jämlika. Det kanske var 
detta som var den grundläggande orsaken till bråket mellan pigan Kiers
tin Persdotter och hennes matmoder i Gästrikland 1737. Länsmannen 
åtalade pigan för att hon "illa handterat och slagit sin matmoder", hust
ru Karin. Enligt hustru Karins berättelse satt pigan vid spiseln klockan 
sex på morgonen efter valborgsmäss. Matmodern sade till henne tre 
gånger att hon skulle gå ut efter ett ämbar vatten, men pigan lydde inte. 
Då tog Karin tag i Kierstins huvudduk "samt under thet hon något litet 
ryckt på thensamma, frågat om hon icke wille giöra som befalt". I stället 
för att svara hade pigan sprungit på henne, klöst henne i ansiktet och 
stött till henne så att hon föll till golvet bredvid vävstolen, där hon dunka
de sin matmoders huvud i golvet flera gånger. 

Pigan påstod att det var hustru Karin som startat bråket med att lugga 
henne och på andra sätt anfalla henne så att hon måste värja sig. Därvid 
hade hon kanske 'något litet' råkat riva henne på vänstra kinden, men 
hon ansåg sig inte ha burit hand på sin matmoder och ville bli friad från 
åtalet. 
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Kierstin Persdotter blev till slut dömd till sexton dagars fängelse på vat
ten och bröd. Avgörande för domen var kanske att prosten Ekholm och 
den närvarande tingsallmogen intygade att pigan Kierstin "allestädes 
ther hon till fö rne tient, haft thet klagomål på sig, at hon williat wara 
i rådande öfwer sina matmödrar".109 

En annan incident som också kan tolkas som ett exempel på tjänste
folkets snarstuckenhet när de tvingades ta order av sina husbönder, är 
dispyten mellan drängen Mårten Jönsson och den unge, gifte bonden Per 
Jönsson i Järvsö i Hälsingland. Drängen hade 1760 varit i tjänst hos bon
den och blivit så ilsken när denne förbjöd honom att tillbringa nätterna 
borta från gården (drängen brukade ligga hos sin fästmö i granngården), 
att han rev ned husbondens ladutak och kastade sten på gårdshusets väg
gar så att ett väldigt oväsen uppstod. Åtminstone var det vad som skedde 
enligt den unge bondens berättelse — drängen Mårten nekade till att ha 
rivit taket på ladan, men erkände att han kastat sten på huset. Det var 
dock inte i ont uppsåt, utan endast som förströelse. Han erkände också 
att han svurit mot bonden och kallat honom vallby tte och lögnbräke . 
Han beskyllde också sin husbonde för att ha gjort sig skyldig till olovlig 
beblandelse med en piga. Drängen frikändes av brist på bevis för att ha 
rivit ned ladutaket, men fälldes för missfirmelse och falsk tillvitelse.110 

Det går naturligtvis inte att dra allt för stora slutsatser av enstaka 
domstolsfall, men källmaterialet är som alltid mycket sparsamt och svår
tolkat för den här typen av frågeställningar. Av mer generell karaktär är 
dock riksdagsböndernas i Västernorrland formulering 1769: i ett försvar 
mot landshövding Örnskölds kritik av allmogen i länet talade bönderna 
om nödvändigheten av 'personlig säkerhet och beskydd' för den upp
växande ungdomen, om man skulle kunna förhindra deras utflyttning ur 
riket: "Ty så länge den ena fria Medborgaren i samhället skall wara nöd
sakad, at ifrån den tid han hunnit blifwa arbetsför, söka personligt be
skydd och förswar til och med hos sin egen jemlike [min kursiv.]; ehuru 
han på intet sätt förwärkat sin frihet..." — så länge kan man inte räkna 
med att kunna hålla dem kvar i landet.111 Bönderna i Ockelbo i Gäst
rikland ansåg att drängarna var uppstudsiga, självkloka och egensinniga, 
samt 'mera böjda för att råda än att lyda'.112 

I Närpes i Österbotten påstods att "tjenarekallet hålles för ganska 
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tungt och förödmjukande; legohjonen, med alla sina privilegier för öfrigt, 
beklagas såsom arma 'trälar' "113 Från just Ö sterbotten finns för övrigt 
många exempel på ståndspersoners förvåning över befolkningens säregna 
lynne: Heikki Ylikangas anför i sin bok om våldsbrottsligheten i länet 
flera citat som talar om 'häftigt folklynne'', 's tolta och sträva' människor 
som inte gärna låter sig förtryckas men är inbördes 'överdådiga och 
oförskräckta' och böjda för fylleri o ch slagsmål.114 

I Pargas söder om Åbo, slutligen, föraktade bonddrängen "den öd
mjuka 'herrtjenaren' och ... lärgossarne i staden, som nödgas slafviskt 
lyda sin herres nycker, då han deremot i sin husbonde blott ser en rikare 
kamrat".115 

NOTER 

1 För sambandet mellan skörderesultaten och arbetskraftssituationen, s e Utterström 
(1957), del 1, s. 256 f.; Imhof (1974), passim. 

2 Thandbergsson (1780), s. 375. Se även Utterström (1 957), del 1, s. 275. 
3 Gaunt (1983), s. 114; i Säbrå i Ångermanland klagade kyrkoherden över att ung

domen inte fick tid att lära sig l äsa därför att de inte släppte s fria från arbetet: det 
var 'i synnerhet' husbönderna som krävde mycket arbete av ungdomen. Sockenstäm
moprotokoll 18/9 1748, Säbrå kyrkoarkiv, vol. K 1:1. HLA. 

4 Thompson (1978), s. 363. 
5 "Tjänstefolk", Vn lkli, vol. EXXXIV:1. HLA. 
6 1739 års tjänstehjonsstadga, art. I, § 1. Angivaren var endast skyldig att bet ala halv 

lön i sådana fall. 
7 De tre exem plen är sa mdiga hämtade från vol. EXXXIV:1 , Vn lkli. HLA. 
8 Landshövdingen i Vn till Kungl. Maj:t ang ående de så kallade sabbatskalasens av

skaffande i Själevad, 24/10 1828. RA. 
9 Rd 1817/18 (Allmänna besvärs- och ekonomiutskottet), bih. 8, s. 389. 

10 Helgesson (1978), s. 13 ff. 
11 Kronofogden i Örby till landshövdingen i Uppsala län. Lösdrivarkommitténs hand

lingar. ÄK 2 0, RA. 
12 Landshövdingarna i Värmlands, Gävleborgs och Västerbottens län till lösdrivarkom-

mittén, AK 20 , RA.Några rapporter men ade dock att det var ovanligt att tjänstföra 
personer satt inhyses i stället f ör att ta årstjänst. Kronofogden i Gottsunda skrev t. ex. 
till landshövdinge n i Uppsala att "det är sällsynt att finna någon arbetsför person 
med god hällsa inhyst ho s andra. De arbetsföre wälja det säkra för d et osäkra o ch 
anse det beroende de i egens kap af Tjenare hos en i handlings sätt ordentlig husbon
de måste widkännas, mindre tryckande än det hwilket ofelbart åtföljer inhysningen 
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hos andre. Benämn ingen Inhyseshjon afskräcker den duglige arbetaren från att söka 
en så beskaffad frihet." En sådan uppfattning framstår dock so m ett undantag i lös-
drivarkommitténs handlingar. 

13 Första provinskontoret, vol. 127. Kammarkollegiets arkiv. 
14 Första provinskontoret, vol. 127, s. 27 (Godand), 180 (Uppland). Kammarkollegiets 

arkiv. 
15 Första provinskontoret, vol. 127, s. 196. Kammarkollegiets arkiv. 
16 Allm. besv., Nylands län,landshövdingens yttrande över Övre o ch Hållolas härader 

1738, §8, R 5 520 (mikrofilm 58 ). RA. 
17 Kronofogderapport från S. Hälsingland 1764, vol. E 1:1, Gb lkli. HLA. 
18 Dagligt Allehanda (DA) 1779, nr 6 6. 
19 DA 1 779, nr 243. 
20 Lantmätarnas sockenbeskrivningar finns vid lantmäteriverket i Gävle. Jag har använt 

de renskrifter som finns i Härnösands stadsbibliotek. 
21 Första provinskontoret, vol. 127. Kammarkollegiets arkiv. 
22 Projekt till tjänstehjonsstadga, Uppland 1713. Första provinskontoret, vol. 127. Kam

markollegiets arkiv. 
23 Harnesk (1986), s. 342. 
24 Landshövdingen i Vn till lösdrivarkommittén. AK 2 0, RA. 
25 Brevkoncepter 1 792, "Betänkande nr 8", vol. A III b:96 , Gb lkli. HLA. 
26 Sockenstämmoprotokoll från Lit socken 11/8 1829, vol. K 1:2, Lits kyrkoarkiv, 

Östersunds landsarkiv; liknande i Hammerdals sockenstämma 13/10 1844, Ham-
merdals kyrkoarkiv, vol. K 1:1, Östersunds landsarkiv. 

27 Allm. besv. 1 778—79, S. Öb, R 2018. Bondeståndets arkiv, RA.; se även Utterström 
(1957), del 1, s. 295 ff. 

28 Brevkoncepter 1 792, "Betänkande nr 8", vol. A IIIb:96, Gb lkli. HLA. 
29 Kronofogden i N Ångermanland om lanthushållningen 1792, Vn lkli, vol. D Hz : 1 ; 

kronofogden i S. Ångermanland, dito dito. HLA; landshövdingen i Vn till Kungl. 
Maj:t 20/8 1766; dito dito 1/2 1774. RA. 

30 Landshövdingen i Vn till Kungl. Maj:t 20/8 1766. RA. 
31 Tideman (1805), s. 107; om 'böjelsen' för handelsföretag talar landshövdingen i Väs

ternorrland i sin berättelse 1 846—50, s. 69: "I lynnet hos Norrlänningen, synner
ligen inom Norra Ångermanland, ligger en , om icke fallenhet för, dock längtan efter 
handelsföretag, och ynglingen, innan han ännu uppnått myndiga år, till och med 
ogifta qvinfolk, hafva liksom ett behof att försöka sin lycka m ed spekulationer i han
delsväg, hvilka ofta sluta med den handlandes undergång." Se BiSOS, ser. H. 

32 Landshövdingen i Tavastehus' o ch Nylands län till Kungl. Maj:t angående tjänste
hjonsstadgan. Kollegiers m. fl. skrivelser till Kungl. Maj:t: landshövdingars skrivelser 
ang. tjänstehjonsstadgan 1 781—82, vol. 14. RA; även Protocoller hållna hos det 
hederwärda Bonde-Ståndet ... 1800, s. 249; för Västerbotten se rd 1 828—30, bih. 
7:2, s. 66. 

33 Landshövdingen i Gb till lösdrivarkommittén. AK 20 , RA; allm besv 1755—56, S. 
Öb, §4, R 1 893. Bondeståndets arkiv, RA. 

34 DA 1 779, nr 82. 
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35 "Tjänstefolk", vol. EXXXIV:1, Vn M. HLA. 
36 Dombok, Själevads tingslag 1 816—17, mål nr 118, vol. AIa:ll, HLA. Huvveltiden 

var de mindre arbetsintensiva perioderna under sommarhalvåret, vilka inföll mellan 
sådden, höslåttern oc h skörden. 

37 Allm. besv. 1755—56, Hälsingland § 12, R 1893. Bondeståndets arkiv, RA. 
38 Brevkoncepter 1 792, "Betänkande nr 8", vol. A IIIb:96, Gb lkli. HLA. 
39 Kommitterade ang. lanthushållningen 1772 (lanthushållningen i Medelpad), AK 

579. RA. 
40 Magnusson (1988), s. 273 ff.; Edgren (1987), s. 240 ff. 
41 Utdrag ur dombok 27/11 1804 i Hille tingslag, sockenstämmoprotokoll, vol. Kl:2, 

s. 2, Hille kyrkoarkiv. HLA. 
42 Kronobefallningsmännens relationer till landshövdingeberättelsen 1820, Gästrikland, 

vol. EI:1, Gb lkli. HLA. 
43 Landshövdingeberättelse, Gb 1823—27, s. 24. BiSOS, ser. H . 
44 Om Kalmar län, se KEKD 1738, R 2693, fol. 1272; Blekinge, se FörUt 1738, R 

2698, fol. 145. FU, RA. 
45 Landshövding Lagerbergs relation för Skaraborgs län till riksd agen 1760—62, R 

3213, fol. 21 f. FU, RA. 
46 Landshövdingen i Halmstad till Kungl. Maj:t, kollegiers m . fl. skrivelser till Kungl. 

Maj:t, landshövdingarnas skrivelser ang. tjänstehjonsstadgan 1781 —82, vol. 14. RA. 
47 Första provinskontoret, vol. 127. Kammarkollegiets arkiv. 
48 Projekt till tjänstehjonsstadga, Uppland 1713, första provinskontoret, vol. 127, s. 

175. Kammarkollegiets arkiv. 
49 Österbotten: KEKD 1765—66, R 3353, fol. 140. FU, RA; Gävleborg: Brevkoncepter 

1792, "Betänkande nr 8 " och Supplik nr 649, vol. A IIIb:96, Gb lkli. HLA. 
50 FörUt 1746—47, R 2619, fol. 60 f. FU, RA. 
51 FörUt 1755—56, R 3092, fol. 181 f. FU, RA. 
52 KEKD 1765—66, R 3353, fol. 411. FU, RA. 
53 FörUt 1738, R 2698, fol. 145 f. FU, RA. 
54 FörUt 1738, R 2698, fol. 143. FU, RA. 
55 KEKD 1738, R 2693, fol. 1273. FU, RA. 
56 Ekonomiutskottet 1800, R 3672, protokoll 29 /4. Gustavianska tidens utskottshand

lingar, RA. 
57 Protocoller hållna hos det hederwärda Bonde-Ståndet ... 1800, s. 251. 
58 Rd 1815, bih. 3, s. 348. 
59 Kronofogdens i Hälsingland södra fögderi 1815, vol. EI:1, Gb lkli. HLA. 
60 Kronofogdens i Gästrikland femårsberättelse 1822, vol. EI:1, Gb lkli. HLA. 
61 Kronofogdens femårsberättelse 1833, vol. G IV:4, Gb lkli. HLA. 
62 Allmogens besvär 1800, Ob södra härad, R 2031; dito Skaraborgs län, Gudhem 

m. fl. härader, R 2030. Bondeståndets arkiv, RA. 
63 T. ex. socknarna Tuna och Grundsunda i Västernorrland. Se "Kommunalväsendet 

1817—47", vol. E XII:3, Vn lkli. HLA. 
64 Kjergaard (1985), s. 116. 
65 Fridholm et al. (1976), s. 29. 
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66 Drängesädets funktion att undvika problemet med restantier har påpekats av Skrub-
beltrang (1940), s. 173 f. 

67 Se Harnesk (1986), s. 343. 
68 Hill (1974), s. 219, 223; Hill bygger mycket av sitt resonemang på Macpherson 

(1962). Där hävdar författaren att lönearbetet i 1600-talets England, men däremot 
inte fattigdomen som sådan, diskvalificerade från rösträtten, ä ven hos de radikala 
politiska riktningarna: "The line the Levellers drew was not between poverty an d 
wealth, but between dependence and independence, and the two lines did not 
coincide" (s. 134); se även Clarkson (1982), s. 21 ff. 

69 Mooser (1984), s. 187. Redan Max Weber konstaterade för övrigt att det fanns en 
klar tendens hos de tyska lantarbetarna att offra sin materiellt gynnsammare oc h all
tid tryggare beroendepo sition till förmån för strävan efter personlig frihet. Att denna 
avgörande psykologiska si da av agerandet väsentligen ägde rum omedvetet stegrar 
bara vikten av deras verksamhet, menade Weber, som ansåg att denna frihetssträvan 
hade funktionen att förbereda till klasskamp (eftersom de reella chanserna att på det
ta sätt bli företagare eller borgare var mycket små för lantarbetarna i slutet av 
1800-talet). Se Weber (1924), s. 489. 

70 Trots att Kussmaul ställer sig på Lasletts sida. Hon upprepar dock bara dennes 
argument och tillför inget nytt i deba tten. Se Kussmaul (1981 a), s. 8 f. Macphersons 
resonemang och hans referat av Lasletts invändningar finns i Macpherson (1973), 
s. 207 ff. 

71 BdP, vol. 1, s. 315. 
72 BdP, vol. 4, s. 397. 
73 Sockenstämmoprotokoll 22/5 1831, Bollnäs kyrkoarkiv, vol. K 1:3. HLA. 
74 Hushållnings-journal (Hhj), oktober 1777, s. 484. 
75 Se t. ex. Rule (1986), s. 107 f. Rule beskriver en säregen avlöningsform hos stenarbe

tarna i Dorset på 1850-talet. De avlönades inte i pengar utan i sten och föredrog 
denna löneform därför att "payment in stone rather than in money served to deny 
any real status difference between employer and employee". Vid 1800-talets mitt var 
detta en föråldrad och ovanlig företeelse, m en, menar Rule, man kan inte historiskt 
förstå "the complexities of the remu neration of labour if [one] carries back simple 
notions of a money wage offered in ex change for measured labour time or for piece
work". Smout (1972), s. 125, berättar att i Skottland betalades bara de lägst ansedda 
tjänstehjonen i pengar, de andra in natura eller genom tillgång till jordstycken: " ... 
it was reckoned an inferior and less desirable thing to receive a money wage for work 
than a fragment of ground ...". I det ungerska bo ndesamhället behöll länge löne
formerna ideologiska laddningar: Fel & Hofer ( 1972), s. 1 77 f., rapporterar om hur 
ungerska torpare skämdes om de måste köpa för pengar vad de kunnat skaffa sig 
genom naturalöner. 

76 Granlund (1944), s. 141. 
77 Geertz (1973 a), s. 17. 
78 Projekt till tjänstehjonsstadga, Uppsala län 1716, första provinskontoret, vol. 127. 

Kammarkollegiets arkiv. 
79 KEKD 1738, R 2693, föl. 1268. FU, RA. 
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80 DA 1779, nr 82. 
81 Landstingsprotokoll för N. Hälsingland 19/6 1777, §48, vol. A 1:4, Gb lkli. H LA. 
82 Protocoller hållne hos högloflige Ridderskapet ... 1800, s. 278. 
83 Weber (1924), s. 489. 
84 Moore Jr (1971), s. 412; och Scott (1976), s. 1—11, som mycket bygger på Moores 

teser. 
85 Följande baserar sig på Jayawardena (1968). 
86 Se t. ex. Sven Swensson (1946), s. 23. 
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KAPITEL 10 

Tjänstefolkets rörlighet 

DET PROBLEM SOM bekymrade husbönder och myndigheter mer än näs
tan något annat var tjänstefolkets ovilja att stanna i tjänst hos en och 
samma husbonde under någon längre tid. Genomgående återkommer 
klagomålen över tjänstefolkets 'ostadighet' och 'flyktighet'. I början av 
1800-talet utgick man också från att tjänstetiderna blev kortare när den 
sociala strukturomvandlingen sköt fart och då de patriarkala livsformer
na antogs vara på utdöende. Under riksdagen 1828—30 hävdade en 
delegat i bondeståndet att två tredjedelar av tjänstefolket stannade högst 
ett år på samma tjänst.1 Aven p å lokal nivå artikulerades missnöjet: på 
en sockenstämma i Säbrå i Ångermanland i början av århundradet häv
dade man t. ex. att det hade blivit mycket svårt på senaste tid att få tag 
i tjänstefolk som var beredda att stanna flera år i sträck hos en och 
samma husbonde.2 

Långt tidigare tycks dock problemet ha varit lika aktuellt. I tjänste
hjonsstadgorna 1723 och 1739 fann man redan i inledningen anledning 
att påpeka att det var både tillåtet och lovvärt att tjäna flera år i sträck 
hos samma husbonde. Förmaningarna hade sannolikt sin grund i de 
frekventa klagomål som redan i seklets början dök upp i olika sam
manhang. Ar 1712 talade man i Närke om att husbönderna lockade till 
sig tjänstefolk "hwarigenom mången dräng och piga blifwer förledd och 
så godt som twungen till o stadigheet, så att dhe hwart år, så wähl för 
huusbonden som sig sielfwe till största skada under tijden ombyta deras 
tiänst .. ."3 

Från Finland kan flera exempel anföras. I Nyland konstaterade bön
derna i ett riksdagsbesvär 1731, att en av de största svårigheterna var att 
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de hafwa måst åhrligen söria för nytt tienstefolk, sedan de fådt den 
friheten att hwart åhr uppsäija tiensten, och det så tillsäijande innan 
de blifwit huuswarme och husbonden lärt kiänna tienstehionet, 
och det samma åter sin Husbonde, eller att tienstehionet blifwit om 
ägor och gårdsbruk kunnig, samt med Creaturens skiötsel och 
afwell inkommen, hwaraf sker att husbonden med dubbel omsorg 
och möda hwart åhr måste dragas med ny-läringar, de der åter wid 
årets slut, stundom och förr, löpa uhr tiensten ifrån den ena till den 
andra .. .4 

Landshövding Fröhlich i Österbotten menade 1738 att den dräng eller 
piga som ville b yta tjänst redan efter ett år borde åläggas en avgift o m 
en riksdaler silvermynt. Syftet var att avhålla tjänstefolket från den dittills 
rådande ostadigheten att "så tidt och offta ömsa tienst".5 Och när riks
dagen samma år granskade tjänstehjonsstadgan väcktes förslaget att det 
tjänstehjon som ville byta husbonde efter ett år skulle först skaffa fram 
en ersättare — orsaken var, sade man, att legohjonen 'emot forna tiders 
berömliga vana' nu för tiden bytte tjänst varje år och 'ofta utan orsak'.6 

Under riksdagen 1755—56 föreslogs en annan lösning: en extra löne-
bonus om en till tre daler för den dräng eller piga som "utan ömsning 
tjänar en husbonde troget och till fullkommeligit behag." Men "ömsar 
Legohion tjänst, niute tå lön ånyo efter Taxan".7 I Södermanland klaga
de bönderna över 'otidiga uppsägelser' och "sjelfrådiga tjenstebyten 
hwart år", etc.8 En insändare i Patriotiska sällskapets tidskrift 
Hushållnings-journal påstod i samma anda att det var "sällan något 
Legohjon blifwa öfwer 2 Ar i en tjenst, men de måste ömsa Ärligen".9 

Mot slutet av seklet föreslog kronofogden i södra Ångermanland att belö
ningar (hattband och halskedjor av silver) skulle delas ut till drängar och 
pigor som tjänat troget i 10—12 år. Det skulle leda till en tävlan att stan
na länge på samma ställe, trodde han, och tjänstefolket skulle inte som 
hittills flytta varje år.10 

Längre fram i detta kapitel ska jag visa på hur välgrundade dessa kla
gomål kan ha varit; dvs. hur ofta tjänstefolket i verkligheten flyttade från 
sina tjänster. För närvarande räcker det med att konstatera att de täta 
tjänstebytena uppfattades som ett verkligt problem för husbönderna. De 
kan även uppfattas som ett socialhistoriskt problem: vilka omständig
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heter gjorde flyttandet mellan olika husbönder till ett permanent inslag 
i systemet med tjänstefolk? Ann Kussmaul har försökt förklara det med 
att tjänstefolket flyttade helt enkelt därför att ingenting hindrade dem 
från att flytta. Särskilt tillfredsställande är dock inte detta svar. Även om 
det inte fanns några hinder för att flytta måste ju flyttningarna haft verk
samma drivkrafter, och det är endast kännedomen om dessa som kan 
besvara frågeställningen. Kussmaul ger också några förslag: dålig kost, 
brutala husbönder, sökandet efter en giftermålspartner, m. m.11 Att 
tjänstefolket bytte husbonde när de var missnöjda med den behandling 
eller den lön de fick torde inte kräva någon kommentar. Flyttningen var 
i sådana fall e tt resultat av individuella beslut och utan samband med 
någon form av allmän sedvana eller praxis. Individuellt motiverade flytt
ningar kunde också äga rum när en dräng eller piga fattat tycke för var
andra och inte ville skiljas å t. Om en av de två ville by ta tjänst så följde 
den andra med. Det var för att stävja sådant som man i olika samman
hang föreslog att flyttningstiden skulle vara olika för drängar och pigor. 
Vid riksdagen 1751—52 påstod man i förordningsutskottet att "när 
enthera dräng eller piga flytta och ombyta tjenst, göra altid the gärna 
följe, som med hwarannan bästa förtroende äga, hwilket gemenligen 
mäst gäller imellan dräng och piga; då deras afsikt i synnerhet går därpå 
ut, at söka sådana nya tjenster, hwarigenom umgänget them icke måtte 
betagas".12 Over huvud taget kunde naturligtvis personliga sympatier 
och antipatier bland tjänstehjonen själva vara anledning till byten av 
tjänst: "... om Pehr kommer dit wil Hans icke komma, eller om Caijsa 
kommer dit wil ick e Maja komma, ty de lida icke hwarannan".13 I fall 
av det här slaget var relationerna till h usbönderna av underordnad be
tydelse. 

Orsakerna till de täta tjänstebytena kan knappast ha varit att man sök
te platser där bättre lön eller humanare behandling gavs. Om dessa var 
huvudmotiven borde ett 'jämviktsläge' ha uppnåtts, där drängar och 
pigor stannade länge hos den 'goda' husbonde som tillfredsställde an
språken. Flyttningsfrekvensen inom tjänstefolkskollektivet som helhet 
torde knappast ha påverkats av sådana anledningar. 

Ur jordbruksteknisk synpunkt innehöll sedvanan med frekventa tjäns
teombyten två varandra motstridiga tendenser, menar Ann Kussmaul: 
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dels innebar den att ny teknologi och nya brukningsmetoder spreds; dels 
hämmades etablerandet av innovationerna genom att teknologi och 
arbetsmetoder måste vara så pass likriktade gårdarna emellan att 
tjänsthjonen inte stod helt främmande för arbetet hos en ny husbonde.14 

BYTE AV TJÄNST 

Unika och individuella motiv till att en dräng eller piga bytte husbonde 
säger ingenting om de täta tjänstebytenas plats i relationerna mellan hus
bönder och tjänstefolk i allmänhet. Ett generellt verkande incitament till 
flyttningarna var, enligt Mitterauer, att drängen eller pigan strävade efter 
att förbättra sin ställning i den etablerade tjänstehjonshierarkin på går
darna.15 För t. ex. Norrland, där det var få bönder som hade så många 
legohjon att en egentlig hierarkisk ordning bland dem kunde upprättas, 
torde denna faktor ha varit av mindre betydelse. 

En annan allmän drivkraft som Mitterauer anger är att ungdomar som 
tog tjänst skulle ha gjort det för att kunna bryta sig loss från familjeban
den och knyta nya sociala relationer. Därmed blev flyttningarna ett kons
tant inslag i tjänstefolkets levnadssätt: cirkulationsprincipen kom att till
höra tjänstefolkssystemets Väsen', menar Mitterauer.16 Sture Martinius 
är också inne på de sociala relationernas betydelse för flyttningarna. Var
ken löner eller arbetsvillkor orsakade i första hand byte av tjänster. Löne
skillnaderna torde inte ha varit så stora att de kan förklara rörligheten. 
Enligt Martinius tänkte t. ex. drängarna troligen mer på pigor, torpställen 
och arrendegårdar än att få högsta lön som dräng.17 

Innan vi försöker förklara flyttningarna mellan husbönderna ur tjäns
tefolkets synvinkel, kan det vara värt att påpeka att en viss rörlighet fanns 
inbyggd i själva tjänstehjonssystemets sätt att fungera. Drängar och pigor 
fungerade ju för en stor del av bönderna som ett komplement till d en 
egna familjens arbetskraft. Det betydde att när bondefamiljerna genom
gick sin levnadscykel — dvs. från en fas där barnen var små, via en tid 
där de blev arbetsföra och kunde bidra med sitt arbete, till en situation 
där de lämnade hemmet och en ny, ung familj startade kretsloppet på 
nytt — förändrades deras behov av tjänstefolk. Hur länge som helst 
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kunde en dräng eller piga knappast räkna med att kunna stanna på en 
gård, även om han eller hon skulle önska det. Med familjens tillväxt skul
le tjänstehjonen så småningom bli överflödiga och tvingas flytta till en 
annan husbonde. Även ur denna fundamentala aspekt tillhörde rörlig
heten tjänstefolkssystemets Väsen'. 

Men av allt att döma låg en stor del av 'ansvaret' för tjänstefolkets stora 
rörlighet på drängarna och pigorna själva. Den årligen återkommande 
flyttningstiden kunde användas som ett medel för tjänstefolket att hävda 
sina intressen gentemot husbönderna. Blotta hotet om att lämna tjänsten 
kunde då resultera i bättre villkor: 

. . .  s å  s n a r t  u p s ä g n i n g s d a g e n  k o m m e r ,  s å ,  e h u r u w ä h l  n å g å t d h e r a  a f  
tienstehionen intet skulle ärnadt sig att flytta, lijkwähl medan det så 
allenast skier, upsäger äfwen den samma i föllie m ed de andra sin 
tienst, at derwid twinga sin husbonde till större förmåhners utfästan-
de än förr, ja ock Mutors gifwande, hwartill en husbonde, at undgå 
andras beswärliga sökande, tå måste ingå.18 

Här är det alltså frågan om en kollektiv aktion från tjänstefolket, i syfte 
att sätta press på husbonden. En sådan aktion kunde uppenbarligen 
leda till att tjänstefolket flyttade, även om deras primära avsikt endast var 
att förbättra sina anställningsvillkor. Liknande aktioner kunde också ge
nomföras — om man får tro landshövdingen i Österbotten — som en 
slags hämnd mot impopulära husbönder: "... den oseden [bör] före-
kommas hos tienstefolck, då drängar och pigor gadda sig tilsammans, 
at, husbonden til spratt, på en gång giöra huset öde af tienstefolck."19 

Husbönderna kunde på så sätt aldrig vara säkra på att få behålla sitt 
tjänstefolk. Mycket tyder på att det befästes en praxis att tjänstefolket 
skulle säga upp sina tjänster vare sig de på allvar funderade på att flytta 
eller ej. Det kanske inte ens hjälpte en husbonde hur väl han än behand
lade sitt folk. De kunde ändå säga nej — "för en seds skull", hävdade 
en skribent på 1770-talet — till vidare årsanställning då de tillfrågades, 
trots att de egentligen avsåg att stanna kvar. För en lantman blev därför 
osäkerheten stor om han skulle få tjänstefolk nästa år eller ej.20 

Ur tjänstefolkets synvinkel var naturligtvis en sådan osäkerhet fördel
aktig. En sed som uppenbarligen hade funktionen att underblåsa hus
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böndernas osäkerhet fanns i delar av Finland: på nyårsaftonen slängde 
drängarna och pigorna sina skor över axeln eller bakåt mellan benen 
innan de gick till sängs. Om de då hamnade så att skospetsarna pekade 
mot dörren togs det som ett tecken på att man skulle lämna gården un
der året.21 I samband med bastubadandet under pingsten brukade ock
så tjänstefolket i södra Finland kasta upp ett nyskuret björkris på bastu
taket. Om riset då pekade mot gårdshuset stannade man kvar i tjänsten, 
annars inte.22 

Således: något som man skulle kunna betckna som en 'flyttnings-
kultur' verkar ha varit integrerad i tjänstefolkets agerande. Man anslöt sig 
till et t vedertaget beteende som innebar att man ofta bytte tjänsteplats, 
eller övervägde detta, vare sig det fanns påtagliga motiv till det eller 
ej.23 Samtida iakttagare förbryllades uppenbarligen av företeelsen — 
'utan orsak' ömsades tjänst, sade man t. ex. i riksdagens utskott 1738 
(se ovan) — och sökte förklaringar till a tt, som det påstods, tjänstefolket 
hos även de frommaste husbönder flyttade, och ofta årligen.24 En insän
dare i Stockholms-Posten påstod att "när halfwa året lider säger han 
[drängen] up, ehwad goddagar han än haft. Det gör han för at wisa det 
man honom behöfwer, och at han äger sin frihet främst".25 En annan 
insändare påstod att tjänstefolket ansåg det vara en merit att ha tjänat 
på många ställen.26 Om detta var sant var det knappast en merit i hus
böndernas ögon, för de ville helst av allt ha 'stadigt' och 'troget' tjänste
folk. Det var förmodligen i så fall m er meriterande i kretsen av andra 
drängar och pigor att inte bli länge hos en och samma husbonde. 

Mycket tyder på att flyttningarna mellan husbönderna var en integre
rad del i en slags allmän praxis. Funktionen var att flyttningarna upprätt
höll oberoendet gentemot husbönderna. Att flytta o fta var ett, måhända 
oreflekterat, sätt att förhindra att starka personliga och sociala bindning
ar uppstod mellan husbönder och tjänstefolk, bindningar som kunde 
inkräkta på den strävan efter oberoende som i så hög grad i andra sam
manhang styrde tjänstefolkets agerande gentemot husbönderna. 

Benägenheten att 'ömsa tjänst' under 1700- och 1800-talet antyds av 
tabellen på nästa sida. Tabellen grundar sig på ett slumpmässigt urval 
av drängar och pigor från Bollnäs socken i Hälsingland. 
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Tabell 4. Antal år hos samma husbonde. Bollnäs socken (urval). 

1 år 2 år 3 år eller mer 
1760-talet 
Pigor 15 30% 13 26% 22 44% n = 50 
Drängar 19 38% 15 30% 16 32% n = 50 
Summa 34 34% 28 28% 38 38% n = 100 

1780-talet 
Pigor 16 32% 20 40% 14 28% n = 50 
Drängar 23 46% 16 32% 11 22% n = 50 
Summa 39 39% 36 36% 25 25% n = 100 

1810-talet 
Pigor 22 44% 12 24% 16 32% n = 50 
Drängar 23 46% 10 20% 17 34% n = 50 
Summa 45 45% 22 22% 33 33% n = 100 

1840-talet 
Pigor 24 48% 10 20% 15 30% n = 50 
Drängar 21 42% 13 26% 16 32% n = 50 
Summa 45 45% 23 23% 31 31% n = 100 

1870-talet 
Pigor 20 40% 7 14% 23 46% n = 50 
Drängar 20 40% 9 18% 21 42% n = 50 
Summa 40 40% 16 16% 44 44% n = 100 

Källa : Husförhörsläng der, vol. A 1:2 a, b (1760—75); A 1:4 a, b (1783—90); A 1:10 a, 
b (1813—18); A 1:17 a, b (1841—45); A 1:23 a, b, c (1871—75). Forskningsarkivet, 
Umeå. 

I förhållande till de resultat som Kussmaul redovisat för 1700-talets 
och det tidiga 1800-talets England är andelen korttidsanställningar be
tydligt mindre — i England stannade ca 75 % av tjänstefolket endast ett 
år i följd hos en och samma husbonde.27 Förhållandena är dock inte 
helt jämförbara. I England fanns så kallade 'settlement laws' som tvinga
de församlingarna att tillerkänna den som lagligen bott inom dess grän
ser rätt till fattighjälp. Detta torde ha nedbringat antalet långtidsanställ
ningar. I jämförelse med den österrikiska landsbygden under perioden 
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1816—34 är förhållandena mer likvärdiga: där bytte ca 45 % av dräng
arna tjänst efter ett år. För pigorna var andelen obetydligt större.28 

Tabellen visar att rörligheten ökat en aning under slutet av 1700-talet 
och början av 1800-talet. Andelen ettårsfall stiger inte särskilt brant men 
kontinuerligt från 34 % 1760 till 45 % 1840 (genomsnitt för drängar 
och pigor tillsammans). Samtidigt sker en, visserligen något ojämn, 
minskning av de tjänstehjon som stannade länge på samma ställe. Resul
taten skulle därmed ge ett visst stöd för det tidiga 1800-talets klagomål 
över tjänstefolkets ökande 'ostadighet'. Men efter 1840 vänder trenden: 
ettårsfallen minskar, men framför allt har andelen tjänstefolk som sällan 
flyttar blivit större än någonsin tidigare, 44 %. Förändringen har framför 
allt skett på bekostnad av de 'moderata' flyttarna, dvs. de som stannade 
två år på samma gård; dessa är nu väldigt få, endast 16 %. På 1870-talet 
verkar det alltså som en polarisering ägt rum — de som var extremt rör
liga och de som var extremt orörliga. Den mellangrupp som tidigare varit 
ungefär lika stor som dessa två kategorier är nu på väg att försvinna. 
Samma tendens kan vi finna i Ångermanland.29 

Polariseringen skulle kunna tyda på att tjänstefolket börjat differentie
ras i två mer eller mindre separata kategorier, med skilda strategier för 
framtiden. Här är den ena gissningen lika god som den andra. En tänk
bar möjlighet kan vara att den ena gruppen bestod av män och kvinnor 
som bestämt sig för att stanna på landsbygden. De var beredda att vänta 
flera år på ett torp eller hemmansköp. Den andra gruppen lämnade 
snabbt jordbruksarbetet för att söka sig till i ndustrin. 

EN HWISKANDE AUCTION 

Den stora osäkerhet om arbetskraftstillgången som husbönderna led 
under, tvingade dem till desperata åtgärder som snarare förvärrade deras 
situation. 

Enligt tjänstehjonsstadgan fick avtal mellan husbonde och tjänstehjon 
bara ingås mellan Larsmässodagen och Mikaelsmässodagen, dvs. mellan 
10 augusti och 29 september. Förordningen efterlevdes dock av allt att 
döma ytterst sällan, om ens alls. Det fanns, påstod bönderna i G ästrik
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land, "en stor osed [...] här i landet med Tienstefolkets efterhörande, 
tubbande och påtingande i olaga tid, samt att them mera lofwas i lön 
än Kong. Tienstehions Taxan innehåller".30 Det var alltså i syfte a tt för
säkra sig om tjänstefolk till nästa arbetsår som husbönderna gav sig ut 
på värvarstråt långt innan den utsatta tiden var inne. Flera månader före 
uppsägningstiden började husbönderna tubba andras tjänstefolk, klaga
de man på riksdagen 1778.31 Det påstods till och med att förhandlan
det om nya tjänster började redan vid jultiden, och klagomålen fortsatte 
långt in på 1800-talet.32 Rapporterna flödar över i källmaterialet. När 
ett avtal träffats kunde husbonden ändå inte vara säker på att drängen 
eller pigan skulle hålla sin del av uppgörelsen: städslandet hade ju skett 
i 'olaga tid', vilket innebar att även bonden gjort sig skyldig till en lag
överträdelse och således inte kunde ta lagen till h jälp för att beivra ett 
kontraktsbrott. Det hände i Finland, sades det, att tjänstefolket tog ända 
upp till sex ol ika städjor samtidigt, och ingen av de fem lurade husbön
derna vågade gå till domstol med saken eftersom städjorna var högre än 
tjänstehjonsstadgan tillät.33 Dessutom saknades alltid vittnen till dessa 
hemliga uppgörelser: de skedde ofta "i fäbodar, skog och mark samt af-
lägsne ställen".34 Men de kunde också äga rum vid tillfällen d å arbets
uppgifterna förde många husbönder och tjänstefolk samman. Vid slåt-
tern "hålles då, på alla ängar och gärden, en art af hwiskande Auction, 
och så snart man då ser 2 talas wid, är man wiss på, at det angår Lego-
hjon som sökes eller utbjudes".35 

Tjänstefolket hade här ett utomordentligt övertag. Om en annan bon
de senare bjöd bättre villkor kunde de utan risk bryta det första avtalet. 
Det hände att de "oftast strandsätter then the först lofwat, och taga städ
sel hos en annan, som til äfwentvrs utfäster större förmåner än förord
ningen och Taxan medgifwa".36 

FOLKMARKNADERNA 

Städslandet av tjänstefolket ägde rum under en långt utdragen tidsperiod 
och i form av mer eller mindre hemliga uppgörelser. Detta gav dem, som 
sagt, goda möjligheter att utnyttja den inbördes konkurrensen mellan 
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husbönderna. På vissa orter i landet förekom emellertid en något annor
lunda praxis vid anställningsförfarandet. Det var de s. k. folkmarkna
derna' eller ' tjänstehjonsmarknaderna' då drängar och pigor som ville 
skaffa sig nya tjänster på en bestämd lokal marknad träffade husbönder 
som sökte tjänstefolk. Marknaden bestod vanligtvis också av köp och för
säljning av olika varor, men dess karaktär av tjänstehjonsmarknad kunde 
ofta sätta sin prägel på tillställningen. 

Tjänstehjonsmarknadernas ursprung och tidiga historia är okänd.37 

Ett av de tidigaste beläggen jag funnit gäller Sigtuna där redan på 
1720-talet en 'folkhandel' ägde rum under marknaden i mitten av 
augusti. Där hade en 'osed' etablerats, som innebar "at intet legofolk der 
och i de näst däromkring gräntzande Sochnar städjas, utan allena på 
denna marknadz dag, då både tjenstehion och husbönder måste sig där 
infinna så framt de skola få något legofolk, eller behålla dem de förut 
hafwa ..." Myndigheterna ville ha marknaden flyttad, bl. a. på grund 
av att där förekom mycket fylleri, slagsmål, svordomar och 'svärmeri'.38 

I Örebro fanns också en folkmarknad, sannolikt redan från 
1700-talets första hälft. Mot slutet av århundradet försökte borgarna i sta
den få den flyttad till se ptember för att uppnå att tjänstefolket 

såmedelst blefwo hindrade ifrån den här i orten inritade osed at på 
Larsmässodagen stroma in til staden, mera af sielfswåld än upsåt at 
skaffa sig ny årstjenst, fast under en sådan praetext; och går härmed 
så långt at en husbonde förgäfwes må söka at hålla sin dräng hem
ma på Lars-mässodagen, om ock all säden stode på åkern, färdig 
at införas undan ett hotande regn.39 

Den mest kända 'folkmarknaden' var den i Västerås.40 Landshövdingen 
fann inget positivt i marknaden eftersom många av drängarna och pigor
na som besökte den inte hade annan avsikt än att roa sig och få veta de 
högst gällande lönerna. Dessutom kom husbönder från andra län för att 
värva tjänstefolk, vilket innebar konkurrens om arbetskraften med de in
hemska.41 A a ndra sidan var husbönderna från andra orter missnöjda 
med att marknaden drog till sig allt tjänstefolk så att de var tvungna att 
fara ända till Västerås för att finna arbetskraft.42 Till riksdagen 1828— 
30 kom också en motion om att marknaden borde förbjudas eftersom 
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det med högst menliga följder förenade oskick skall ega rum, att ett 
betydligt antal Tjenstehjon af båda könen församlas, för att låta sig 
städjas af Husbönder, som der inträffa och med dem sluta städslo-
aftal antingen de äro med Orlofssedel försedde eller icke, dylike 
samlingar alltså borde vid ett lämpligt vite förbjudas.43 

Motionen tillbakavisades med motiveringen att det redan fanns föreskrif
ter i legostadgan som kunde åberopas för att komma till rä tta med det 
föregivna 'oskicket'. Marknaden levde länge kvar och förlorade inte sin 
funktion som 'folkmarknad' förrän en bit in på 1900-talet.44 Renodlade 
'folkmarknader' av detta slag, dvs. marknader som av hävd var det till
fälle när anställningsavtalen ingicks, verkar dock ha varit relativt sällsyn
ta i Sverige. Det utesluter naturligtvis inte att marknaderna var en av 
många situationer som erbjöd tillfällen för tjänstef olk och husbönder att 
sluta avtal. 

I andra länder hade tjänstefolksmarknaderna en mer framträdande 
plats. I England och Skottland var systemet med s. k. 'hiring fairs' kanske 
mest utbrett, men det förekom även på kontinenten.45 Orsaken till att 
'folkmarknaderna' inte etablerades i någon större omfattning i Sverige 
var förmodligen att den stora efterfrågan på arbetskraft ledde till att upp
görelser och avtal ingicks redan tidigt på året på de sätt som jag ov an 
redogjort för — arbetskraftssökande husbönder vågade helt enkelt inte 
invänta en höstmarknad för att leja tjänstefolk, eftersom risken att bli 
utan då var alltför stor. 

Landshövdingen i Västerås påstod att tjänstefolket kom samman på 
'folkmarknaden' i staden för att få veta de 'högst gällande' lönerna. Det 
ger anledning att ställa frågan om det förekom kollektivt organiserade 
överenskommelser om minimilöner och andra villkor. D et har sagts att 
tjänstefolket snarare kännetecknades av en småbondementalitet än av en 
känsla av att vara lönearbetare och att deras strävan att så småningom 
komma över en gård eller ett torp gjorde att tanken på gemensamma 
aktioner i deras nuvarande egenskap av lönearbetare förkastades.46 Käll
materialet tillåter dock inte att frågan besvaras med någon större grad 
av säkerhet. På riksdagen 1778 påstod Carl Ridderstolpe att tjänstefolket 
'sammansatte sig' att föreskriva vissa löner.47 Men klagomålet, som på 
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intet sätt var unikt, är så allmänt hållet att det knappast ger grund för 
slutsatsen att det förelåg direkta överenskommelser bland tjänstefolket på 
en ort eller i en socken. Mer detaljerad, och därmed mer trovärdig, var 
Gustaf Wachschlager, som vid samma tillfälle hä vdade att tjänstefolket 
"understå sig giöra sammansättningar och föreskrifwa lönerne inom sig. 
Den som understår sig at taga mindre än de utsatt, blifwer af dem utsku-
ten ur deras samfund. "48 I Dagligt Allehanda påstod vidare en skribent 
att backstugusittare och tjänstefolk som vägrade att ta årstjänst utan för
sörjde sig som daglönare, brukade sinsemellan komma överens om att 
begära vissa löner, "och därutinnan äro de så ense, at icke den ene gif-
wer bättre köp än den andre ...'M9 Några slutsatser i den ena eller 
andra riktningen vågar man emellertid knappast dra på grundval av de 
sparsamma uppgifterna. 

GEOGRAFISK RÖRLIGHET 

I den restriktiva tjänstehjonspolitiken ingick som en av grundsatserna att 
tjänstefolkets geografiska rörlighet skulle begränsas i så stor utsträckning 
som möjligt.50 I lagstiftningen tog sig uppfattningen bl. a. uttryck i för
budet för tjänstefolk att flytta från de norrländska länen samt Finland. 
Förbudet var en kompromiss från riksdagen 1738 då ett förslag om att 
förbjuda all flyttning över länsgränserna diskuterades.51 

För de norrländska och finländska husbönderna var förbudet natur
ligtvis välkommet. När det så småningom upphävdes av mössorna på 
riksdagen 1766 protesterade man också häftigt bland de norrländska de
legaterna i bondeståndet.52 

En annan strävan var att förhindra inflyttningen av tjänstefolk till 
städerna. Över denna arbetskraftsförlust för jordbruket var man ytterst 
bekymrad.53 

Bönderna stod ganska naturligt eniga bakom denna strävan hos stats
makten. I själva verket förekom ständigt klagomål över städernas för
måga att locka till sig drängar och pigor från landsbygden. Bönderna i 
södra Österbotten ville t. ex. ha åtgärder vidtagna mot att städerna loc
kade till sig drängar med löften om högre löner, Veckoröktobak\ och 
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'äreskänker'.54 Redan 1727 klagade allmogen i Hälsingland på att 
tjänstefolket till och med drog sig in till de norrländska 'småstäderna' och 
därmed utblottade landsorten på tjänstefolk.55 

Man har inom forskningen dock allmänt antagit att den samtida oron 
för städernas dragningskraft var överdriven och omotiverad. Bortsett från 
Stockholm hade städerna knappast någon möjlighet att locka till sig 
tjänstefolk i någon nämnvärd omfattning.56 Någon statistik över tjänste
folkets geografiska rörlighet har mig veterligen aldrig upprättats. Ingrid 
Eriksson och John Rogers har visserligen funnit att drängar och pigor i 
de socknar de undersökt i Mälardalen stod för nästan hälften av alla flytt
ningar under 1800-talet. De var den utan jämförelse mest rörliga social
gruppen.57 Men Eriksson och Rogers har inte undersökt den egentliga 
tjänstefolksrörligheten, den som jag är intresserad av. De har utgått från 
de flyttandes titel vid flyttningstillfället, men inte fäst något avseende vid 
om drängen eller pigan flyttade inom ramen för sin verksamhet som 
tjänstehjon eller om flyttningen företogs i t. ex. syfte att gifta sig och bilda 
eget bo. En sådan undersökning av någon större omfattning vore också 
mycket tidsödande och förenad med många praktiska hinder. Rent teo
retiskt föreligger dock inga större problem. För många socknar finns in-
och utflyttningslängder från tidigt 1700-tal och framåt. Problemet består 
i att identifiera tjänstefolket: beteckningen dräng respektive piga avsåg 
vanligtvis alla unga ogifta personer, vare sig de arbetade som tjänstefolk 
eller inte. En bonddotter som flyttade till g rannsocknen för äktenskap 
fick i utflyttningslängden titeln piga', lika väl som den tjänstepiga som 
flyttade till en ny husbonde i en annan församling. Problemet kan endast 
lösas om man söker upp varje flyttande 'dräng' och piga' i husförhörs-
längderna och utläser om de verkligen var tjänstefolk eller ej även efter 
flyttningen. Detta är emellertid ett arbete som av praktiska skäl endast 
kan företagas i liten omfattning. Under 1800-talet underlättas i vissa fall 
arbetet: då skiljer man, åtminstone i vissa områden, mellan tjänstefolk 
och bondsöner respektive bonddöttrar i flyttningslängdernas tituleringar. 
Det är dock svårt att veta på förhand hur konsekvent detta genomfördes. 
Titeln 'bonddotter' reserveras i vissa fall framför allt för unga kvinnor 
med utomäktenskapliga barn — övriga ogifta kvinnor fick beteckningen 
'piga'. 
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För denna studie har jag valt att ta en genväg genom att använda de 
särskilda förteckningar över flyttande tjänstefolk som upprättades i några 
norrländska socknar på 1760-talet. Det är dessa som ligger till grund för 
den statistik som presenteras här nedan. 

Tabell 5. Tjänstefolkets flyttningar över sockengränserna i delar av södra 
och mellersta Norrland. 

Ångermanland (.N ätra so cken) 1765, 1769—7 1 
Utflyttade drängar 23 st utfl / år / sn 5,7 

pigor 18 4,5 
summa 41 summa 10,2 

Inflyttade drängar 26 infl I kr I sn 6,5 
pigor 30 7,5 
summa 56 summa 14,0 

Medelpad (14 soc knar), 1761 
Utflyttade drängar 26 utfl/år/sn 1,9 

pigor 43 3,1 
summa 69 summa 5,0 

Inflyttade drängar 24 infl/år/sn 1,7 
pigor 34 2,4 
summa 58 summa 4,1 

Norra Häls ingland (19 soc knar), 1760 
Utflyttade drängar 41 utfl/år/sn 2,2 

pigor 56 2,9 
summa 97 summa 5,1 

Inflyttade drängar 33 infl/år/sn 1,7 
pigor 44 2,3 
summa 77 summa 4,0 

Södra Hälsin gland (9 socknar), 1762 
Utflyttade drängar 31 utfl/år/sn 3,4 

pigor 27 3,0 
summa 58 summa 6,4 

Inflyttade drängar 14 infl/år/sn 1,6 
pigor 22 2,4 
summa 36 summa 4,0 
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Gästrikland (3 socknar), 1764 
Utflyttade drängar 

pigor 
summa 

Inflyttade drängar 
pigor-
summa 

38 
44 
82 
19 
14 
33 

summa 

infl/år/sn 

utfl/år/ sn 

summa 

12,6 
14,6 
27,2 

6,3 
4,6 

10,9 

Källa : Tjänstefolks flyttningar 1760—67, vol. E VIII: 47, Gb lkli. HLA: Flyttningslängd, 
vol. B:l, Nätra kyrkoarkiv. Forskningsarkivet, Umeå. 

Först måste det framhållas att den här statistiken endast upptar den 
officiellt regis trerade flyttningen. Därtill kommer 'illegala' och oregistre
rade flyttningar som förmodligen var ganska många. 

Den första iakttagelsen som kan göras är att det flyttade ut mer tjänste
folk än det flyttade in. Undantaget är Nätra i Ångermanland som hade 
ett inflyttningsöverskott, som enklast kan förklaras med den utbredda 
linindustrin i socknen, vilken skapade ett behov av arbetskraft och en 
attraktiv arbetsmarknad som drog till sig tjänstefolk. Detta understryks 
ytterligare av den stora övervikten för inflyttade pigor — linindustrin var 
ju en i huvudsak kvinnlig arbetsmarknad. Men linindustrins inverkan på 
flyttningsrörelserna får inte överskattas — av de fem mest betydande lin
socknarna i Hälsingland var det bara två (Delsbo och Järvsö) som hade 
ett flyttningsöverskott. De andra tre (Ljusdal, Färila och Bjuråker) för
lorade fler tjänstehjon än de tog emot. 

Vidare kan man notera att flyttningsförlusterna blir större ju längre 
söderut i Norrland man kommer. I Medelpad var inflyttningen av tjänste
folk 84 % av utflyttningen, i norra Hälsingland 77 %, i södra Hälsing
land 62 % och i de tre socknarna i Gästrikland endast 40 %. Hur dessa 
skillnader än ska förklaras så berodde de inte på inflyttningen till städer
na: den var ungefär lika stor i alla fyra områdena (Nätra bortser jag ifrån 
i detta sammanhang). Av de utflyttade pigorna begav sig ungefär en tred
jedel till städer, nästan uteslutande Sundsvall, Hudiksvall, Söderhamn 
eller Gävle. Andelen var precis 30 % i Medelpad, norra respektive södra 
Hälsingland och 34 % i Ovansjö, Hille och Torsåker i Gästrikland. Ande
len av de flyttande drängarna som sökte sig till städerna var mindre, men 
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uppvisar inte heller någon tendens som förklarar skillnaderna i inflytt
ningsunderskott: i Medelpad 19 %, i norra Hälsingland 23 %, i södra 
bara 6 % och i gästrikesocknarna 21 %. Proportionerna förefaller ändå 
ganska betydande — om var tredje piga och var femte eller var Jjärde 
dräng av de som flyttade, sökte sig till en stad, kan man förstå att proble
met med städernas dragningskraft på landsbygdens arbetare upplevdes 
som påtagligt.58 

Inflyttningen från städerna till socknarna var avsevärt mindre. Av de 
drängar och pigor som flyttade in i socknarna i Medelpad kom endast 
14 %, eller 8 stycken, från städer. För norra Hälsingland var motsvaran
de siffra också 14 % (11 st.), för södra delen av landskapet likaså 14 % 
(5 st.) och för socknarna i Gästrikland 12 % (4 st.). Det verkar således 
som om inte heller den stora flyttningsförlusten för det här undersökta 
området i Gästrikland kan förklaras av att mycket få tjänstehjon flyttade 
(tillbaka?) från städerna till lan dsbygden. Det var snarare så att de två 
socknarna Ovansjö och Torsåker just detta år, 1764, led av en stor åter
flyttning av dalfolk. Fjorton tjänstehjon flyttade nämligen tillbaka till 
Dalarna detta år, framför allt till Falun, där de flesta hade sin födelseort, 
enligt noteringarna i längden. Men de som flyttar tillbaka måste en gång 
ha flyttat in, så den delen av förlusten måste ha varit en tillfällighet för 
just d etta år. Inflyttningen från Dalarna var också betydligt mindre än 
utflyttningen: endast fyra stycken. 

Inflyttningen — som till stor del säkert var en återinflyttning — till de 
nordligare landskapen var alltså större än inflyttningen till socknarna 
längre söderut. Det är möjligt att man längre norrut var mer benägen 
att röra på sig tillfälligt, och att man sedan flyttade tillbaka till hemsock
nen för att överta ett hemman eller dylikt. I södra Norrland var flytt
ningen i högre grad en permanent åtgärd, därför att möjligheterna för 
tjänstefolket att ta sig in i den besuttna klassen inte var lika stora. Driv
krafterna för en återflyttning till hemorten var därmed inte lika starka. 

Var tjänstefolkets benägenhet att flytta större i vissa områden än i 
andra? Det bästa sättet att mäta detta är att ställa antalet flyttande dräng
ar och pigor i relation till antalet tjänstehjon i socknen. Tyvärr finns inga 
uppgifter om antalet drängar och pigor för de år då vi har tillgång till 
uppgifterna om antalet flyttande tjänstefolk. En användbar siffra är i alla 
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Gästrikland Hälsingland 

Ockelbo 

Ovansjö 8,1 

Gävle W 

Tors-

åker 6,1 
Arsunda 

Färnebo 

Medelpad 
Ljustorp 

Holm \ Liden \ 1,5 

Haverö Borgsjö 

Indal 22,9 

Sattna 
Tlmrâ/ V Häss jö Stöde 

Selänger \Skön (16) 

Tuna V 7,6 W7 \ 
Tynderö 

vall Aino W( 
Attmar 1,9 

Njurunda 

Anm. I de socknar där siffrorna 
satts inom parentes saknas uppgif
ter om antalet tjänstefolk. Befolk
ningsuppgifter finns hos Hiilphers 
(Medelpad). Andelen tjänstefolk 
har beräknats efter genomsnittet 
för övriga socknar, vilket är 12,5% . 
Flyttningsbenägenheten har upp
skattats på denna grundval. 

Karta 1. Tjänstefolks flyttningar över sockengränser. Uppgifterna avser utflyttade 
tjänstehjon i procent av antalet tjänstehjon 1775. Gästrikland 1764, Hälsingland 
1760 och 1762, Medelpad 1761. (Källa: Bilaga 1 samt "Tjänstefolks flytt
ningar'" 1 760—67, vol. E VIII:47, Gb M. HLA. 
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fall antalet tjänstefolk år 1775, det första år då man i Tabellverkets mate
rial skiljer ut tjänstefolket från hemmavarande söner, döttrar och mågar. 
Benägenheten att flytta visas på karta 1. Siffrorna anger antalet flyttande 
tjänstehjon i procent av hela antalet tjänstehjon år 1775. 

Av kartan framgår att tjänstefolkets rörlighet i allmänhet var betydligt 
större i områden i städernas närhet och längs de stora kommunikations
lederna. Hille socken, som låg vid den stora norrlandsvägen strax norr 
om Gävle uppvisar en stor rörlighet, liksom socknarna i närheten av 
Hudiksvall.59 Däremot tycks Söderhamn förvånansvärt nog inte ha på
verkat flyttningsbenägenheten i någon nämnvärd grad. Sundsvalls bety
delse för tjänstefolkets i de närliggande socknarna benägenhet att röra 
på sig framgår också tydligt. Här bör man dock komma ihåg att siffrorna 
för Skön, Timrå och Alnö är beräknade på en mer bristfällig befolk
ningsstatistik än de övrigas. Alla tre hade dock med största sannolikhet 
en rörlighet som var över genomsnittet. För Skön kan den uppskattas till 
ca 16 %, för Alnö till ungefär 7—8 % och för Timrå till lika mycket.60 

NOTER 

1 Sköld (1986), s. 9. 
2 Sockenstämma 21/3 1818, vol. K 1:2, Säbrå kyrkoarkiv, HLA. 
3 Kammarkollegiets första provinskontors arkiv, vol. 127. 
4 Allm. besv., Borgå oc h Hollola 1731, par 5, R 5 520 (mikrofilm 58 ), RA. 
5 Förordningsutskottet (FörUt) 1738, R 2698, fol. 124. Frihetstidens Utskottshand

lingar (FU), RA. 
6 FörUt 1738, R 2698, fol. 129. FU, RA. 
7 Kammar-, Ekonomi- oc h Kommersdeputationen (KEKD), R 30 89, fol 724. FU, RA. 
8 Allm besv, Söderm anland 1760—62, Lösings, Ostkinds, Björkekinds och Hammar

kinds härader, par 3, R 1919. Bondeståndets arkiv, RA. 
9 Hushållnings-journal (Hhj), okt ober 1777, s. 493. 

10 Kronofogdens i S. Angermanlands berättelse o m lanthushållningens u pphjälpande 
1792, vol. D IIIz:l, Vn Ikli. HLA. 

11 Kussmaul (1981b), s. 225. 
12 FörUt 1751—52, R 3015, s. 132. FU, RA. 
13 Dagligt Allehanda (DA) 1778, nr 1 67. 
14 Kussmaul (1981 a), s. 68 f. 
15 Mitterauer (1985), s. 190; även Schulte (1983), s. 115; även Kussmaul (1981 b), 

s. 226. 
16 Mitterauer (1985), s. 199. 
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17 Martinius (19 77), s. 109. 
18 FörUt 1738, memorial från Finland, fol. 389f, R 2698. FU, RA. 
19 FörUt 1755—56, landshövding Pipers påminnelser vid projektet till ny tjänstehjons

stadga, R 3 100, fol. 492f. FU, RA; jfr även en motsvarande företeelse i Skottland, 
vilken kallades 'the clean toon' och som samtida betraktare fann oförklarlig. Se 
Carter (1976), s. 113. 

20 Stockholms-Posten 1779, s. 95. 
21 Vilkuna (1969), s. 22. 
22 Vilkuna (1969), s. 159. 
23 Jfr Carter (1979), s. 218, not 104, som för skotska förhållanden noterar att "it is 

remarkable how often farm servants were unable to explain why they moved so 
frequently". Förväntningarna om täta flyttningar pekar på en slags kollektiv organisa
tion bland tjänstefolket, menar Carter, men det var en organisation "built around 
culture rather than politics or e conomics". 

24 Hhj oktober 1777, s. 493. 
25 Stockholms-Posten 1779, s. 171. 
26 Hhj april 1778, s. 864. 
27 Kussmaul (1981 b), s. 224. 
28 Mitterauer (1986 a), 282 ff. 
29 Källmaterialet i de ångermanländska kyrkoarkiven medger inte samma säkerhet som 

Bollnäs' goda husförhörslängder. En anspråkslös undersökning av några ångerman
ländska socknar, delvis baserad på mantalslängder, ger nedanstående tabell: 

Antal år i följd ho s samma husb onde. Nätra , Sidensjö, Ar näs. 

1 år 2 år 3 år eller mer 

Ca 1805—10 
Pigor 8 42 % 6 31 % 5 26 % n = 19 
Drängar 14 42 % 13 39 % 6 18 % n = 33 

1870-talet 
Pigor 11 44% 3 12% 11 44% n = 25 
Drängar 8 32% 1 4% 16 64% n = 25 

Källa : Nätra mtl-längd, vol. 29, 30, 31; Arnäs mtl-längd, vol. 29, 30, 31; Sidensjö 
mtl-längd, vol. 29, 30. HLA. Sidensjö husförh.längd A 1:10a (1869—78). Forsk
ningsarkivet, Umeå. 

30 Allm. besv., Gästrikland 1 751, par 12, R 5 445 (mikrofilm 8). RA. 
31 RAP, vol. 32, s. 261. 
32 DA 1779, nr 82; lösdrivarkommittén 1825: från kronofogden i Wallby til l landshöv

dingen i Uppsala;från landshövdingen i Nyköping till lösdrivarkommittén. AK 2 0, 
RA. 

33 DA 1 779, nr 2 43. 
34 DA 1 779, nr 2 43. 
35 Hhj oktober 1777, s. 485. 
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36 Allm. besv., Uppsala län 1751, Ulleråkers, Lagunda och Hagunda, par 3, R 5479 
(mikrofilm 29) ; se även Utterström (1 957), del 1, s. 299. 

37 Levander (1935), s. 139—174, nämner i sin e xposé över marknader och marknads
liv ingenting om anställning av legofolk. 

38 Kommerskollegium till Kungl. Maj:t 18/7 1730. RA. 
39 En insändare i Hhj maj 1778, s. 909, påstod att då marknaden hölls 'efter g amla 

stilen' (dvs. före 1 753) den 10 augusti, fungerade den som en tjänstehjonsmarknad, 
men att den skulle ha blivit flyttad i tiden någon gång före 1778 och därmed upphört 
att ha den funktionen. Jämför dock de t anförda citatet som är från Joh. Degerström 
m. fl. borgare i Örebro av den 20/3 1780. Där framgår att marknaden for tfarande var 
i bruk. Skrivelsen finns i lanthushållningskommitténs 1 772 handlingar, AK 579. RA. 

40 Allmänt om denna, se Lemner (1985). 
41 Landshövdingen i Västerås till lösdrivarkommittén 1 825. AK 2 0, RA. 
42 Se t. ex. en klagoskrift från magistraten i Enköping till landshövdingen i Uppsala, 

lösdrivarkommittén 18 25. ÄK 2 0, RA. 
43 Rd 1828—30, bih. 7:2, s. 38. 
44 Lemner (1985). 
45 Kussmaul (1981 a), s. 150 ff.; Carter (1979), s. 144 ff.; för bl. a. Österrike, se Blum 

(1978), s. 110. Det är möjligt att folkmarknader var vanligare i Finland än i Sverige. 
Se Vilkuna (1969), s. 248f. 11, ex. Savolax' och Tavastehus' län levde de kvar långt 
in på 1900-talet. 

46 Gray (1976), s. 98. 
47 RAP, vol. 32, s. 229 f. 
48 RAP, vol. 32, s. 250. 
49 DA 1778, nr 1 67. 
50 Ingers (1948), s. 213 ff.; Montgomery (1933), s. 253 ff. 
51 Se kapitel 7. 
52 Se t. ex. BdP, vol. 10, s. 955 ff. 
53 Utterström (19 57), del 1, s. 254; Montgomery (1933), s. 255. 
54 Allm. besv. 1755—56, S. Österbotten, par 4, R 1893. Bondeståndets arkiv, RA. 
55 Allm. besv., Hälsingland 1727, par 28, R 5443 (mikrofilm 7). RA. 
56 Ingers (1948), s. 214; Utterström (19 57), del 1, s. 253. 
57 Eriksson & Rogers (1978), s. 202 ff., table V:8; se även Martinius (1977), s. 97, som 

framhäver 'local job-mobility' som den dominerande flyttningstypen. 
58 Det handlar här om minimisiffror, eftersom orterna varifrån , resp. till, 11 st. tjänste

hjon flyttade, är oläsliga i källmaterialet. 
59 Enligt Hiilphers (1793), s. 114, gick den 'stora norrlandsvägen' rakt gen om Hille 

socken. 
60 Befolkningstabeller saknas i de tre socknarnas kyrkoarkiv, men Hiilphers (1771), 

s. 78, 83 och 88 anger befolkningssiffrorna för 1769; Skön hade 613 personer, Alnö 
588 och Timrå 529. Om andelen tjänstefolk av befolkningen var lika stor som 
genomsnittet för hela landskapet (12,5 %) så hade socknarna i tur o ch ordning 77, 
74 respektive 66 drängar och pigor. Flyttningsbenägenheten har uträknats me d ut
gångspunkt från detta antagande. 
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KAPITEL 11 

Tjänstefolkssystemets uppgång och fall 

VARIATIONER PÅ RIKSNIVÅ 

HAJNAL UPPSKATTADE ATT andelen tjänstefolk i de förindustriella befolk
ningarna vid en given tidpunkt som regel bör ha överstigit 10 %. En 
översikt över de svenska förhållandena vid slutet av 1700-talet visar att 
beräkningen stämmer bra. Det är endast under perioden 1775—1800 
som det är möjligt att med Tabellverkets material beräkna tjänstefolkets 
andel av befolkningen. I de tabeller som då sammanställdes urskilde 
man drängarna och pigorna som en särskild grupp, något som inte gjor
des vare sig före eller efter denna tid. Ar 1800 utgjorde tjänstefolket ca 
14 % av den svenska landsbygdsbefolkningen, enligt det statistiska 
grundmaterial som Nils Wohlin sammanställde i Emigrationsutredningen 
i början av detta sekel. Tjugofem år tidigare hade andelen varit något 
större, drygt 16 %} 

Variationerna mellan de olika delarna av riket var betydande. I mälar-
länen utgjorde andelen mellan 17 och 19 procent. Även Skåne hade stor 
andel tjänstefolk liksom Västmanland och Gävleborgs län. Dalarna utgör 
den andra extremen på skalan. I Kopparbergs län var endast 6 % av 
befolkningen drängar eller pigor år 1800. Finland hade som helhet en 
betydligt mindre proportion tjänstefolk i befolkningen; genomsnittet når 
inte upp till 10 %. Norge hamnar mitt emellan Sverige och Finland med 
en andel på ca 12 % och Danmark hade flest legofolk av de nordiska 
länderna, över 18 % ? 

Nu finns det problem med det källmaterial som Wohlin använt, dvs. 
Tabellverkets folkmängdstabeller. Källorna innehåller en hel del fel som 
gör att de inte är helt tillförlitliga. Fö r att upptäcka dem måste man gå 
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Sveriges län 1800 

Karta 2. Ogift tjänstefolk i procent av 
landsbygdsbefolkningen år 1800. (Källa: 
Wohlins "råtabeller" , Em. utr. bil. IX.) 
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Finlands län 1800 

Uleåborgs 

Vasa Savolax' och 
Karelens 

Kyimienegårds 
Abo 

TavastehusX 
.Qch Ny lands 

Karta 3. Ogift tjänstefolk i procent av be
folkningen år 1800. (Källa: Folkmängds-
tabeller, SCB.) 
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ned på sockennivå och jag ska därför spara det källkritiska resonemanget 
ett ögonblick. Låt oss först titta på hur stor andelen tjänstefolk var i Sveri
ge och Finland år 1800. 

De regionala skillnaderna framgår av karta 2 och 3. 
Variationerna kan förklaras med skillnader i de olika landsdelarnas 

ekonomiska och sociala struktur. De stora godsen och jordbruksenheter
na i mälarlandskapen och Skåne hade stort behov av arbetskraft och de 
höga siffrorna för dessa regioner förklaras lättast med detta förhållan
de.3 Småbondebruket i Dalarna kunde däremot inte sysselsätta tjänste
folk i någon större utsträckning utan förlitade sig huvudsakligen till famil
jernas egen arbetskraft. 

Det är anmärkningsvärt att en stor andel tjänstefolk i befolkningen 
inte motsvarades av en liten andel av de rurala underklasserna.4 Dessa 
utgjorde ju en viktig arbetskraftsreservoar på landsbygden och man har 
antagit att andelen tjänstefolk stod i ett omvänt förhållande till storleken 
på de obesuttna grupperna: antingen förlitade bönderna sig på tjänste
folket för att tillgodose sitt arbetskraftsbehov eller så utnyttjade man 
dagsverken från torpare, inhyseshjon, etc. Mitterauer, t. ex., skiljer hypo
tetiskt på 'Gesindegesellschaften' och 'Taglönergesellschaften', dvs. att en 
stor andel tjänstefolk skulle motsvarats av en liten andel av inhyseshjon, 
backstugusittare och andra av de landsbygdens obesuttna som utgjorde 
en arbetskraftsreserv för bönderna.5 Något samband av det slaget ver
kar inte ha funnits i Sverige vid denna tid. Det fanns regioner som hade 
en stor andel tjänstefolk och samtidigt en stor andel torpare och andra 
obesuttna. Ar 1800 var den genomsnittliga andelen torpare, backstugu
sittare och inhyseshjon ca 20 %.6 I de tjänstefolksrika mälarlänen över
steg andelen betydligt denna siffra. Skåne, som hade en stor andel tjäns
tefolk, hade också en obesutten befolkning som i storlek överträffade 
riksgenomsnittet. Omvänt fanns i Dalarna endast ca 5 % obesuttna, allt
så mycket under riksgenomsnittet. Situationen i dessa områden verkar 
snarast ge anledning att anta att sambandet var precis tvärtemot det som 
Mitterauer förutsatte, och i stället leda till slutsatsen att bondejordbruket 
och godsen i dessa län gav upphov till ett så starkt sug efter arbetskraft 
att de kunde försörja både en stor andel tjänstefolk och en stor obesutten 
befolkning. Gävleborgs län passar däremot inte in i någon av de två mo
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dellerna: här var tjänstefolket talrikt men den obesuttna befolkningen av
vek inte mycket från medelvärdet för riket.7 

Det är möjligt att andra faktorer än de rent ekonomiska påverkade 
förekomsten av tjänstefolk. Arvssystemet bör t. ex. ha spelat en betydelse
full roll. I Dalarna, som hade ett flerarvingesystem och en omfattande 
hemmansklyvning, fanns större möjligheter att bli sin egen och därmed 
slippa tvånget att ta årstjänst. Samtidigt fanns — i form av orsak eller 
verkan kan diskuteras — i Dalarna en utbredd kulturellt betingad mot
vilja mot dräng- eller pigtjänst: det uppgavs att allmogen i landskapet 
betraktade årstjänst som liktydigt med träldom.8 

TJÄNSTEFOLKETS ANTAL 
I NORRLANDS KUSTLANDSKAP 

Det statistiska materialets brister 

På sockennivå upptäcker man snart de problem som finns hos källmate
rialet. Klassificeringen av tjänstefolket har varierat mellan olika socknar 
och mellan olika tidpunkter. I t. ex. Delsbo i Hälsingland fanns enligt 
sockentabellen 915 tjänstehjon år 1775. Om den siffran vore riktig skulle 
tjänstefolket ha utgjort 40 % av befolkningen. Att d etta är orimligt be
styrks av att det samtidigt fanns endast drygt 600 personer i den normala 
tjänstefolksåldern mellan 15 och 30 år. Fem år senare fanns däremot 
endast 233 drängar och pigor, vilket är en mer normal proportion på 
ca tio procent. I det förra fallet har prästen uppenbarligen räknat alla 
ogifta personer i socknen, inklusive barnen, som tjänstefolk.Ett annat 
exempel är när Anundsjö socken i norra Ångermanland sades ha 366, 
och Arnäs i samma område, påstods ha 393 drängar och pigor yngre än 
femton år 1775. Det skulle för Anundsjö betyda att nästan fyra femte
delar, och för Arnäs att nästan två tredjedelar av alla tjänstehjon ska ha 
varit så unga. Siffrorna avser förmodligen hemmavarande barn under 
femton år. Det var nämligen ytterst få tjänstehjon som hade så låg ålder, 
vilket framgår av bilagorna 1 och 3. 

Ytterligare ett exempel på otillförlitligheten i Tabellverkets material är 
fallet med Järvsö socken 1780. Enligt folkmängdstabellen skulle tjänste
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folket där ha utgjort nästan 23 % av befolkningen, eller 617 personer. 
Siffran är misstänkt stor. Dessutom anges inte att några drängar eller 
pigor under femton år ska ha funnits. En kontroll med mantalslängden 
för samma år visar att det enligt denna källa endast fanns 340 tjänste
hjon i socknen. Skillnaden är 277 personer. Det är inte sannolikt att 
dessa skulle ha varit unga tjänstehjon under femton år, som på grund av 
att de inte var skattepliktiga inte blev registrerade i mantalslängden.9 

Felet består uppenbarligen i att Tabellverkets material i det här fallet inte 
har gjort någon skillnad mellan tjänstefolk och hemmavarande söner och 
döttrar, trots att de nya instruktionerna påbjöd det. 

Tabellverkets material lider således av stora brister. Men trots vad de 
här anförda exemplen antyder så är det ändå inte säkert att den genom
gående tendensen skulle vara att tjänstefolkets antal skulle överskattas. 
En jämförelse med några mantalslängder visar i stället att tjänstefolket 
enligt dessa vanligtvis är fler än i sockentabellerna. Av femton socknar 
i norra Hälsingland 1775 var det tio som enligt mantalslängden hade fler 
tjänstehjon än vad som uppges i socknarnas folkmängdstabeller. Sam
manlagt utgjorde drängarna och pigorna enligt tabellerna endast drygt 
90 % av antalet i mantalslängderna, eller 1464 personer mot 1603. 
Någon tendens att antingen drängar eller pigor skulle ha varit särskilt 
överrepresenterade i mantalslängderna respektive underrepresenterade i 
tabellerna finns inte.10 

De resultat som här redovisas på grundval av folkmängdstabellerna 
måste således förses med reservationer. För att något minska felkällorna 
har jag i kartan över tjänstefolkets andelar i södra Norrland endast räknat 
med de legohjon som uppgavs vara ogifta och över femton år. Det torde, 
som jag påpekat, vara ytterst sällsynt med drängar och pigor under den
na ålder.11 

Arbetsmarknaden 

Innan vi lämnar länsnivån och tittar på variationerna mellan socknarna 
i södra Norrlands kustlandskap bör något sägas om arbetsmarknads
situationen i allmänhet och i de norrländska linområdena i synnerhet; 
jag kommer nämligen längre fram att redovisa tjänstefolkssystemets om
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fattning i några särskilt utvalda norrlandssocknar där framställningen av 
linnevävnader varit betydande. Motiven för detta val har redovisats i 
kapitel 1. 

Samtidigt betyder denna begränsning att resultaten inte utan vidare 
kan överföras till andra områden. I t. ex. renodlade spannmålsbygder 
med få binäringar och annorlunda social struktur kan tjänstefolkssyste
mets omfattning och utveckling ha sett delvis annorlunda ut. 

Ständigt hördes klagomål från såväl bönder som ståndspersoner om 
hur tryckande för jordbruket bristen på arbetskraft var. Ett ofta återkom
mande tema i allmogens besvär, liksom i landshövdingeberättelserna, var 
att om inget gjordes åt svårigheten att få tag i framför allt tjänstefolk, 
skulle många bondgårdar vanhävdas och slutligen lämnas öde. 

Motsvarades klagomålen av ett verkligt underskott på arbetskraft? 
Frågan är svår att besvara — någon arbetslöshetsstatistik i modern me
ning finns inte att tillgå. Ett sätt att mäta variationerna i tillgång och 
efterfrågan på arbetskraft torde vara reallönernas fluktuationer. Lennart 
Jörberg har beräknat reallönerna för dagsverksarbetare under perioden 
1730 till 1914.12 Han har funnit att lönekurvan inte riktigt motsvarar 
den utveckling som av tradition har tagits för given. Reallönerna föll 
ganska kraftigt under 1700-talet och speciellt efter århundradets mitt. 
Mellan 1800 och 1820 steg de och återtog den nivå de varit på vid det 
föregående seklets mitt. 1850-talets högkonjunktur inledde en kraftig 
höjning av reallönerna och stegringen fortsatte under resten av 1800-talet. 
Med utgångspunkt från dessa resultat borde man kunna anta att abets-
marknaden var som sämst under slutet av 1700-talet. Det är dock svårt, 
menar Jörberg, att med någon säkerhet fastställa orsakerna: reallönernas 
nedgång säger ingenting om den allmänna ekonomiska situationen för 
jordbruket under den här tiden.13 

En jämförelse med den engelska utvecklingen visar att den hade stora 
likheter med den svenska. En markant försämring av reallönerna under 
andra halvan av 1700-talet ägde rum, och en kraftig uppgång efter 
napoleonkrigens slut.14 Trots detta präglades jordbrukets arbetsmark
nad i England av ett överskott på arbetskraft under större delen av 
1800-talets första hälft.15 I Skottland började däremot reallönerna stiga 
för jordbruksarbetare efter 1750 och höjningen av levnadsstandarden 
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fortsatte in på nästa sekel. Under 1800-talets början fanns ett underskott 
på jordbruksarbetare i stora delar av Skottland.16 I de tyska områdena 
hördes på 1700-talet klagomål liknande dem i Sverige över bristen på 
tjänstefolk.17 

Regionala avvikelser från det allmänna mönstret fanns dock: den all
männa nedgången som ägde rum för reallönerna i Sverige under 
1700-talet hade undantag i Västmanland och Västernorrland, där löner
na tvärtom steg en aning mellan 1730- och 1780-talet. Även under 
1800-talet hade Västernorrland en löneutveckling som var gynnsammare 
än i landet som helhet.18 

Den utveckling Jörberg fatstställt gäller dagsverkslönerna, inte det års-
anställda tjänstefolkets löner. Om vi emellertid tills vidare utgår från att 
dagsverkslönerna återspeglar den allmänna efterfrågan på arbetskraft i 
jordbruket, så skulle det betyda att hela 1700-talet upplevde ett överskott 
av arbetskraft i förhållande till efterfrågan. För 1800-talets del skulle för
hållandet ha varit det motsatta. I så fall kontrasterar verkligheten skarpt 
emot jorbrukarnas allt bittrare klagomål över bristen på tjänstefolk och 
deras stegrade löner under 1700-talet. Det är klart att man kan avfärda 
lamentationerna som ogrundade — när har arbetsgivare någonsin varit 
nöjda med tillgången och priset på arbetare? 

Men motsvarar daglönarnas arbetsmarknad även tjänstefolkets? Det är 
inte alls säkert att tjänstefolkets arbetsmarknad behöver ha löpt parallellt 
med förändringar i dagsverksarbetarnas löneutveckling. I en beskrivning 
från 1769 av en norrlandssocken hävdas att allmogen hellre litade på 
tjänstefolk än daglönare, även om det skulle ha saknats arbetsuppgifter 
för dem under vinterhalvåret. Det är, sades det, "ojämt til at leja för 
hvart dagsverk, ty wåre husmän äro inga Haijda-makare, som bo i kulor, 
utan hafwa i andetiden något at för sig sjelfwe arbeta på: at det är bättre 
det folk fins, än at de skocketals skulle fly bort i brödlösan .. ."19 

Förklaringen kan alltså vara att jordbrukarna föredrog tjänstefolk, 
men att dessa på alla sätt sökte dra sig undan årstjänsten för att i stället 
försörja sig på dagsverken. Detta förklarar den sjunkande trenden för 
dagsverkslönerna. Samtidigt upplevde bönderna en brist på tjänstefolk 
som gjorde att dessas löner tilläts stiga långt utöver vad tjänstehjonsord
ningen tillät. 
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Det fanns också en annan säregenhet med tjänstefolkssystemet som 
påverkade situationen. De ständiga klagomålen — "tonfallen ... verka 
i hög grad uppriktiga", skriver Heckscher20 — hade säkert delvis sin 
grund i tjänstefolkets frekventa byten av husbönder. De flesta drängar 
och pigor stannade som vi har sett högst två, oftast bara ett, år hos sam
ma husbonde. Följden blev en skenbar brist på arbetskraft. För varje en
skild husbonde var problemet påtagligt; vart år måste han ge sig u t för 
att leta efter nya tjänstehjon i konkurrens med andra husbönder. Genom 
att upprätthålla sedvanan att flytta ofta skapade legofolket en fördelaktig 
situation för sig själva: husbönderna upplevde en besvärande knapphet 
på drängar och pigor och blev därmed mer villiga att ge efter för löne
kraven. Flyttningarna fyllde samma funktion som våra dagars strejker: 
de skapade en 'artificiell' brist på arbetskraft. 

Slutsatsen måste bli att sjunkande dagsverkslöner mycket väl kan ha 
löpt parallellt med en gynnsam arbetsmarknad för det årsanställda tjäns
tefolket. 

Linslöjden och arbetskraftsbehovet 

Källorna lämnar otvetydigt intrycket att bristen på tjänstefolk upplevdes 
som mest besvärande i Norrland och Finland. Det var ju också med hän
syn till jordbrukets behov i dessa riksdelar som ett förbud utfärdades 
1739 för drängar och pigor att lämna sina norrländska och finska hem
län. Om det verkligen var ett större underskott på tjänstefolk i dessa riks
delar är omöjligt att med säkerhet fastställa, men de omfattande bi
näringar som präglade det ekonomiska livet i dessa områden talar för att 
så kan ha varit fallet. 

I Ångermanland gjorde den hemindustriella produktionen av linne
vävnader bristen på arbetskraft mer kännbar än i de rena agrarbygder
na. Linindustrin var en arbetsintensiv produktionsgren. Linnedirektören 
och länsmannen Mattias Norberg i Nätra skickade 1764 en redogörelse 
till landshövding Örnsköld för arbetskraftsåtgången vid linodling jämfört 
med spannmålsodling. För tillvaratagandet av skörden på ett tunnlands 
kornåker krävdes fem dagsverken, medan å andra sidan ett tunnlands 
linodling tog nittio dagsverken i anspråk.21 Norberg kan ha överdrivit 
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skillnaderna eftersom det var hans syfte att påvisa att det vore olönsamt 
att försöka sprida linodlingen utanför de områden där den redan var 
etablerad. Det hade i så fall kunnat medföra skärpt konkurrens för Nor
bergs egna ekonomiska intressen. Men det är ingen tvekan om att lin
industrin krävde betydligt mer arbetskraft än traditionellt åkerbruk. Detta 
blir ännu tydligare om man inräknar allt det arbete som behövdes för 
att spinna och väva linet under vintrarna. Spinningen ägde rum från 
november till och med februari eller mars. Därefter började vävningen, 
som pågick in i juni månad.22 Det var en så arbetskrävande sysselsätt
ning att landshövdingen uppmanade bönderna att skaffa tröskvagnar för 
att frigöra kvinnorna från tröskningsarbetet och i stället ge dem möjlig
heter att spinna och väva på heltid.23 Vävningen sköttes så gott som 
uteslutande av kvinnorna, men vid spinnrocken kunde ibland männen 
sitta.24 Genom linindustrin kunde hela året fyllas med produktivt arbete 
och den Vinterdvala' som var så typisk för det traditionella jordbruket 
försvann, helt eller delvis.25 

Efterfrågan var stor på kvinnlig arbetskraft. Örnsköld konstaterade att 
ståndspersonerna klagade över att det var svårt för dem att få ladugårds
pigor, framför allt i de socknar där linnespånaden var allmän.26 Krono-

°  o  . 0  

fogden i södra Ångermanland rapporterade pa 1790-talet att bristen pa 
tjänstefolk förvärrades av att bönderna från norra delen av landskapet 
brukade komma nedresande för att värva pigor till sin omfattande linne
tillverkning. På grund av "sådane med flera omständigheter [lider lan
det] icke litet brist på tjenstefolk och legohjon, hwarigenom märkeliga 
hinder ordsakas til åker- och jordebrukets samt Landthushålldningens 
fullkomliga uphielpande'V27 

Produktionen av vävnader sköt fart redan före 1700-talets mitt och 
steg snabbt fram till sekels kiftet 1800. Den höll sig på en hög nivå till 
ca 1840, räknat per vuxen person i norra Ångermanland.28 Därefter 
satte en långsiktig nedgång in och linindustrins glansdagar var förbi. 

Om ångermanlänningarna framför allt satsade på att producera fina 
linnevävnader av hög kvalitet så utgjorde Hälsingland den främsta pro
ducenten med avseende på kvantiteten. Till att börja med hade lin
industrin där sitt starkaste fäste i de centrala delarna av landskapet, men 
den spreds snabbt till de flesta socknarna. I Hälsingland satsade bönder
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na tidigt på arbetsbesparande teknik: vattendrivna linberedningsverk 
uppfördes i stort antal. Vanligtvis gick flera bönder samman för att bygga 
dessa anläggningar, men i vissa socknar hade varje gård en egen. Utan
för Hälsingland var denna teknologi ovanlig.29 

Ett tiotal år efter att lönsamheten försämrades i Ångermanland kom 
krisen för linindustrin till Hälsingland. Utterström menar att det var det 
dubbla trycket från en expanderande fabriksproduktion av bomullsväv
nader och stegrade dagsverkslöner som förstörde förutsättningarna för 
den hälsingska linproduktionen.30 

Också i stora delar av Finland fanns omfattande binäringar som kräv
de stora insatser av arbetskraft. I Österbotten var tjärtillverkningen en 
betydelsefull inkomstkälla under 1700-talet. Även tjärbränningen var 
arbetsintensiv och band stora kvantiteter arbetskraft; så stora att det all
mänt klagades på att jordbruket försummades för tjärans skull. Mot slutet 
av 1700-talet och början av 1800-talet avtog näringen i betydelse.31 

Ångermanland och Hälsingland skulle kunna vara klassiska exempel 
på en proto-industriell utveckling, dvs. hushållsbaserad massproduktion 
av konsumtionsvaror, om det inte vore för att ett av proto-industrins kän
netecken — förläggarsystemet — saknades. I den typiska proto-industrin 
hade förlagskapitalet i städerna kontrollen över råvarorna och produkter
nas avsättning. Producenterna utgjordes huvudsakligen av en obesutten 
befolkning. Hemarbetet gjorde att de vuxna barnen fann sysselsättning 
i hemmet och därmed inte behövde ta arbete som tjänstehjon.32 

Bönderna i Norrland lyckades själva behålla kontrollen över produk
tionen, från odlandet av linet på åkrarna till försäljningen av vävnaderna 
på de stora marknaderna i Stockholm och andra städer i mellersta Sveri
ge. Inom bondesamhället självt kunde det dock förekomma att rika 
bönder förlade arbete hos torpare och obesuttna.33 Av ett fall från 
1750-talet framgår att ett hushåll producerade — eller snarare fick pro
ducerat åt sig — en kvantitet linnevävnad som motsvarade 2 800 dags
verken.34 Detta skedde förmodligen genom någon form av förläggning. 
Det är svårt att säga hur utbrett detta system var, men förmodligen hade 
det ingen större omfattning före 1800-talet, eftersom de obesuttna skik
ten då fortfarande var numerärt obetydliga.35 

Det är mer troligt att majoriteten av bönderna strävade efter att sköta 
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produktionen med hjälp av lejd arbetskraft, framför allt tjänstefolk. I en 
ångermanländsk handbok för linodlare från 1780-talet hävdas att det var 
olönsamt att förlägga spånadsarbete. Det vore bättre att organisera 
gårdens kvinnliga arbetskraft på ett effektivt sätt: en tredjedel, hälften 
eller två tredjedelar av kvinnorna skulle sättas att spinna på heltid, utan 
att besväras av andra arbetsuppgifter. Emellertid kunde de tillåtas att tu
ras om varannan vecka, eftersom ständigt spinnande var en så monoton 
och tröttsam syssla at t man inte uthärdade hur länge som helst.36 Från 
Hälsingland rapporteras visserligen att bönderna lejde backstugufolk till 
linslöjd och andra arbeten, men det egentliga bondehushållet framhävs 
som produktionsenhet: "... en enda Bonde i Dilsbo och Biuråker Sock
nar kan, allenast med sitt Husfolk, tilwärka 1000: de alnar Wäfnad om 
året .. ."37 

Förmodligen tillverkades den största delen av vävnaderna i producen
ternas egna hushåll och med hjälp av tjänstefolk. Hiilphers, som reste 
genom Ångermanland på mitten av 1700-talet, rapporterade att lokala 
ståndspersoner hade startat en tillverkning i stor skala i sina hushåll: de 
använde tjänstefolk 'i stort antal' och på vissa ställen var hushållen näs
tan som 'fabriker'.38 

o 

Gästrikland, Hälsingland\ Medelpad, Ångermanland 

En jämförelse mellan socknarna i södra Norrlands fyra kustlandskap 
med avseende på legofolkets antal indikerar att det genast blir svårare 
att finna ett bestämt mönster. Skillnaderna är inte särskilt stora och de 
enstaka avvikelser som finns från det normala torde snarast vara tillfällig
heter. Någon tendens att vissa socknar skulle ha större eller mindre andel 
än andra (t. ex. att socknar i närheten av städerna, eller att de främsta 
linproducerande socknarna, skulle ha större andel tjänstehjon) kan man 
knappast upptäcka. De variationer i social och ekonomisk struktur som 
fanns inom länen i södra Norrland har tydligen inte varit så stora att de 
påverkat tjänstefolkets andel av befolkningen på det sätt som variationer
na på riksnivå gjort. 

När det gäller en eventuell förändringstendens mellan 1775 och 1800 
kan man tentativt tillåta sig vissa slutsatser. I 34 socknar minskade an-
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Karta 4. Ogifta tjänstehjon över 15 år i procent av befolkningen 1775 och 1800. 
Understrukna siffro r avser 1800. (Källa: Bilag a 1.) 
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delen tjänstefolk mellan de två tidpunkterna och i 25 socknar ökade den. 
Men här döljs en regional snedfördelning. Det var framför allt i Norrlands 
södra regioner som tjänstefolket minskade mest: i Gävleborgs län upp
visade 24 socknar en minskning och bara 14 en ökning. I Ångerman
land var förhållandet det motsatta: i endast fyra socknar eller pastorat 
var tjänstefolket proportionellt färre år 1800, medan de var fler i åtta 
socknar. När satte den förändring in som skulle reducera tjänstefolket till 
den obetydliga marginalgrupp de senare kom att bli? P å riksnivå finns 
inga uppgifter som skulle kunna göra en jämförelse med perioden 
1775—1800 möjlig.39 Några stickprov från 1800-talets andra del visar 
att den stora omstruktureringen ägde rum först efter 1860. Då fanns 
ännu en betydande andel drängar och pigor i de norrländska socknarna. 
Trettio år senare hade bilden radikalt förändrats: tjänstefolkets andel av 
befolkningen hade i många fall mer än halverats. 

Tabell 6. Tjä nstefolkets andel av befolkningen i några norrländska sock
nar 1860 och 1890. 

Socken 1860 1890 

Ångermanland 
Resele 12,2% 6,9 % 
Junsele 6,9 % 7,5 % 
Sidensjö 9,7 % 4,9 % 
Nätra 8,0 % 3,2 % 

Medelpad 
Haverö 9,5 % 2,5 % 
Njurunda 8,8 % 1,8% 
Selånger 7,5 % 1,7% 

Hälsingland 
Bollnäs 6,1 % 3,1 % 
Gnarp 5,1 % 2,0 % 
Delsbo 10,1 % 3,4 % 

Gästrikland 
Hamrånge 8,4 % 5,4 % 
Hille 7,8 % 4,4 % 

Källa : Folkräkningarna 1860 och 1890 (SCB), Forskningsa rkivets, Umeå, mikroficher. 
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Är 1890 hade industrialiseringen medfört att i socknarna fanns en ny 
befolkningsgrupp — industriarbetarna — och att tjänstefolkets procen
tuella andel därigenom minskade. Därigenom blir förändringen delvis 
bara skenbar med avseende på landsbygdens förhållanden. Men det var 
inte bara så att tjänstefolkets andel minskade i relativa termer på grund 
av arbetarklassens tillväxt. Aven i abs oluta tal sjönk antalet drängar och 
pigor i jordbruket. I Delsbo minskade tjänstefolket från nästan 300 per
soner 1860 till bara drygt 150 år 1890; i Selånger fanns inte ens 50 styc
ken 1890, trots att där arbetade över 100 stycken 1860; i Sidensjö var 
minskningen från 204 till 126; i Nätra från drygt 300 till n ästan precis 
hälften; osv. Dessutom steg antalet bönder (dvs. verkl iga och potentiella 
husbönder). I Gävleborgs län ökade antalet jordägare med över 20 % 
mellan 1860 och 1890 och i Västernorrlands län med nästan samma 
siffra.40 

Det var alltså både relativt och absolut en kraftig tillbakagång för sys
temet med drängar och pigor i jordbruket. Orsakerna till denna utveck
ling är uppenbara. Industrialiseringen — framför allt sågverksindustrin 
— erbjöd drängar och pigor nya arbetstillfällen; tillväxten av de obesutt
na grupperna innebar större tillgång på daglönare och annan korttids
anställd arbetskraft, och mekaniseringen i jordbruket reducerade bön
dernas arbetskraftsbehov.41 

Män eller kvinnor? 

Innan vi går vidare i analysen av tjänstefolkssystemets omfattning och 
dess nedgång och fall på 1800-talet bör könsfördelningen, andelen 
drängar respektive pigor, kommenteras. 

Majoriteten av tjänstehjonen var kvinnor. Ar 1775 fanns en övervikt 
av manliga tjänstehjon bara i tre socknar (Hedesunda, Hälsingtuna och 
Nora pastorat) av de 62 undersökta. Tjugofem år senare var förhållandet 
likartat, fast det då var Jättendal, Trönö och Ljustorps pastorat som hade 
fler drängar än pigor. Sammanlagt utgjorde drängarna 42 procent av alla 
tjänstehjon (här avses tjänstefolk över femton år) både 1775 och 1800.42 

Sett över en längre tidsperiod ägde dock vissa förändringar rum.43 

Utvecklingen gick mot en allt större andel manliga tjänstehjon, om vi ser 
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till en tvåhundraårsperiod från 1600-talets slut och framåt. I början av 
perioden var drängarna i vissa fall extremt få. Av de intensivundersökta 
socknarna hade Nätra år 1690 bara 6 % (4 av 63) drängar och Sidensjö 
bara 15%. Andelen var fortfarande låg 1699. Under 1700-talet steg 
andelen till mellan 30 och 40 % i Sidensjö, medan variationerna var 
större i Nätra: andelen var som lägst 24 % 1728 och som högst 46 % 
åtta år senare. Under 1800-talet blir drängarna proportionellt sett ännu 
fler: över 40 % i Sidensjö (som mest 47 % 1860), och i Nätra mellan 
33 och 39%. 

I hälsingesocknarna Bollnäs och Undersvik var könsfördelningen jäm
nare redan från början. Både vid 1600-talets slut och under det följande 
århundradet utgjorde drängarna mellan 30 och 40 % av alla tjänstehjon. 
Men andelen visar en klar tendens att växa under 1800-talet: i Bollnäs 
var den 43 % 1850 och i Undersvik 45 % 1847. 

Tjänstefolkets förekomst på bondehemmanen 

Den tillbakagång för tjänstefolkssystemet som minskningen av andelen 
drängar och pigor antyder för tiden efter 1860 kan också mätas på andra 
sätt. De förändringar som inträffade med avseende på hur många bonde
hushåll som använde sig av tjänstefolk visar också att ett brott i u tveck
lingen ägde rum någon gång mellan 1860 och 1890. I följande diagram 
har jag slagit ihop de ångermanländska socknarna Nätra och Sidensjö 
respektive de hälsingska Bollnäs och Undersvik. 

I jämförelse med andra områden i södra och centrala Sverige har de 
norrländska bönderna tydligen haft ganska få drängar och pigor. I ett 
område i Skåne med enbart frälsebönder var i början på 1700-talet 
endast 15—20 % av hushållen utan tjänstehjon.44 I en godsdominerad 
region i Södermanland hade bönderna i genomsnitt nästan två tjänste
hjon per hemman 1840. Siffran hade tjugo år senare stigit till 2,3. Till 
och med de små gårdarna hade nästan ett och ett halvt tjänstehjon i 
genomsnitt. Andelen bönder med drängar och pigor var hela tiden mel
lan 1820 och 1860 över fyra femtedelar. Framför allt var det de stora 
hemmanen som ökade sitt innehav av årsanställd arbetskraft.45 Uppen
barligen var det godsens krav på dagsverken som gjorde att bönderna 
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1690 1699 1728 1737 1785 1847/50 1860 1890 

Diagram 1. Bondehushållen i (a) Siden sjö och Nätra, ( b )  Bollnäs och Undersvik, 
fördelade efter innehav av tjänstefolk. IHi bönder med 3— tjf., bönder 
m. 1—2 tjf., i i b önder utan tjf. (Källa: Bilaga 2.) 
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höll sig med många tjänstehjon. Även i Dala pastorat i Västergötland 
fanns fler tjänstehjon hos frälsebönderna än hos de självägande, men som 
helhet var antalet färre där än i Södermanland: genomsnittet låg under 
perioden 1780—1850 hela tiden något under 1,0. Godsen dominerade 
heller inte i Dala lika kraftigt som i Södermanland.46 

En jämförelse med några norska områden visar att hälsingesocknarna 
kunde mäta sig med de mest utpräglade spannmålsbygderna i Norge när 
det gäller förekomsten av tjänstefolk: i Hedemarken, 'Norges kornbod', 
fanns i genomsnitt 1,4 legohjon på varje bondgård ca 1800; alltså unge
fär lika många som i Hälsingland. I mindre rika jordbruksbygder hade 
de norska bönderna färre legohjon.47 En studie av tre danska socknar 
från slutet av 1700-talet visar att det genomsnittliga antalet tjänstehjon 
per bonde varierade mellan 1,1 och 2,1.48 Bönderna i det tjänstefolks
fattiga Finland hade på 1690-talet i allmänhet lika få drängar och pigor 
som bönderna i Ångermanland: antalet låg som regel mellan 0,3 och 0,8, 
Flest legohjon fanns i de sydvästra delarna (Egentliga Finland) med ett 
snitt på 1,0, och fåtaligast var de i de östra där t. ex. inte fler än 0,1 tjäns
tehjon per hemman fanns i Kymmenegårds län. Trots de låga siffrorna 
hade ändå en ökning skett under hela 1600-talet.49 

Likheten mellan de här undersökta norrländska socknarna och områ
dena i Södermanland och Västergötland består i att tjänstefolket tycks ha 
ökat i betydelse under 1800-talets första del. En nyligen utkommen 
avhandling om jordbrukets omvandling i västra Östergötland visar på 
samma tendens.50 

Innan de långsiktiga förändringstendenserna i diagrammet kommen
teras kan något sägas om de konjunkturell svängningarna — eller sna
rare bristen på sådana svängningar. Aren 1690 och 1699 respektive 
1728 och 1736—37 har avsiktligt valts för att de ligger nära två ekono
miskt onormala perioder. Under 1690-talet upplevde Sverige en rad 
svåra missväxtår med nöd och svält som följd, och ännu 1699 fortsatte 
de svåra tiderna.51 1730-talet var dess motsats med flera goda skördar. 
De ekonomiska konjunkturerna påstås ha inverkat kraftigt på böndernas 
möjligheter att anställa tjänstehjon, liksom på de senares benägenhet att 
ta fast anställning. Utterström har t. ex. påstått att 1730-talets goda kon
junkturer spelade en viktig roll för utformandet av den restriktiva tjänste
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hjonspolitiken, eftersom bristen på arbetskraft i jordbruket då skulle ha 
varit mer besvärande än vanligt. Genom de låga levnadsomkostnader 
som det sjunkande priset på spannmål åstadkom kunde många som 
annars skulle ha tvingats ta årstjänst försörja sig på tillfälliga a beten.52 

Om så verkligen var fallet så har faktorernas inverkan inte varit så 
stora att de påverkade statistiken. Det finns ingen påtaglig skillnad i det 
genomsnittliga antalet tjänstehjon på bondgårdarna mellan åren före och 
under vare sig missväxtdecenniet eller de goda skördarnas årtionde. Tyd
ligen har de motverkande faktorerna upphävt varandra: under goda år 
minskades måhända lusten att ta årstjänst, men samtidigt hade bönder
na i a llmänhet bättre råd att betala de löner som kunde locka drängar 
och pigor att söka arbete. Under missväxtåren har förhållandet varit det 
motsatta. 

Av diagrammet framgår att den långsiktiga utvecklingen inte varit 
identisk i de två ångermanländska socknarna Sidensjö och Nätra jämfört 
med hälsingesocknarna Undersvik och Bollnäs. I Ångermanland ökade 
tjänstefolkssystemet i omfattning mellan 1600-talets slut och början av 
nästa sekel. Andelen bondehushåll som saknade tjänstefolk minskade 
från över hälften till ungefär en dryg tredjedel under 1700-talet, och 
andelen med många tjänstehjon ökade, men inte alls lika starkt som i 
Hälsingland. Detta antyder att det ökande välståndet hos de ångerman
ländska bönderna fördelades ganska jämnt. Endast under några få år i 
början av 1800-talet fanns en polariseringstendens: mellan 1806 och 
1830 ökade andelen välbärgade bönder markant samtidigt som andelen 
fattiga bönder, dvs. de som inte hade råd att anställa tjänstefolk, också 
ökade. Jag förutsätter här att förekomsten av tjänstefolk är ett tecken på 
ett bondehushålls välmåga. Några av de bönder som tidigare endast 
hade råd att anställa en eller två drängar och pigor bör under den här 
tiden ha lyckats komma upp i den grupp som hade flera tjänstehjon, 
samtidigt som en del av dem fick sin ekonomiska situation så försämrad 
att de inte längre kunde använda sig av annan arbetskraft än familjens 
egen. 

Efter 1830 fanns åter en utjämnande tendens och ökningen av ande
len bönder med många tjänstehjon avtog: de till och med minskade i 
antal och många av dem kunde nu förmodligen anställa endast en eller 
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två drängar och pigor. Som helhet är emellertid tjänstefolkssystemet fort
farande vitalt. 

Det är möjligt att linslöjdens nedgång kan ha bidragit till minskningen 
av antalet 'storföretagare' i Nätra och Sidensjö. Den kris som drabbade 
den ångermanländska linslöjden på 1830-talet kan ha tvingat bönder 
som fram till dess satsat på kommersiell produktion av vävnader att åter
vända till det traditionella jordbruket.53 De avskedade då sitt tjänste
folk, framför allt de pigor som använts till att spinna och väva. Föränd
ringarna i proportionerna mellan drängar och pigor stöder ett sådant 
antagande: i både Nätra och Sidensjö var andelen drängar större 1860 
än 1830 (39 resp. 35 % i Nätra; 47 resp. 40 % i Sidensjö). 

Det genomsnittliga antalet drängar och pigor per hushåll höll sig gans
ka stadigt runt 1,0 ända fram till 1830, då något av en höjdpunkt verkar 
ha nåtts. Tydligast ä r detta för den mer utpräglade lin- och jordbruks
socknen Nätra. Omkring 1860 verkar den traditionella bondeekonomin 
fortfarande ha stått på sin högsta nivå om man tar förekomsten av tjäns
tefolk som måttstock. Därefter vände utvecklingen. Tjänstefolkssystemet 
var under snabb avveckling när vi närmar oss sekelskiftet 1900. En klar 
majoritet av bönderna saknade tjänstefolk 1890, och den grupp välbär
gade bönder som tidigare hade sysselsatt tre eller flera tjänstehjon hade 
nu i det närmaste fullständigt gjort sig av med — eller mist — sina 
drängar och pigor.54 

När det gäller de ångermanländska socknarna är det ganska klart att 
det var industrialiseringen som gav den viktigaste impulsen till att syste
met med tjänstefolk avskaffades. Sågverksetableringen i norra Ånger
manland (där Sidensjö och Nätra ligger) kom senare än i Härnösands-
och Sundsvallsdistrikten. Det var först 1863 som de första ångsågarna 
uppfördes, men därefter etablerades sågverksindustrin på allvar i områ
det.55 Fram till d ess kan utvecklingen där tydas som ett utslag av det 
ökande ekonomiska välståndet inom bondeklassen och samtidigt ett 
bevis för dess inre uppsplittring där en grupp särskilt välbärgade bönder 
med många anställda skiljer ut sig från de övriga. Men denna socioeko-
nomiska omvandling kan inte ännu betecknas som ett oproblematiskt 
'förborgerligande' eller som en oförmedlad framväxt av ett skikt av kapi
talistiskt inriktade bönder. Det var 1860 fortfarande det traditionella 
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arbetskraftssystemet med årsanställda drängar och pigor som nyttjades 
i Ångermanland och bondesamhällets specifika drag levde vidare, den 
sociala och ekonomiska omvandlingen till trots. I stället för en rural kapi
talistklass var det en ståndselit som växte fram.56 

Den nya situationen 1890 kan tolkas på endera av två sätt. Antingen 
skedde en tillbakagång för jordbruket, orsakad av trävaruindustrins för
måga att dra resurser från den agrara sektorn. Skogsbolagens uppköp av 
bondehemman kan ha resulterat i att jordbruket försummades. En hem
mansägare som sålt skog och fått en stor kontantsumma att leva av kan 
ha ansett arbetet på hemmanets jordbruksdel mindre lockande och 
funnit det mindre angeläget att anställa arbetskraft för att upprätthålla 
produktionen. Klagomål med det innehållet var vanliga på 1890-talet.57 

I Emigrationsutredningen påstods t. ex. att jordbrukets avkastning var 
svagare i Västernorrland än klimat och jordmån egentligen gav anledning 
till. Orsaken menade man var försummelser från böndernas sida: de lät 
trävaruindustrin lägga beslag på intresset och arbetskraften, till j ordbru
kets förfång.58 Farhågorna var otvivelaktigt i många fall befogade och 
det var detta som bekymrade statsmakterna och som så småningom för
anledde förbudet för bolag att köpa upp bondeegendomar.59 Men i så 
fall borde utvecklingen ha varit mest framträdande i de socknar där 
bolagsköpen var mest omfattande. Varken Sidensjö eller Nätra berördes 
i någon nämnvärd grad av dem. Skorped, som i tabellen ingår i Sidensjö, 
hade visserligen år 1900 sålt 67 % av bondeskogen till bolagen, men 
den socknen utgör bara ca en tredjedel av hushållen i Sidensjö. I det 
egentliga Sidensjö var andelen bara 17 % och i Nätra, där tillbaka
gången av antalet tjänstehjon på gårdarna var snabbast, hade endast 
8 % övergått till skogsbolagen.60 

Minskningen av antalet drängar och pigor kan knappast ses som ett 
uttryck för att jordbruket skulle ha stagnerat. Tvärtom betydde industria
liseringen i Norrland ett uppsving för den agrara sektorn: under 1800-
talet femfaldigades den odlade arealen i Västernorrland och den växande 
marknad som följde med träindustrins etablering betydde ett uppsving 
för jordbruket, framför allt i de områden som låg nära industricentra.61 

Det är förmodligen riktigt att beteckna jordbrukets nya situation som en 
övergång från den traditionella självhushållningen till en allt starkare do
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minans för, som ekonomhistorikern Dan Bäcklund benämnt dem, halv
kommersiella 'blandjordbruk' som sålde sin överskottsproduktion på 
marknaden.62 

Uppsvinget för jordbruket utesluter inte att det ändå kan ha skett en 
återgång till de tidigare former i vilka denna produktion ägde rum. 
Industrins övermäktiga konkurrens om arbetskraften kan ha tvingat fram 
en situation som liknade den på 1700-talet, då exploaterandet av den 
egna familjens arbetskraft spelade en större roll i förhållande till den 
löneanställda arbetskraften. Bönderna kan ha tvingats att återgå till a tt 
förlita sig på hemmavarande arbetsföra söner och döttrar i stället för de 
drängar och pigor som flydde till trävaruindustrin. På några håll i Ånger
manland finns vissa tendenser till att antalet hemmavarande barn i 
arbetsför ålder ska ha ökat under den här perioden.63 Men det är inte 
troligt att detta var en allmän tendens, framför allt inte i de områden där 
det renodlade jordbruket var dominerande. I Nätra finns tvärtom en ten
dens att de arbetsföra barnen lämnade bondehushållen i snabbare takt 
än tidigare. Ar 1860 fanns söner och döttrar över fjorton år i 48 % av 
bondehemmen i Nätra; år 1890 bara i 42 %. Det genomsnittliga antalet 
hemmavarande barn i denna ålder sjönk under samma tid från 1,1 till 
1,0.64 

Situationen år 1890 visar i stället att tjänstefolkssystemet snabbt höll 
på att avvecklas och att jordbrukets arbetskraftsbehov tillfredsställdes 
med tillfälliga arbetare som anställdes på korttidsbasis. Jordbrukets 
arbetsmarknad började under århundradets sista årtionden alltmer likna 
industrins. 

I hälsingesocknarna var utvecklingen något annorlunda. Som helhet 
hade bönderna här fler tjänstehjon än i Ångermanland och det högsta 
genomsnittet nåddes här redan i början av 1700-talet, cirka hundra år 
tidigare. Aven det välbärgade skiktet med många drängar och pigor ut
gjorde en större andel än i Ångermanland. Polariseringstendensen var 
också starkare: under större delen av 1700-talet och ända upp till mitten 
av nästa sekel växte både de rika bönderna, de som hade råd med 
många tjänstehjon, och de fattiga, de utan tjänstehjon. 

Tjänstefolkssystemets tillbakagång startade ett tiotal år tidigare än i 
Ångermanland. Åter lär industrialiseringen ha varit den viktigaste orsaken. 
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Visserligen skulle nedgången kunna förklaras med att den talrika rurala 
underklassen tillhandahöll daglönare och säsongsarbetare som gjorde det 
mindre nödvändigt för bönderna att hålla årsanställda tjänstehjon. I 
Gävleborgs län började ju tillväxten av de obesuttna samhällsskikten 
skjuta fart tidigare än i Västernorrland: mellan 1772 och 1855 var prole-
tariseringsprocessen snabbare här än i landet som helhet, medan det var 
först på 1830-talet som den blev det i Västernorrland.65 Men det fanns 
gott om drängar och pigor på bondgårdarna ännu så sent som omkring 
1850 — genomsnittet ligger här lika högt som på 1700-talet. Det fanns 
också en stor andel husbönder som hade många tjänstehjon anställda. 
Därför tyder allt på att den lokala ekonomiska eliten fortfarande förlitade 
sig på det traditionella arbetskraftssystemet, och att det inte alls är säkert 
att det var förekomsten av relativt talrika daglönare, det så kallade 'utan-
vidsfolket', som gjorde att tjänstefolkets antal minskade. 

Sågverksindustrin expanderade nämligen snabbt i Hälsingland redan 
före 1860, särskilt i de södra delarna där Undersvik och Bollnäs ligger. 
Antalet större sågverk ökade kraftigt under 1850-talet och fram till bö r
jan av 60-talet, och från Söderhamnsdistriktet utskeppades stora kvanti
teter trävaror.66 Det kan mycket väl även här ha varit sågverksindustrin 
som var orsaken till a tt tjänstefolket i stor utsträckning hade försvunnit 
från bondgårdarna redan 1860. Den bedömningen gjorde åtminstone 
länets agronom i en skrivelse 1862: det var arbetet vid trävarurörelsen 
i Hälsingland, med dess höga dagslöner, och "friheten att komma och 
gå från dessa arbeten sart sagdt när man vill" som orsakade bristen på 
drängar i jordbruket.67 Men även här kan linindustrins sjunkande lön
samhet ha bidragit till n edgången: proportionerna mellan drängar och 
pigor förändrades inte nämnvärt mellan 1850 och 1860. Drängarna ut
gjorde i båda fallen strax under 45 %. Om de manliga tjänstehjonen 
lämnade jordbruket på grund av träindustrin så måste även lika stor 
andel kvinnliga tjänstehjon ha försvunnit från bondgårdarna. Det kan ha 
berott på att den avtagande linindustrin, som i Hälsingland upplevde sin 
allvarligaste kris först på 1850-talet, inte längre kunde sysselsätta dem.68 

Slutsatsen att tjänstefolkssystemet levde kvar trots att en obesutten, 
delvis lönearbetande, landsbygdsbefolkning växte fram måste dock förses 
med en brasklapp. Sannolikt är antalet 'riktiga' drängar och pigor — 
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dvs. sådana som verkligen var årsanställda hos bönderna — färre än vad 
statistiken uppger. I realiteten lär många drängar och pigor ha försörjt 
sig som daglönare i stället för som tjänstehjon. Legohjonsstadgans para
graf om tjänstetvång föreskrev att varje vuxen person på landet måste ha 
'laga försvar'. Det betydde att den som inte hade jordbruk eller försörjde 
sig som hantverkare måste ta årstjänst, vid risk att annars betraktas som 
lösdrivare (se kapitel 4). För att undgå tjänstetvånget mantalsskrev sig 
många hos en bonde, men arbetade i verkligheten inte alls som dräng 
eller piga på dennes gård, utan försörjde sig som fria och obundna löne
arbetare. De olika former detta kunde ta sig har jag berört i kapitel 9. 
Hur utbredd denna praxis var är omöjligt att säga. Riksdagsmannen 
Strindlund från Västernorrland påstod på 1840-talet att av 286 man
talsskrivna drängar i hans hemort arbetade endast 62 stycken som tjäns
tehjon. De övriga försörjde sig genom dagsverksarbete.69 Hur Strind
lund kommit fram till dessa siffror framgår emellertid inte, men man kan 
ändå utgå från att de officiella siffrorna i mantalslängderna mer eller 
mindre överskattar antalet årsanställda tjänstehjon. Bönderna torde i 
verkligheten ha varit mer beroende av den tillfälliga arbetskraften än vad 
längderna utvisar. Det ligger dock i sakens natur att det är omöjligt att 
säkert mäta omfattningen av en företeelse som 'falskt försvar'. 

Som avslutning på detta avsnitt kan man — kanske något vid sidan 
av det föregående resonemanget — kommentera Mitterauers påstående 
om att områden med gles bebyggelse och många små byar eller ensam
gårdar ("Streusiedlungen") skulle ha relativt fler tjänstehjon än tättbe
byggda regioner med stora byar.70 En sådan fördelning verkar logiskt 
sett rimlig: hypotetiskt kan man man tänka sig att de kollektiva sam
arbetsformerna i byalagen hade större förutsättningar att fungera väl i de 
större byarna och att behovet av tjänstefolk därmed minskade. I små, iso
lerade byar var varje hushåll mer beroende av sina fasta resurser och 
man borde därför ha varit mer angelägen att knyta till sig kontinuerlig 
arbetskraft i form av årsanställda tjänstehjon. 

Emellertid fanns i de här undersökta socknarna inget sådant sam
band. I både Hälsingland och Ångermanland var under slutet av 1600-
talet och början av 1700-talet tjänstefolket proportionellt sett lika många 
i de små byarna och ensambosättningarna som i de större byarna. Det 
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fanns ingen tendens att byar med t. ex. högst fem gårdar skulle ha större 
behov av drängar och pigor än andra.71 

Gamla eller unga? 

Drängar och pigor var övervägande unga människor som inte tänkte sig 
att positionen som tjänstefolk var annat än en tillfällig sysselsättning i 
väntan på en möjlighet att gifta sig och etablera egna hushåll. Det syns 
tydligt i deras fördelning på olika åldersgrupper. Omkring hälften av 
tjänstefolket var alltid mellan tjugo och trettio år gamla. Detta förhållan
de tycks inte ha undergått någon förändring från åtminstone 1700-talets 
slut och under de följande hundra åren. En annan sak som förhöll sig 
konstant var avsaknaden av tjänstefolk som var yngre än femton år. Det 
var förmodligen inte förrän efter konfirmationen som den första anställ
ningen togs. I andra länder var det däremot inte ovanligt att de första 
erfarenheterna som dräng eller piga gjordes redan i de tidigaste tonåren: 
i t. ex. Österrike var på många ställen mellan fem och femton procent 
av tjänstehjonen under femton år gamla.72 

Men för övrigt förändrades åldersstrukturen i ett avseende. Utveckling
en kan avläsas i diagram 2. 

Vid 1700-talets slut utgjorde det äldre tjänstefolket, de som var över 
30 år, ungefär en tredjedel av alla tjänstehjon. Det gäller för både drängar 
och pigor. De yngre, de som var under 20 år, utgjorde cirka en femtedel. 

Med tiden kom förhållandet att bli det omvända: de äldre drängarna 
och pigorna i undersökningsområdet omfattade år 1890 bara en femte
del, medan de yngre utgjorde en tredjedel. En allmän föryngring av 
tjänstefolket ägde alltså rum, och tjänstefolksstatusen blev ännu mer än 
tidigare en typisk ungdomsföreteelse.73 

Även här ligger det nära till hands att tillgripa industrialiseringen som 
den troligaste förklaringen. Industrin erbjöd en utväg från att behöva 
fortsätta som dräng eller piga om man misslyckades med att ärva, gifta 
sig till eller köpa ett hemman eller ett torp. I vilket fall som helst tyder 
resultaten inte på att tjänstefolkspositionen med tiden skulle ha blivit en 
mer permanent sysselsättning eller en slutstation i särskilt många indivi
ders sociala 'karriär'. 
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_ Procent 
60 i 

1785 1860 1890 

Diagram 2. Tjänstefolkets ålder i Bollnäs socken. Drängar. Fördelning i procent. 
30—, ma 20—29, •• 0—19. {Källa: Bi laga 3.) 

Erfarenhet av årstjänst 

Hajnal underströk att en betydande del av befolkningen i det förindustri
ella Västeuropa någon gång under sina liv hade arbetat som tjänstefolk 
i främmande hushåll. Han fann exempelvis att drygt 50 % av den dan
ska landsbygdsbefolkningen som nådde vuxen ålder hade denna erfaren
het. Jämfört med andra delar av nordvästra Europa bör detta ha varit 
en hög siffra, enligt Hajnal, men det är ingen tvekan om att en 'betydan
de' andel av befolkningen hade erfarenhet av rollen som dräng eller piga 
i andra hushåll.74 

Hajnals uppskattning av proportionerna grundar sig på en delivering 
av aggregerad statistik. För att med säkerhet kunna säga hur stor andel 
av befolkningen som någon gång under sitt liv varit tjänstefolk måste 
man följa varje individ från ca 15 års ålder till den ålder då det kan antas 
att det inte längre var aktuellt att ta plats som dräng eller piga; dvs. till 
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35—40-årsåldern. Ett statistiskt användbart material framtaget på detta 
vis kräver en mycket stor arbetsinsats — så stor att den för en enskild 
forskare inte torde vara lönt mödan. De resultat som följer här nedan 
bygger i stället på ett ganska sällsynt källmaterial. Det är lättbearbetat 
men torde ändå vara av god tillförlitlighet: i vissa socknar fördes ett 
komplement till död- och begravningsböckerna i form av s. k. "biogra-
phier" eller levnadsbeskrivningar av de avlidna. Sådana "biographier" 
finns för flera socknar i Norrland men är av varierande kvalitet och de
taljrikedom. I Hassela socken i norra Hälsingland finns ett material som 
står i en klass för sig. Död- och begravningsböckerna i Hassela innehåller 
relativt utförliga levnadsbeskrivningar från 1770-talet till ca 1860. Kvali
teten varierar visserligen över perioden men mellan 1836 och 1855 inne
håller de mycket information om varje individs levnad och ger ett mycket 
tillförlitligt intryck. För mina syften är det viktigt att de nästan alltid note
rade om och hur mycket de avlidna hade arbetat som tjänstefolk i sin 
ungdom. Låt oss börja med att se på några exempel ur dödboken för 
1846: 

Gunilla Pålsdotter, hustru till gamle torparen Jon Persson i Äbacken. 
Hon föddes i Klockar-Gården i Kyrkbacken d. 19 Mars 1785 af 
klockaren Pål Nilsson, Nordanbäck, och hustru Carin Mattsdotter. 
Tjenat i ungdomen i Ingesarf, Bergsjö sn, hos Olof Jonsson i 
Elgereds-Näset och i Berge, Hassela sn. 

Biografin fortsätter sedan med den dödas äktenskap, hur många barn 
hon födde och de sjukdomar som så småningom ledde till d öden. Ett 
annat exempel: 

Daniel Pålsson, gammal bonde och f. d. kyrkvärd i Nordanbro. 
Född på stället d. 23 April 1765. Föräldrarne voro bonden Pål 
Danielsson och hustru Gunilla Andersdotter derstädes. Han förblef 
ständigt hemma. 

Biografierna innehåller alltså uppgifter om de döda hade tjänat som 
dräng eller piga i ungdomen. Av de 303 fall jag tag it fram är det bara 
52 stycken, eller 17 %, där det antingen inte sägs något i detta avseende 
eller där det uttryckligen sägs att uppgifter om den dödes förehavanden 
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i ungdomen saknas. För de personer som inte någon gång under sina liv 
arbetat som tjänstefolk gjordes noteringar som 'Var ständigt hemma i 
ungdomen", "förblef hos sina föräldrar beständigt", "var hemma", etc. 

Den andel av befolkningen i Hassela som haft erfarenhet av rollen som 
tjänstehjon framgår av följande tabeller. 

Tabell 7. Andel av befolkningen som arbetat som dräng eller piga. Hasse
la sockens dödböcker 1836—55. 

Män n % Kvinnor n % 

Tjänat 76 54 108 66 
Ej tjänat 35 25 32 20 
Okänt 29 21 23 14 

Summa 140 100% 163 100 

Källa : Dödböcker, Hassela socken, 1836—55. Endast personer som avlidit efter fyllda 
tjugo år har medräknats. 

Tabellen visar — om vi utgår från att Hassela i Hälsingland var en 
ganska 'normal' socken — att den andel av den norrländska bondebe
folkningen som hade erfarenhet av arbetet som tjänstefolk var förhållan
devis stor. Om Hajnal har rätt i att 50 % var en förhållandevis stor andel 
för nordvästeuropeiska förhållanden så har vi här ännu större proportio
ner: 54 % för männen och 66 % för kvinnorna är dessutom minimisiff-
ror. Om vi antar att åtminstone hälften av dem för vilka uppgifter saknas 
bör ha arbetat som tjänstefolk, så är andelen i realiteten redan uppe i 
65—70 %. Det är en siffra som ligger betydligt över inte bara de danska 
förhållandena utan även dem i andra europeiska områden. Michael 
Mitterauer menar att tidigare bedömningar, att två tredjedelar av pojkar
na och tre fjärdedelar av flickorna skulle ha tagit tjänst som dräng res
pektive piga, är orealistiska. I Österrike låg andelen oftast under 50 %, 
även om den i vissa områden med t. ex. omfattande boskapsskötsel, 
betydligt kunde överstiga den gränsen.75 Tabell 8 visar hur erfarenheten 
av tjänstefolksrollen varierade mellan sociala grupper i b ondesamhället.76 

— 209 — 



Legofolk 

Tabell 8. Andel av befolkningen som arbetat som dräng eller piga, för
delad på socialgrupper. Hassela sockens dödböcker 1836—55. 

Män Bönder Torpare etc. Hantv. etc. Övr. 

Tjänat 24 55% 34 55% 15 55% 2 
Ej tjänat 13 30% 14 23% 7 25% 0 
Okänt 7 16% 14 23% 6 21 % 4 

Summa 44 101 % 62 101 % 28 101 % 6 

Kvinnor 
Tjänat 29 46% 55 83% 22 69% 1 
Ej tjänat 20 32% 5 8% 5 16% 0 
Okänt 14 22% 6 9% 5 16% 1 

Summa 63 100 % 66 100% 32 101 % 2 

Källa : Dödb öcker, Hassela socken, 1836—55. Forskningsarkivet, Umeå. Endast per
soner som avlidit efter fyllda tjugo år har medräknats. 

Trots att populationerna här är så små att resultaten måste betraktas 
som högst osäkra kan ändå vissa iakttagelser göras. Om vi fortfarande 
antar att ca hälften av gruppen 'okända' i verkligheten hade erfarenhet 
av tjänstefolksarbete så var denna andel ca 60 % för böndernas söner 
och döttrar. Proportionerna är nästan lika stora för ynglingar från de 
andra sociala grupperna: både bland torparsöner och hantverkarsöner 
gick tre av fem ut i drängtjänst. Det är kanske mest förvånande att så 
många i dessa skikt, två av fem, följdaktligen hade möjlighet att stanna 
i föräldrahemmet till de gifte sig. 

Däremot finns klara skillnader mellan bonddöttrarna och döttrarna 
till torp are och hantverkare, etc. Over 80 % av torparnas döttrar och 
över 70 % av hantverkarnas tvingades någon gång ta arbete som pigor 
i främmande hushåll. Tydligen var man i dessa familjer tvungna att välja: 
skulle sönerna eller döttrarna tvingas lämna hemmet? Det blev vanligtvis 
döttrarna. I bondefamiljerna hade man tydligen den ekonomiska styrkan 
att undvika sådana val, eftersom söner och döttrar stannade hemma i 
lika stora proportioner. 

— 210 — 



Tjänstefolkssystemets uppgång och fall 

Förhållandena tycks också ha varit ganska stabila över tiden. Tabell 
9 visar andelen män och kvinnor som någon gång varit tjänstehjon av 
dem som föddes före 1781 respektive på 1800-talet. För den första grup
pen var det aktuellt att arbeta som dräng eller piga under 1700-talets 
andra hälft; för den andra gruppen ett par årtionden in på nästa sekel. 

Tabell 9. Andel av befolkningen som arbetat som dräng eller piga, för
delad på födelseår. Hassela dödböcker 1836—55. 

Födda för e 1781 
Män Kvinnor 
Tjänat 34 56% 66 67% 
Ej tjänat 13 21 % 19 19% 
Okänt 14 23% 13 13% 

Summa 61 100 % 98 99% 

Födda efte r 1799 
Män Kvinnor 
Tjänat 20 63% 17 59% 
Ej tjänat 6 19% 7 24% 
Okänt 6 19% 5 17% 

Summa 32 101 % 29 100% 

Källa : Dödb öcker, Hassela socken, 1836—55. Forskningsarkivet, Umeå. Endast per
soner som avlidit efter fyllda tjugo år har medräknats. 

Tabellen visar att några avsevärda skillnader mellan grupperna inte 
kan utläsas: ca 70 % hade erfarenhet av årstjänst, om man räknar med 
hälften av dem för vilka uppgifter saknas. Möjligtvis kan man utläsa en 
tendens att kvinnorna födda på 1800-talet i mindre utsträckning var 
nödsakade att ta pigtjänst än de som var födda tidigare. Bondehushållens 
ökande ekonomiska styrka gjorde det kanske möjligt att i växande grad 
behålla även döttrarna hemma tills d e gifte sig. 
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NOTER 

1 Jag har i den följande samma nställningen använt Wohlins råtabeller i Emigrationsut
redningen, bil. IX, men endast räknat med de ogifta tjänstehjonen. I vissa län fanns 
redan vid denna tid en betydande andel gifta tjänstehjon, ffa. i mäla rlänen Stock
holm, Uppsala och Södermanland. Enligt Wohlins tabeller utgjorde tjänstefolket i 
Stockholms län, om de gifta medräknas, 23 %, men siffran sjunker till 19 % om en
dast de ogifta (dvs. d et 'egentliga' tjänstefolket) tas med. Motsvarande för Uppsala 
län är 20 resp. 1 7 % och för Södermanland 22 resp. 1 8 %. Även i Gävleborgs län 
fanns en icke obetydlig andel gifta tjänstehjon. Motsvarande skillnader är där 20 resp. 
16 %. Statistikens rubrik 'gifta tjänstehjo n' torde i verkligheten snarast motsvaras av 
statare eller backstugusitta re. Länssiffrorna för Finland är hämtade från folkmängds
tabellerna för varje län år 1800, SCB:s arkiv. — Notera att Hajnals beräkning av an
delen tjänstefolk avsåg hela befolkningen — här avses endast den jordbruksidkande 
befolkningen. 

2 Skrubbeltrang ( 1940), s. 72. 
3 Jonsson (1980), s. 61 ff.; Winberg (1977), s. 205 ff. 
4 Detta har uppmärksammats även av Ankarloo (1975), s. 119. 
5 Mitterauer (1986 a), s. 198 samt 244 f. Mitterauer tycker sig finna en negativ korrela

tion mellan andelen torpare, backstugusittare, etc., (s. k. 'Kleinhäusler') och andelen 
tjänstefolk: i områden med mycket tjänstefolk är andelen 'Kleinhäusler' följaktligen 
liten. Mitterauer måste dock medge att sambandet inte alls alltid och överallt är före
fintligt. 

6 Wohlin (1 909), s. 48. 
7 Det kanske är som Ankarloo förmodade: att det endast är på mikronivå som denna 

problematik kan analyseras. S e Ankarloo (1975), s. 121. 
8 Utterström (19 57), del 1, s. 279. 
9 Enligt 1765 års instruktioner för mantalslängdernas upprättande skulle alla i hushål

let 'som liv äga' införas i längden, vilket förbättrade mantalslängdernas riktighet. Det 
förekom ändå ofta att personer som var befriade från skatt inte antecknades. Se Lext 
(1968), 149 f. När det gäller Tabellverkets sockentabeller menar Lext (1984), s. 335, 
att de inte alltid är tillförlitliga, men att det ofta är svårt att förklara diskrepanserna 
mellan dem och mantalslängderna. 

10 De femton socknarna är Enånger, Njutånger, Idenor, Hälsingtuna, Forsa, H ög, Rogs-
ta, Harmånger, Jättendal, Gnarp, Bergsjö , Hassela, Norrbo, Bjuråker och Färila. Hä
radsskrivarens i N. Hälsinglands arkiv, vol. 16, HL A. 

11 Däremot har jag inte vågat göra denna subtraktion med siffrorna på länsnivå på karta 
2. I de mer socialt differentierade regionerna i centrala och södra Sverige är det inte 
omöjligt att en betydande del av drängarna oc h pigorna var så unga, eftersom de 
talrika obesuttna skiktens barn kan ha tvingats ut att ta tjänst i relativt unga år. 

12 Jörberg (1972). 
13 Jörberg (1972) passim och s. 46 f. 
14 Kussmaul (1981 a), s. 112, som tar uppgifterna från Wrigleys och Schofields Popula

tion history of England. 
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15 Snell (1985), s. 93 f. 
16 Se Smout (1972), s. 296 f. och Devine (1984). 
17 Müller-Staats (1983), s. 151. 
18 Jörberg (1972), s. 53 f. 
19 Nordström (1769), s. 46. 
20 Eli F. H eckscher (1935—49), del 11:1, s. 274. 
21 P. Norberg (1939), s. 59. 
22 Wichman (1968), s. 110 och flera ställen. 
23 Örnsköld (1769), s. 24. 
24 Wichman (1968), s. 112; länsmansrapport från Själevad 1786, Vn lkli, vol. E XXIIg: 

4, HLA; Hiilphers (1790), kapidet om Sidensjö, anger att även männen ibland vävde. 
Det var förmodligen sällsynt. 

25 För en diskussion om begreppet 'vinterdvala', se Hanssen (1957) och Utterström 
(1958). 

26 Örnsköld (1769), s. 33. 
27 Kronofogden i S. Angermanland till landshövdingen om lanthushållningen 1792, Vn 

lkli, vol. D IIIz:l, HLA. 
28 Utterström (1 957), del 2, s. 45. 
29 Utterström (1 957), del 2, s. 27, 32. 
30 Utterström (1 957), del 2, s. 211. 
31 Ylikangas (1985), s. 238 ff. 
32 Medick (1976), s. 302. 
33 Som t. ex. fallen m ed de tre kvinnorna med små barn i kapitel 9 visar. 
34 Eli F. H eckscher (1935—49), del 11:1, s. 581. 
35 I Hälsingland kan dock ett förläggarsystem haft någon betydelse, men fick knappast 

samma omfattning som i Västsverige. S e Utterström ( 1957), del 2, s. 65; Om ett 
proto-industriellt område i Västsverige — Marks härad — se Ahlberger (19 88). 

36 Törnsten (1787 ), s. 9—10. 
37 Schissler (1749), s. 37, 40. 
38 Hülphers (1978), s. 76, 142. 
39 BiSOS, serie A (Befolkningsstati stik), skiljer inte mellan tjänstefolk och daglönare och 

andra lösa arbetare i jordbruket 1870—1900, och går därför inte att ställa mot 
Tabellverkets uppgifter. Inte heller för andra perioder under 18 00-talet är det möjligt 
att beräkna det egentliga tjänstefolkets antal. Se Wohlin (1 909), s. 49. 

40 Här avses noga räknat antalet jordägare i jordbruk et, vilket inbegriper inte bara bön
der utan också godsägare och övriga jordägare. Uppgif ten deducerad från Wohlins 
(1909) råtabeller. 

41 I Västernorrla nd blev det vanligt från och med 1870-talet att rullharvar, hästräfsor , 
slåttermaskiner oc h tröskverk kom till användning i jordbruket. Se Västernorrland 
(1962), s. 144. 

42 Se bilaga 1. 
43 De följande uppgifterna har hämtats från källorna till bilagorna 2 och 3. 
44 Gaunt (1977 b), s. 23. 
45 Jonsson (1980), s. 61, 66. 
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46 Winberg (1977), s. 300. 
47 Drake (1969), s. 99, 113 ff. 
48 Nygård Larsen (1976), s. 138 f. 
49 Nygård (1989), s. 59. 
50 G. Petersson (198 9), s. 113. Jfr dock Isacson (1979), s. 106, som funnit att tjänstefol

ket blev något förre i bondehushållen i By s ocken i Dalarna. 
51 Eli F. Hec kscher (1935—49), del 1:2, s. 406. 
52 Utterström (1 957), del 1, s. 247 ff. 
53 Om linslöjdens kris, se Utterström (19 57), del 2, s. 202 ff. 
54 Ove Lundberg har stött p å samma utveckling i Sidensjös grannsocknar Själevad och 

Anundsjö — där minskade andelen hushåll som sysselsatte tjänstefolk från omkring 
3/5 till c a 1/4 mellan 1860 och 1900. Se Lundberg (1984), s. 98. 

55 Wik (1962), s. 233 f.; se även Lundberg (1984), s. 70. 
56 Mer o m detta i kapitel 8. 
57 Se t. ex. Lägnert (1962), s. 150. 
58 Emigrationsutredningens betänkande, del III, Statistisk öfv ersikt öfver de olika länen, 

s. 469. 
59 Senast har Sörlin (1988) redogjort för debatten om bolagsköpen; se kapitel VI. 
60 Norrlandskomiténs betä nkande, del 6, tab I; se även Tedebrand (1972), s. 62. 
61 Tedebrand (1972), s. 38. 
62 Bäcklund (1990), s. 12 f.; se även Bäcklund (1988), s. 32 f. 
63 Lundberg (1984), s. 96. 
64 Yrkesräkningarna 1860 och 1890 (SCB), mikroficher på Forskningarkivet i Umeå. 
65 Fridholm m. fl. (1976), s. 40. 
66 Haraldsson (1989), s. 79 f.; Rondahl (1972), s. 18. 
67 Fyhrvall (1914), s. 56. 
68 Om linslöjden i Hälsingland, se Utterström (1 957), del 2, s. 202 ff. 
69 Helgesson (1978), s. 80. 
70 Mitterauer (1986a), s. 217; även Kussmaul (1981a), s. 23 f. 
71 Jag har undersökt byarna i Bollnäs och Undersvik 1690 och 1737, och i Nätra och 

Sidensjö 1736; sammanlagt 178 byar källa: bil. 2). Korrelationskoefficienten (r) mel
lan bystorlek o ch genomsnittligt antal tjänstefolk per bondehushåll är 0 ,023, vilket 
lär betyda att samband helt saknas. Jag tackar Dan Bäck lund, institutionen för eko
nomisk historia i Umeå, som hjälpt mig att ta fram koefficienten. 

72 Mitterauer (1985), s. 182; för Danmark, se Skrubbeltrang (1940), s. 65, Nygård 
Larsen (1976), s. 152. 

73 Jämfört med t. ex. Dala pastorat i Västergötland, som Christer Winberg undersökt, 
var tjänstefolket i Bollnäs på 1780-talet (den tidpunkt då en lämplig jämförelse kan 
göras) i allmänhet mycket äldre: mindre än 20 % var över 30 år i Dala och över 
25 % var yngre än 20 år. Se Winberg (1977), s. 207. 

74 Hajnal (1983), s. 95. 
75 Mitterauer (1985), s. 185 ff. Mitterauers bedömning bygger liksom Hajnals på en 

aggregerad statistik. Andelen av alla 20—24 åringar — den vanligaste tjänstehjons
åldern — som var tjänstefolk var vanligtvis mindre än 50 % i Österrike . Men som 
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Hajnal påpekat anger inte detta med säkerhet hur många som någon gång i sina liv 
arbetat som tjänstehjon eftersom några redan hade slutat vara tjänstehjon innan de 
kom in i detta åldersintervall, och några tog tjänst första gången först sedan de hade 
passerat intervallet. A ndelen med erfarenhet av tjänstefolksrollen bör alltså ha varit 
större än vad Mitterauer anger — men förmodligen inte särskilt mycket större. 

76 Klassificeringen utgår från faderns yrke och grupperna är a) bönder; b) agrara under
klasser (torpare, soldater, inhysesmän, nybyggare, etc.); c) hantverkare o ch andra 
(bruksarbetare, kolare, salpetersjudare, m. m.) som stod utanför den agrara huvud
näringen, samt d) övriga (t. e x. en byggmästare, en oäkta son till en bondeänka, etc.). 
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KAPITEL 12 

Slutord och sammanfattning 

STUDIER AV E TT ämne som tjänstefolkssystemet i det förindustriella Sveri
ge konfronteras med ett ständigt återkommande problem: skillnaden mel
lan teori och praktik, mellan det officiella och det verkliga, mellan lag 
och sedvana, mellan statistikens kategorier och mångfaldens människor. 

Den lagstiftning som hade till u ppgift att reglera förhållandet mellan 
legofolket och husbönderna var på det hela taget verkningslös. Sedvanan 
och de inbördes styrkeförhållandena mellan husbönder och tjänstehjon 
var bestämmande i långt högre grad än legohjonsstadgorna. Men medan 
lagarna finns bevarade har sedvana och lokal praxis endast lämnat frag
mentariska spår till ef tervärlden. 

Den patriarkaliska ideologi som med växlande intensitet diskuterades 
inom samhällets överhet framstod med all sannolikhet som ointressant 
för både bönderna och deras tjänstefolk. Om och i vilken grad de upp
levde sina inbördes relationer som patriakaliska är det svårt — kanske 
omöjligt — att uttala sig om. 

Det är inte ens möjligt att avgöra hur många dessa drängar och pigor 
var. De fann åt sig själva flera olika sätt att skaffa sig uppehället. För 
dessa livsformer fanns i mantalslängderna och kyrkobokföringen inga 
kolumner. Många befann sig i ett gränsland mellan kategorin tjänstehjon 
och andra, friare, former. 

Allt d etta betyder att jag inte kan göra anspråk på att ha beskrivit 
tjänstefolkssystemet i 1700- och 1800-talens Sverige 'som det verkligen 
var'. Oftast har jag m åst nöja mig med att antyda hur det förmodligen 
var. Och ibland har ambitionerna fått inskränkas till a tt föreslå hur det 
kan ha varit. 

— 216 — 



Slutord och sammanfattning 

Det här innebär inte att en företeelse som tjänstefolkssystemet inte går 
att kartlägga ytterligare, eller med större precision. Källor som jag i nte 
använt — t. ex. etnologiska uppteckningar — och andra metoder — 
t. ex. intensiva lokalstudier och/eller studier av kortare tidsperioder — 
skulle säkert ge mer (och kanske annorlunda) kunskap. 

Med dessa reservationer i minnet kan man ändå sammanfatta av
handlingens viktigaste resultat: 

Tjänstefolket utgjorde en betydande del av befolkningen i det förindustri
ella Sverige. I storgods- och spannmålsbygderna i Skåne och Mälardalen 
var de mellan 18 och 21 %, medan en småbonderegion som Dalarna 
endast hade 6 %. I landet som helhet omfattade tjänstehjonen 14—15 % 
av landsbygdbefolkningen år 1800. 

En fallstudie av en norrlandssocken antyder att långt över hälften, 
mellan 60 och 70 %, av den vuxna befolkningen hade erfarenhet av livet 
som legohjon. 

I de norrländska områden som studerats närmare (ett par socknar i 
Hälsingland respektive Ångermanland) var tjänstefolkssystemets rent 
kvantitativa omfattning liten under 1600-talets slut, men växte snabbt 
under nästa sekel. Fram till sågverksindustrins ankomst strax efter 
1800-talets mitt, fungerade det traditionella tjänstefolkssystemet som ett 
viktigt sätt att tillgodose jordbrukets arbetskraftsbehov. Trots att de obe
suttnas antal ökade snabbt på landsbygden, bibehölls tjänstefolkssyste
met i oförminskad omfattning. Det var först industrialiseringen som för
mådde reducera antalet drängar och pigor. Jordbruket kunde inte 
konkurrrera med de löner och arbetsvillkor som industrin erbjöd. 

Den ideologi som officiellt — i tjänstehjonsstadgorna — reglerade 
tjänstefolkets förhållande till sina husbönder var den patriarkaliska. 
Emellertid var patriarkalismen inte alltid den dominerande ideologin. 
Den restriktiva tjänstehjonspolitiken under 1700-talet saknade i hög grad 
den för patriarkalismen typiska 'moraliska' synen på arbetskraften. Tjäns
tefolket sågs enbart som arbetskraft, direkt underordnade statens behov. 
Relationerna till husbonden, och hushållets betydelse som den plats där 
tjänstefolket integrerades likt barn i familjen, tonades ned. Det var först 
i samband med kritiken mot den misslyckade restriktionspolitiken som 

— 217 — 



Legofolk 

idéer med släktskap till patriarkalismen började framträda. Den radikale 
Anders Chydenius fungerade här som inspirationskälla för en senare libe
ral och romantisk strömning som framhävde en patriarkal modell för 
omsorg och harmoni. 

Under 1800-talet blev patriarkalismen en allmän referensram i de 
riksdagsdebatter som fördes om olika tjänstehjonsfrågor. Även de konser
vativa, som byggde vidare på det föregående seklets restriktiva tvångs
politik, grep till patriarkaliska hänvisningar för att underbygga sina argu
ment. Det var inte förrän mot 1800-talets mitt som patriarkalismen som 
sådan ifrågasattes, men ännu under debatten om husagans avskaffande 
fördes striderna mellan två läger som båda hyllade patriarkala ideal. Det 
var de liberalt sinnade patriarkalisterna som avgick med segern och som 
åstadkom att husagan avskaffades för vuxna legohjon. 

Bondeståndets agerande i riksdagen kännetecknades under 1700-talet 
framför allt av en försiktig inställning. Efter de inledande decennierna av 
frihetstiden förlorade ståndet den entusiasm man kan ha känt för den 
restriktiva politikens möjligheter, men man tog ändå inga initiativ för att 
få en ny politik till stånd. Tvärtom försökte ståndet vanligtvis förhindra 
att beslut fattades om nya tjänstehjonsstadgor. Orsaken var att bönderna 
fruktade att en omprövning av politiken skulle leda till att nya inskränk
ningar gjordes i deras egna rättigheter, som t. ex. att fritt få behålla de 
vuxna barnen hemma på gården. Dessutom visade erfarenheten att 
tjänstehjonslagstiftningen på det hela taget var verkningslös när det gäll
de att begränsa lönerna och andra krav från tjänstefolket. En ny stadga 
bar således små förbättringar i sikte, samtidigt som den innebar risker 
för bönderna själva. När en diskussion om tjänstehjonspolitiken ändå var 
oundviklig, tenderade ståndet vanligtvis att stödja kritiken mot den rest
riktiva lagstiftningen. 

De patriarkaliska principerna kom inte att användas i bondeståndets 
debatter förrän i samband med husagans avskaffande. Liberala bonde
ledare anslöt sig då till den liberala riktning som med hänvisning till pat-
riarkalismens Välvilliga' natur ansåg att husagan skulle avskaffas. 

Bönderna ute i landet hade ingen känsla för den försiktiga taktik som 
deras representanter i ståndet omhuldade. Deras attityder, som de fram
kommer i besvärsmaterialet till 1700-talets riksdagar, vittnar om att de 
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ville ha en effektiv sta tlig kontroll av tjänstefolket och en strikt tillämp
ning av tjänstehjonsstadgan. Denna diskrepans, mellan bönderna i riks
dagen och bönderna på lokalplanet, leder till slutsatsen att de åsikter 
som präglade ståndets riksdagsmän i första hand motsvarade intressena 
hos det skikt av välbärgade bönder som började växa fram under 1700-
talets andra hälft. De hade de ekonomiska resurser som krävdes för att 
klara sig framgångsrikt i konkurrensen om arbetskraften. De kunde beta
la löner och ge förmåner som de mindre bönderna inte hade råd med. 
Att den restriktiva tjänstehjonspolitiken i praktiken hade fått ge vika för 
en fri arbetsmarknad besvärade dem inte mycket. Besvärsmaterialet 
representerar å andra sidan den stora massan av småbönder: för dem 
tedde sig restriktionspolitiken inte bara som en tillgång i motsättningen 
till legohjonen, utan också i konkurrensen med de rikare bönderna om 
arbetskraften. En oreglerad arbetsmarknad innebar för dem risken att 
stå utan tjänstefolk om de rika bönderna hade lagt beslag på all arbets
kraft. Det visar sig också att de ibland stödde regeringens politik att 
begränsa det största antalet drängar och pigor på varje hemman. 

Bönderna verkar alltså ha varit splittrade i tjänstehjonsfrågan. De väl
bärgade bönderna kunde gott klara sig utan en restriktiv lagstiftning, 
eftersom deras resurser gjorde att de ändå klarade sig bra i jakten på 
arbetare. De fattiga bönderna, å andra sidan, betraktade lagstiftningen 
som en tillgång, inte bara gentemot tjänstefolket, utan också i konkurren
sen med de rika bönderna. 

Bondeattityder gentemot tjänstefolket blir svårare att spåra när vi kom
mer in på 1800-talet. En källa som allmogens besvär har praktiskt taget för
svunnit redan vid sekelskiftet, och det finns egentligen inga bra substitut. 

Logiskt sett borde 1800-talet ha varit en tid då relationerna mellan 
husbönder och tjänstefolk kraftigt förändrades. Det svenska bondesam
hället omvandlades ekonomiskt, socialt och kulturellt. En rik bondeklass 
med sociala och politiska aspirationer växte fram, samtidigt som ett 
landsbygdsproletariat hastigt ökade i storlek. Ur kulturell synvinkel antog 
den nya bondeklassen — säger etnologer och socialhistoriker — en 
stadsborgerlig livsstil. Syftet var emellertid inte bara att imitera borger-
skapet, utan kanske framför allt att dra upp en skiljelinje mellan sig och 
de obesuttna. Förändringarna borde ha påverkat förutsättningarna för 
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eventuellt patriarkala förhållanden mellan husbönderna och tjänstefol
ket. Man kan tänka sig att de antingen ledde till ett opersonligt, distanse
rat och icke-patriarkaliskt förhållningssätt, eller till att den nya rikedomen 
användes till att backa upp anspråk på en patriarkalisk myndighet gent
emot drängar och pigor. 

Det är emellertid inte möjligt att direkt mäta förekomsten av patriar
kala relationer i hushållen. Företeelser som indirekt borde kunna säga 
något kan emellertid diskuteras. Benägenheten att stanna kvar länge hos 
en och samma husbonde kan rimligtvis avspegla styrkan i de patriarkala 
bindningarna — ett 'troget' tjänstefolk i ett patriarkaliskt hushåll flyttar 
ogärna, kan man tänka. Ett annat indirekt mått kan vara åldersskill
naden mellan husbonde och legofolk — om åldersskillnaderna är små 
torde möjligheterna för en husbonde att agera med faderlig myndighet 
vara begränsade, t. ex. Resultaten pekar emellertid inte i någon definitiv 
riktning. Flyttningsbenägenheten ökade visserligen något mellan 1760 
och 1840, men avtog igen fram till 1870-talet. Aldersgapen var större på 
1870-talet än hundra år tidigare, men skillnaden är inte så stor att man 
vågar dra någon säker slutsats. Det enda som kan sägas är att ingenting 
tyder på att förutsättningarna för patriarkalism var sämre under 1800-
talets andra del än under tidigare epoker. 

Drängarna och pigorna strävade naturligtvis efter att förhandla sig till 
högre löner när de hade möjlighet till det. Otvetydigt var också bönderna 
tvungna att betala större löner än tjänstehjonsstadgorna tillät. Men det 
var inte enbart höjningar av lönen som eftertraktades: man ville ock så ha 
lönen i andra former än de tillåtna kontant- och persedelavlöningarna. 
Tjänstefolket krävde rättigheter och friheter som gav dem en känsla av 
personligt oberoende och frihet från husbondens kontroll. 

För det första var det många som visade en ovillighet att över huvud 
taget ta arbete som årsanställd dräng eller piga. De ansträngde sig för att 
kunna leva som daglönare, inhysta hos släktingar eller i avlägsna back
stugor, och arbetade bara när nöden tvingade dem. Andra tog anställ
ning, men föredrog att reducera sina löneanspråk i utbyte mot långa 
perioder av fri tid, som de kunde använda efter behag. Det var en sed
vana som hade särskilda, lokala, beteckningar: de arbetade som 'halv-
årstjänare', 'sommardrängar\ etc. Detta var strängt förbjudet — legofol
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ket förväntades tillbringa hela sin tjänstetid inom hushållets verksamhets
områden. Den fria tiden kunde variera i omfattning, från sex månader till 
tre eller fyra, eller vara bara några veckor. En variant var att bara arbeta 
varannan vecka, eller att ha veckosluten (inräknat måndagarna) fria. 

Under dessa fria perioder vilade eller roade man sig inte enbart. Ofta 
sysslade man med självständiga arbeten för att skaffa sig extrainkomster. 
Drängarna jagade, fiskade eller bedrev handel i liten skala. De kunde 
också hugga timmer i bondens skog och sälja plank och bräder därifrån. 
Pigorna spann, födde upp ett eget får eller arbetade på en liten jordbit 
där de odlade lin. 

Dessa krav vittnar om en strävan att byta ut kontanta löner mot andra 
former. Motviljan mot att avlönas enbart med pengar eller kläder och i 
stället få rättigheter i form av fri tid och/eller möjlighet att arbeta för egen 
räkning på delar av husbondens jord och med hans egendom, pekar på 
en 'ideologisk motvilja mot lönearbetet' (Christopher Hill). Genom att 
byta lön mot 'rättigheter' skapade man en sfär där lönearbetet inte var 
— eller åtminstone inte syntes vara — närvarande. Slutsatsen är svår att 
leda i bevis, och baseras framför allt på en tolkning av tjänstefolkets 
handlingar och beteende. 

Motviljan mot lönearbete kan i sin tur vara en avspegling av de jämlik
hetsideal som ingick i en troligtvis egalitär ideologi i framför allt det norr
ländska bondesamhället. Den samhälleliga basen för en sådan ideologi 
utgjordes av två element: det första var det låga anseende som bonde
klassen hade i samhället som helhet; det andra var det norrländska bon
desamhällets relativt svaga sociala differentiering. De egalitära ideal som 
frodades i denna sociala miljö blev en ideologi som i hög grad styrde de 
sociala relationerna. Ideologin bortsåg samtidigt från de sociala skillnader 
som verkligen fanns — t. ex. mellan husbönder och tjänstefolk. Därför 
blev relationerna ofta konfliktfyllda när de egalitära idealen konfrontera
des med de sociala skillnaderna. Samtida resenärer och ståndspersoner 
noterade och förvånades över vissa yttringar av dessa jämlikhetsideal. De 
beskrev den norrländska allmogen som 'oberoende, frihetsälskande, 
stolt, envis, grälsjuk', etc. Beskrivningarna är naturligtvis romantiska för
vrängningar. Men till en viss del speglar de en social verklighet som kan 
ges namn av en 'egalitär ideologi'. 
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One of the basic components of the social and economic structure of 
West-European pre-industrial, rural, society, was the institution of fa rm 
service: young men and women working for wages as servants in peasant 
households for some years between childhood and marriage. Despite its 
wide-spread importance, the subject has not, until recently, attracted the 
interest of social historians. 

A comprehensive model of the institution of farm service has been 
outlined by the British demographer John Hajnal. The model has been 
used as the vantage point for this study. According to Hajnal, there were 
three major factors which influenced the formation of households in 
western Europe in pre-industrial times: 
* late marriages for both men and women (over 26 for men and over 
23 for women); 
* after marriage the couple were in charge of their own household; 
* young people often circulated between households as servants before 
they married. 

These are characteristics of th e simple household system. Its counter
part is t he joint household system which dominated in eastern Europe, 
India and China. In the joint household system marriage took place 
earlier, the married couple started their co-habitation in a household 
where an elderly couple was in charge (normally the young man's 
parents) and households which contained several couples eventually split 
in order to form two or more households with one or two married 
couples. Servants were rare. 

The third characteristic—that young people worked as servants in 
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other households before they got married—was, according to Hajnal, 
very important for the functioning of the system. It not only made mar
riage at a later age possible, but also created a more flexible household 
formation, adaptable to different circumstances. 

The institution of fa rm service had in its turn some general features: 
* the servants made up a considerable part of t he population, usually 
at least six and frequently over ten per cent; 
* the servants were unmarried and young (under 30); 
* a large proportion of the young worked for some part of their lives as 
servants; 
* the servants lived as integrated members of th eir master's household; 
* the servants were members of the household under contract and for 
a limited and defined period of time; 
* servants were not regarded as socially inferior to their masters. 

There are other historians who have touched upon the subject of farm 
service, notably Peter Laslett, but HajnaFs contribution means that it has 
been advantageously placed in a wider framework, and it may therefore 
serve as an inspiration to more detailed research. 

One of the purposes of this book is to contrast empirical evidence from 
Sweden with the general model. The investigation takes into account 
both quantitative variations and developments over a period of two c en
turies, starting from the end of the 17th century, and the ideologically 
and culturally determined values, attitudes and behaviour that were con
nected with farm service. 

Swedish law compelled farm servants, who wanted to go into service, to 
sign a contract for at least one year, from September to September. 
Shorter periods were not allowed. After the termination of one year's ser
vice, they were granted seven days of free t ime. An unmarried adult who 
did not have a licensed profession (such as an artisan) or landed proper
ty, and who did not live in his or her parents' home, was compelled to 
go into service with the master who wanted him or her as a farm servant. 
The Swedish laws governing farm service in the 18th and 19th centuries 
have been considered very restrictive and anti-libertarian. They give the 
impression of a subordinate and subdued group of people with practically 
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no legal or practical chance of defending their interests against the 
demands of the state and the farmers, for cheap and obedient labourers. 
There is much, however, to indicate that the reality was radically dif
ferent: servants could, and did, claim their rights so successfully that 
complaints about the law being turned into a 'dead letter' were frequent 
among both the peasants and the upper classes. 

It is likely that there was a real shortage of labour in Swedish agriculture 
during the 18th and first half of 19th centuries. With no 'unemployment 
statistics' available, this is difficult to prove, but complaints were com
mon enough to allow the conclusion to be drawn that such was the case. 
Be that as it may, the farmers undoubtedly experienced labour shortage 
as a problem. In proto-industrial areas, such as the northern provinces 
of Ångermanland and Hälsingland, which are more closely scrutinized 
in this study, the need for labour grew rapidly as proto-industrial activity 
increased in scale and importance. This meant that the servants in these 
areas probably had better opportunities to defend their interests than 
those in most other parts of the country. 

From a quantitative point of view, it is fairly easy to follow the rise and 
fall of the farm service system in these areas from the 1690's to the 
1890's. There seems to have been an upsurge in the use of se rvants in 
the 18th century. In the late 17th century, rather few servants were hired 
by fa rmers: in the Ångermanland area there were only ca. 0.5 servants 
per peasant household, and in the Hälsingland area ca. 1.0 servants per 
household. During the following century these averages increased to 1.0 
and 1.5 respectively, and they remained at that level during the first half 
of the 19th century. After the middle of the century, farm servants rapidly 
disappeared from peasant households, and in the last decade of the 19th 
century, farm service was of very little importance. The disappearance 
of se rvants coincided with the advent of t he saw-mill industry, and this 
was probably the main reason why farm service declined, even though 
the decreasing profitability of the textile proto-industry probably con
tributed somewhat. Farmers were not able to match the higher wages of
fered in the saw-mill industry, and had to run their farms without the 
traditional use of s ervants hired annually. 
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The growth of a class of landless, and semi-landless, rural proletarians 
from the late 18th century, which to a large extent depended on wage 
labour for a living, does not seem to have contributed to the decline of 
service. Obviously, agriculture must have had the potential to make use 
of both servants, hired for a minimum of one year, and casual labourers. 
The many opportunities for the rural proletarians to earn an income from 
various kinds of side-lines (hunting, fishing, petty trade, etc.) might have 
made them less inclined to work for wages at the farmers' demand, and 
hence the incitement to substitute servants for labourers might have been 
rather small. 

That there was no obvious tendency for farm service to decline when 
rural proletarians grew in numbers, is also apparent from a comparison 
between different regions on a national level. Regions with many landless 
proletarians (such as the grain producing provinces of south and central 
Sweden) also had, at the same time, large proportions of s ervants (ca. 
18—21 per cent in the late 18th century), while a small-hold area like 
Dalarna, where proletarians were few, had few servants (6 per cent). The 
absence of a negative correlation between farm servants and labourers 
is slightly surprising and requires further investigation. 

Servants made up a significant share of the rural population at any 
given time; in 1800 about 14—15 per cent of Sweden as a whole. Farm 
service was also experienced by t he majority of th e population at some 
time in their lives. A case study of a parish in Hälsingland shows that 
about 65—70 per cent worked as servants in their youth. For men, there 
was a clear connection between future social position and farm service. 
Less than one third of p easant sons who had experience of farm service 
later became owners of a farm and thus members of t he peasant class, 
whereas among those who had never had to work as servants, over three 
quarters managed to join the farmers' ranks. This suggests that it is too 
simple to regard service only as a temporary phase in life, with no im
plications on future social position. There was a link, although maybe 
not a direct causal one, between farm service and the downward social 
mobility which formed the growth of a class of propertyless, rural pro
letarians. 
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Servants moved frequently from one master to another. Contemporaries 
thought this to be a serious problem, because farmers could not be sure 
of having the necessary work force from one year to the next, and many 
different suggestions as to how this habit of frequent movement should 
be eliminated, were put forward. 

From the point of view of t he individual servant the reasons for mov
ing might have been discontentment with wages or the way in which he 
or she had been treated. But the wide-spread mobility also constituted 
a part of a sub-culture, a general pattern of se rvant behaviour. Moving 
was 'the thing to do', whether there was a direct reason or not. Frequent 
mobility also had the effect of cre ating an artificial shortage of labour— 
as farmers had to go looking for new servants every year, they got the 
feeling that labour was more scarce than it actually was, and thus be
came more willing to yield to the demands of the servants. 

Contemporaries, present day historians and ethnologists have all 
assumed that mobility increased as rural society became more differen
tiated in the late 18th and during the 19th century. This assumption is 
based on the presumed decline of patriarchal relationships between 
masters and servants. A detailed investigation does not, however, fully 
support this assumption. It is true that the tendency to stay for just one 
year increased slightly between 1760 and 1840, but after that, this rather 
weak trend came to an end. The situation in the 1870's seems to have 
been one of polarization: 'moderate' movers, i.e. servants who stayed for 
two years and then moved, became few (c a. 15 per cent), and the op
tions seem to have been reduced to only two: either you s tayed for just 
one year (40 per cent) or you remained for many years (45 per cent). 
This might suggest some fundamental changes in the composition of he 
servant population, but it has not been possible to elaborate farther on 
this. 

An issue intimately connected with farm service is patriarchalism—as a 
political and ideological concept, and as a characteristic part of s ocial 
relationships. The accepted view is that both patriarchal thought and 
patriarchal relations gradually lost their significance and were undermin
ed as rural society changed, the final blow being dealt by laissez-faire 
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liberalism in the 19th century. The proposal put forward here, however, 
suggests a more complicated history of patriarchalism. 

During the 18th century, authorities and public figures frequently 
discussed, and issued statements on, the 'problems' of f arm service. It 
turns out that patriarchal metaphors and basic concepts were com
paratively seldom put to use in the debates. When a new, extremely 
harsh, legislation for farm servants was proposed in 1750, its proponents 
did not resort to the use of patriarchalism's basic concepts when they 
spoke in its favour. For instance, instead of comparing the master-servant 
relationship with that of th e relationship between parents and children, 
they chose to compare it with the army situation, whereby soldiers (ser
vants) had to obey, whithout questioning, the orders from their officers 
(masters). 

The defenders of the anti-libertarian policy on farm service did not, 
as a rule, emphazise the patriarchal idea of the household being a basic 
political unit in society and the idea of everyone being, first and 
foremost, a member of a household. In line with the general mercantilist 
tradition, they tended to regard servants as individually subjected to the 
state, with no intermediary position allowed for the head of the 
household. Servants were regarded as workers only, and their moral and 
spiritual needs did not concern the mercantilist defenders of tr aditional 
policy. When, in the 1770's, the clergyman Anders Chydenius pas
sionately criticized the existing legislation and called for a more 
humanitarian and liberal policy towards servants, his attack met fierce 
resistance. In the debate which followed it was Chydenius who disclosed 
ideas which were more in line with patriarchalism than those of his op
ponents. Chydenius challenged the idea that the shortage of labour, 'ex
cessive' wages and servants' 'insolent' behaviour, could be overcome by 
government regulations and restrictions. He emphazised that changes 
had to take place inside the household, in the relationship between 
master and servant: a good and caring master would find his servants 
to be loyal and loving subjects voluntarily. A master should not only see 
to it that his servants' material needs were met, but their spiritual needs, 
too; he should also be concerned with their moral upbringing, and so 
on. By stressing the primacy of the household, and the moral component 
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of the master-servant relationship, he was a predecessor to the patri
archal ^renaissance' that was to come in the early 19th century. When 
a new Servant and Master Act was passed in 1805, the thesis of the 
masters' moral obligations towards their servants, and the household as 
the main arena where conflicts between masters and servants should be 
solved, was laid down as a fundamental principle. In practice, however, 
not much of the old, restrictive framework was abolished—the only 
change of any importance was that the regulation of servants' wages 
disappeared. 

In the first half of the 19th century, the two main political forces were 
the Liberals and the Conservatives. The dividing line between the two 
camps was not always clear-cut, however, a s persons could tend to en
dorse liberal solutions to political issues, for example, but simultaneously 
hold conservative views o n economic policy. 

On the question of farm servant policy, however, patriarchal concepts 
soon became the general frame of ref erence for both Conservatives and 
Liberals. The Conservatives tended to uphold the tradition of preferring 
strict regulations, which had been the hallmark of government policy in 
the 18th century, but they now combined this with frequent references 
to patriarchal concepts in a way that distinguished them from their 18th 
century predecessors. 

In the Liberal camp, two distinctly different attitudes towards patriar-
chalism developed. One was that of classical laissez-faire liberalism, 
which argued for a total abandonment of patriarchal values: the servant 
was a contracted worker and had no other obligation than to perform 
his tasks during the time of contract; the master had no other obligation 
than to pay him the agreed wage. There should be no moral or non-
economic relationship between them. The other liberal tendency, which 
for a long time remained the stronger of t he two, argued for a humane 
and benevolent patriarchalism. Patriarchal relations between masters 
and servants were a good thing, they said, but they could only come 
about if masters committed themselves to care for the servants' moral 
and material well-being. 

In the parliament debates on the abolition of the husaga (i.e. the 
master's right to physically punish his servant) in the late 1840's and 
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1850's, these different lines of thought came to the fore. The Conser
vatives wanted to keep the husaga. Their argument was that patriarchal 
authority would be undermined if it was to be abolished. All the Liberals 
agreed that the husaga must not be allowed to remain. But two lines of 
argument to support this aim divided them: the majority argued that the 
husaga was against the spirit of 'true' patriarchalism, which had nothing 
to do with brutality towards servants, but rather with a fatherly love for 
them. The laissez-faire Liberals argued that servants should not be 
regarded as members of the masters' families. They were only hired 
workers and should therefore not be treated like the master's children, 
neither for good, nor worse. They critizised ther fellow 'patriarchal' 
Liberals for waging a battle against the husaga for the wrong reasons. 

In the 1850's, the laissez-faire Liberals were still a minority in parlia
ment. The struggle against the husaga came to a successful end in 1856, 
but this was thanks to the 'patriarchal' Liberals. Patriarchalism itself was 
not seriously questioned, except by the few laissez-faire Liberals. 

Farm service was also a matter of concern for the peasant representatives 
in the four-estate parliament. The principles of patriarchalism seem to 
have been of little interest to the peasant delegates, and they approached 
the issue from a more down-to-earth point of view. 

During the first three or four decades of the 18th century, the peasants 
who were in parliament seem to have placed their trust in the restrictive 
and anti-libertarian policy. There were very few signs of op position. The 
attitude changed, however, and for the rest of t he century, and, up till 
the late 1820's, they showed a tendency to support proposals which aim
ed at a liberalization. Their main concern, however, was to prevent any 
attempt to place the issue on the parliament's agenda. They did not want 
to have the Servant and Master Act discussed or revised. This is slightly 
puzzling, since one is given the decided impression that the peasant 
members of the parliament were not at all happy with the existing legisla
tion in this field. The explanation is most likely to be found in two cir
cumstances: one was that the traditional restrictive policy on farm service 
was not only directed against servants, but infringed on the rights of 
farmers as well. The paragraph that forbade peasant masters to employ 
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as many servants as they wanted is one example. This made them inclin
ed to sympathize with any criticism against the established policy. The 
second circumstance was that the legislation probably did not work. No 
one paid any attention to the many prohibitive rules included in the law. 
In practice, there seems to have been a rather free labour market in 
operation, which functioned tolerably well from the farmers' point of 
view—or, more correctly, it is likely that it functioned well from the 
wealthy farmers' point of view, as they had the resources in which to suc
cessfully compete for the number of servants available. And it is probably 
fair to say that the peasant estate in the parliament had the wealthy 
farmers' interests at heart most of the time. 

Therefore, the best policy from the peasant point of view was to let 
the servant question remain, if possible, in a state of oblivion. A renewed 
debate contained the risk of new a nti-farmer restrictions being imposed. 

In the parliamentary debates which led to the abolition of the husaga, 
the peasants in parliament eventually went over to the Liberals' side. 
However, they did not take the lead in the struggle; when the opinion 
gained momentum, they followed su ite, but only gradually and slowly. 
One should not infer from this, however, that the peasants had a strong 
wish to retain the husaga. Their interest in this matter was luke-warm, 
probably because the practise of physical punishment of servants was, 
it seems, very rare in peasant households. 

References to patriarchal doctrines were seldom heard in discussions 
among the peasant representatives in parliament. Not until the final 
phase of t he debates on the husaga did peasant politicians employ the 
concepts of patriarchalism. But then, peasant critics of the husaga 
argued that it was incompatible with the true and original idea of 
patriarchalism. They lined up with the liberal and pro-patriarchal 
members from the other estates in the parliament. 

What about peasant policy towards servants on the local level? It turns 
out that there was a clear discrepancy between the tactics employed by 
the peasant delegates in parliament and the views and opinions on the 
local level. The former showed a high degree of familiarity with the re
quirements of political tactics, whereas the latter were more blunt and 
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straight-forward. The views of the ordinary peasants, as they were 
described in the local and regional addresses to the parliament, were 
quite simple: wages were too high, servants were disobedient, they were 
excessively mobile and disloyal, etc., and these things should be 
remedied by government action. They called for even harsher legislation 
and/or stricter implementation of the existing rules. Criticism of govern
ment policy was virtually non-existent on the local level. (This only ap
plies to the 18th century—the archival situation makes it difficult to trace 
local opinions thereafter.) 

The differences between the local and parliamentary levels, as far as 
peasant opinion on the servant question is concerned, inevitably lead to 
the conclusion that local addresses to the parliament mainly expressed 
the views of the small-holders and poor peasants. To them, the govern
ment policy of d etailed regulation of th e relations between masters and 
servants must have appeared as an asset when competing against the 
wealthy farmers for labour. They risked, for example, having to manage 
their farms without the help of se rvants who had all been employed in 
great numbers by the wealthy farmers. That is why, from time to time, 
the poor peasants supported the government policy of limiting the 
number of servants on each farm. 

Thus, it is obvious that the peasantry were not a homogeneous class 
with one singular interest to defend in the field of farm servant policy. 
Rich peasants could well do without a restrictive government policy, 
especially if it also contained the potential danger of encroaching on their 
own rights. They had the financial resources to come out on top when 
competing for workers. The policy of the peasant estate in the parliament 
seems to have corresponded to the interests of this group of peasants. The 
poor peasants, on the other hand, had little to fear from restrictive 
legislation. On the contrary, a totally free labour market would put them 
at a disadvantage, they thought, not only with the servants, but also with 
the rich peasants. They tended to support the restrictive policy. 

Local peasant attitudes get more difficult to trace when we reach the 
19th century. Sources available for the preceding century cease to exist, 
and there is no material to satisfactorily replace them. For instance, local 
parish councils did not very often discuss issues related to farm service. 
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Logically, the 19th century should have been a time of changing rela
tions between servants and peasant masters because this was a time of 
profound social change. The earlier, relatively (and I stress relatively) 
homogeneous rural society became strongly differentiated. A wealthy 
class of farmers with social aspirations emerged, and at the other end of 
the scale a landless, or semi-landless, proletariat grew in number. From 
a cultural point of view, the new farmers began to adopt—so say ethno
logists and social historians—the urban bourgeois way of life, cons uming 
imported goods such as coffee, sweet liquor, etc., and replacing their 
primitive houses with big, red-painted, two-storey buildings, decorated 
inside with wall-paper and other symbols of wealth and prosperity. 

The purpose of this was not only, however, to slavishly imitate the ur
ban bourgeoisie, but rather to dissociate the peasants from the rural pro
letarians. This process of cultural change would, logically, result in condi
tions favourable to adopt a conscious patriarchal attitude towards 
servants. The new status of a wealthy farmer could be made to back his 
claims of superiority and paternal rights and obligations vis-à-vis his 
servants. 

However, it is not possible to uncover patriarchal attitudes directly, 
because the existing sources do not admit this. All we ca n do is to look 
at some indirect signs showing the preconditions for patriarchal attitudes. 

One of these indirect measures would be the change in servant mobili
ty. If p atriarchalism grew stronger during the course of the 19th century 
it would be reasonable to assume that more servants stayed with their 
masters for a long period of time; and if patr iarchalism grew weaker, the 
reverse would be the case. The evidence does not allow a definite conclu
sion in either direction. All that can be said is that the evidence does not 
point to a weakening of patriarchal attitudes, something which is 
generally taken for granted. 

One other measure would be the difference in age between masters 
and servants. If the farmer was much older than his servants, he would 
be far more likely to act as a patriarchalist, and be accepted as such by 
the servants. A comparison made between the years 1785 and 1870 in 
one of the largest parishes in northern Sweden shows that the age gap 
grew slightly: around 70 per cent of the servants were more than ten 
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years younger than their masters in 1785, and by 1870 this proportion 
had risen to 80 per cent. The difference is hardly large enough, however, 
to make it possible to state that the conditions for patriarchalism were 
much better in the late 19th century than a hundred years earlier. 

Regrettably, this is the best that can be achieved at present. However, 
in concluding, we can see that a close scrutiny, such as this, of t he fate 
of patriarchalism, does not support the widely held opinion that patriar
chal attitudes were less frequent in the late 19th century than during 
earlier periods. 

Servants did, of co urse, try to better their conditions of em ployment by 
negotiating for higher wages, whenever they had a chance to do so. 
There were frequent complaints among farmers about 'excessive' wages, 
which, they said, threatened to force them into bankruptcy. And it is ob
vious that farmers had to offer wage rates well above the maximum 
stipulated in the Servant and Master Act of 1739, or else be in need of 
servants. 

But servants did not only demand wage rises; they also wanted to ex
change ordinary wages in money and kind, especially money, for rights 
and liberties which gave them a sense of personal independence and 
freedom from their masters' control. 

To beg in with, there was a general unwillingness to go into service at 
all. Many young men and women, subject to the rules of the legislation 
on servants, took pains to evade service by housing themselves with 
relatives or in distant cottages and working for day wages as casual 
labourers only when need compelled them. 

Among those who did go into service, many preferred to reduce their 
wage demands in exchange for long periods of free time, which they 
could spend as they pleased. Male servants went hunting, or engaged in 
petty trade, during winter months. This was strictly forbidden. Servants 
were not allowed to work or spend time outside the household of employ
ment. But it was a custom, rooted in local tradition, that legislation did 
not manage to get rid of. There were local denominations for this praxis, 
such as 'half-year servants', 'summer servants', etc. The amounts of free 
time could vary, from six months a year, three or four months, or just 
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a few weeks. One alternative was to work only every other week, another 
was to have week-ends (including Mondays) free for leisure or indepen
dent activities. 

During these long periods of free t ime, servants did not just relax and 
have fun. Much of th e time was spent on independent work in order to 
make an additional income. Male servants engaged in hunting, fishing 
or petty trade; female servants in spinning their own yarn or tending a 
sheep of their own, or working on a patch of land where they grew flax. 
Male servants also demanded, as a substitute for money wages, a piece 
of land to grow corn, the produce of whi ch they were allowed to sell on 
their own behalf. Sometimes they were also allowed to cut trees in the 
farmers' forests during their free time, and sell t imber and planks. 

Traditionally, the proportion of cash in a rural worker's wages is seen 
as a measure of his degree of i ndependence. Cash is said to have freed 
the worker from being dependent on his employer, and enabled him to 
act as a free agent on the market. 

The more surprising it is, then, that there seems to have been a clear 
reluctance to being paid in cash—or rather, only in cash—on the part 
of the servants. Reports from the areas where the above-mentioned rights 
were not granted, and wages paid only in cash or clothes, state that ser
vants fled these areas for neighbouring districts where their demands 
were met. 

The reluctance to be paid only in cash or clothes, and the desire to 
have both the time and means to perform independent work tasks and 
make an income thereof, reflects, in my view, an 'ideological hostility 
towards wage labour' (Christopher Hill). By exchanging wages for 
'rights', servants managed to create a space where wage labour was 
not—or at least, seemed not to be—present. This is a conclusion which 
is hard to prove, and it is based mainly on an interpretation of the 
behaviour of the servants. But it is believed, in line with anthropological 
thinking, that behaviour must be interpreted not only as actions, but also 
as statements reflecting cultural codes. 

The hostility towards wage labour was part and parcel of a general 
egalitarian ideology, typical of the Swedish peasantry, and perhaps 
especially the peasantry of northern Sweden. 
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Summary 

The social basis of such an ideology, outlined by anthropologists, was 
constituted mainly by two elements: one was the low esteem, not to say 
contempt, in which the peasantry was held by the ruling elite; the other 
was the relatively low degree of social stratification of peasant society 
itself, especially in northern Sweden, where almost all peasants were 
owners of their farms and free of upper class superiors. 

The egalitarian values which flourished under these circumstances 
became an over-riding social or cultural ideology that governed social 
relations. But at the same time this egalitarian ideology overlooked and 
disregarded the social inequalities which actually existed. Thus, 
egalitarian values did not prevent conflicts from taking place. On the 
contrary, when culturally defined norms of eq uality were to be applied 
in a situation of social inequality—such as between servants and 
masters—conflicts were the result. Contemporary travellers and other 
members of t he upper classes could not help but notice these traces of 
an egalitarian ideology in northern Sweden. They were amazed by the 
' independent-minded, freedom-loving, proud, stubborn and quarreling' 
peasantry. Of course, these descriptions are romanticised distortions of 
the peasant culture. But they reflect to some degree a social reality, which 
could best be named an egalitarian ideology. 
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BILAGA 1 

Folkmängd och tjänstehjon i Gävleborgs och Västernorrlands län (utom 
Härjedalen och Jämtland). Tiden avser 1775 när inget annat anges. 

Tjf över 15 Tjf under 1 5 
Socken Befolkning drängar pigor drängar pigoi 

Gävleborgs län 

Alfta 2163 118 243 25 27 
Arbrå 1392 92 122 9 8 
Bergsjö 1207 68 111 11 13 
Bjuråker 1362 55 94 3 5 
Bollnäs 3482 206 257 97 73 
Delsbo 1780 2254 76 157 4 5 
Enånger 1201 60 74 3 2 
Forsa 1489 60 98 8 4 
Färila 1390 59 106 26 35 
Gnarp 1117 65 104 5 4 
Hamrånge 1186 70 90 2 4 
Hanebo 1221 73 84 12 8 
Harmånger 834 34 58 5 7 
Hassela 525 40 30 12 15 
Hedesunda 2342 132 155 41 29 
Hille 1104 67 71 13 21 
Hälsingtuna 863 36 27 15 18 
Hög 468 18 28 — 3 
Idenor 397 19 20 — — 

Ilsbo 264 11 17 10 3 
Järvsö 1780 2693 248 369 — — 

Jättendal 495 15 26 4 9 
Ljusdal 1780 2463 108 176 — — 

Mo 965 37 77 1 5 
Njutånger 820 18 28 9 5 
Norrala 1034 67 67 2 6 
Norrbo 496 16 33 — 1 
Ockelbo 
Ovansjö 3631 303 396 18 23 
Ovanåker 1258 60 70 30 41 
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Rengsjö 
Rogsta 737 22 42 — — 

Segersta 798 45 62 5 3 
Skog 976 43 51 2 12 
Söderala 1785 1528 119 159 31 30 
Torsåker 2677 153 187 30 38 
Trönö 551 36 36 8 9 
Undersvik 400 26 32 2 4 
Valbo 1780 2138 111 139 4 11 
Voxna 591 17 29 — 9 
Arsunda 890 96 113 34 26 
Osterfärnebo 

Västernorrlands län 

Alnö 
Anundsjö 1255 37 60 191 175 
Arnäs 2005 120 140 206 187 
Attmar, se Tuna 
Borgsjö 
Boteå pst 1722 81 94 3 11 

Styrnäs, 
Overlännäs, 
Sånga 

Grundsunda 
Gudmundrå pst 

Högsjö 
Haverö 369 13 28 2 2 
Holm 209 9 11 — 1 
Hässjö 
K—I AfTClA IlUtloJU 

Indal och 
Liden 1785 1798 206 267 253 221 
Ljustorp 842 32 46 20 30 
Njurunda 1216 30 60 4 5 
Nora pst 2619 82 75 73 35 

Skog 
Bjärtrå 

Nordingrå pst 
Vibyggerå 887 35 59 — — 

Ullånger 
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Nordmaling 1771 78 84 — — 

Nätra 1776 1682 98 165 6 19 
Ramsele pst 17 80 1654 71 90 7 4 

Fjällsjö 
Edsele 
Helgum 

Resele pst 1104 50 80 2 3 
Adalsliden 
Junsele 

Selånger och 
Sättna 1785 1494 58 69 13 11 
Sidensjö 1387 55 93 5 6 
Själevad 1785 2655 122 142 59 64 
Skön 
Sollefteå pst 

Långsele 
Ed 
Multrå 

Stigsjö 
Stöde, se Tuna 
Säbrå pst 1785 3354 149 249 6 6 

Stigsjö 
Häggdånger 

Sättna, se Selånger 
Timrå 
Torsåker pst 875 32 44 4 3 

Ytterlännäs 
Dal 

Torp 1319 72 105 2 7 
Tuna med Stöde 
och Attmar 2721 88 159 19 29 
Tynderö 402 5 13 — — 

Forts. 
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Bilagor 

Bilaga 1 fort s. 

Folkmängd och tjänstehjon i Gävleborgs och Västernorrlands län (utom 
Härjedalen och Jämtland). Tiden avser 1800 när inget annat anges. 

Tjf över 15 Tjf under 15 
Socken Befolkning drängar pigor drängar pigo] 

Gävleborgs län 

Alfta 2867 81 119 30 59 
Arbrå 1835 105 166 11 15 
Bergsjö 1470 67 113 39 20 
Bjuråker 2076 57 98 16 36 
Bollnäs 4284 236 359 41 27 
Delsbo 2831 256 339 18 18 
Enånger 1504 61 98 10 13 
Forsa 1725 72 110 22 25 
Färila 2010 100 147 20 24 
Gnarp 1441 72 108 20 24 
Hamrånge 1332 66 94 10 13 
Hanebo 2115 97 130 21 18 
Harmånger 941 26 41 10 19 
Hassela 928 23 31 13 14 
Hedesunda 2783 128 140 35 18 
Hille 1414 81 102 16 18 
Hälsingtuna 1117 32 67 12 12 
Hög 503 23 37 4 3 
Idenor 473 15 18 7 11 
Ilsbo 316 9 14 1 2 
Järvsö 1795 3296 175 195 19 19 
Jättendal 696 29 27 11 7 
Ljusdal 3030 166 240 50 76 
Mo 1037 46 49 2 2 
Njutånger 892 18 41 4 6 
Norrala 1311 45 85 4 18 
Norrbo 654 11 35 4 4 
Ockelbo 
Ovansjö 4675 219 248 52 50 
Ovanåker 1889 70 94 — — 
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Rengsjö 
Rogsta 972 130 145 12 17 
Segersta 550 33 50 4 6 
Skog 1328 60 79 6 5 
Söderala 1794 106 148 49 69 
Torsåker 3083 196 229 23 17 
Trönö 666 85 50 2 5 
Undersvik 471 36 45 — — 

Valbo 1795 2528 113 161 11 15 
Voxna 657 7 13 — 1 
Arsunda 1164 44 70 18 19 
Osterfärnebo 

Västernorrlands län 

Alnö 
Anundsjö 1589 83 104 55 61 
Arnäs 2670 184 240 62 79 
Attmar 
Borgsjö 
Boteå pst 1957 64 108 3 
Grundsunda 
Gudmundrå pst 
Haverö 460 16 25 3 2 
Holm 290 10 17 1 2 
Hässjö, se Ljustorp 
Indal 1181 142 171 — — 

Liden 1795 616 26 31 17 19 
Ljustorp med Hässjö 
och Tynderö 2696 169 118 19 46 
Njurunda 1538 56 91 12 8 
Nora pst 2846 95 127 16 24 
Nordingrå pst 

Vibyggerå 1795 1015 69 51 5 7 
Nordmaling 2506 94 101 11 8 
Nätra 2078 106 168 8 26 
Ramsele pst 2240 100 124 20 22 
Resele pst 1490 84 97 17 11 
Selånger och 
Sättna 1795 1702 62 75 21 19 
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Sidensjö 1753 94 136 7 29 
Själevad 3049 137 166 25 33 
Skön 
Sollefteå pst 1280 64 97 20 20 
Stöde 
Säbrå pst 1790 3384 147 356 5 8 
Sättna, se Selånger 
Timrå 
Torp 2078 60 134 60 34 
Torsåkers pst 1001 21 50 — — 
Tuna 
Tynderö, se Ljustorp 

Källa: Folkmängdstabellerna för respektive s ocken, Forskningsarkivet, Umeå. 
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BILAGA 2 

Bondehushållen i Undersvik, Bollnäs, Sidensjö och Nätra, fördelade efter 
innehav av tjänstefolk. 

Hushåll med x tjänstehjo n 
4 och 

0 1 2 3 fler 

Undersvik 
1690 12 13 6 1 
n = 32 38% 41% 19% 3% 
tjf = 28 
snitt = 0,9 

1699 12 15 2 4 
n = 33 36% 45% 6% 12% 
tjf = 31 
snitt = 0,9 

1728 12 17 3 1 1 
n = 34 35% 50% 9% 3% 3% 
tjf = 30 
snitt = 0,9 

1737 13 13 3 4 1 
n = 34 38% 38% 9% 12% 3% 
tjf = 35 
snitt = 1,0 

1785 10 8 12 8 1 
n = 39 26 % 21 % 31 % 21 % 2 % 
tjf = 60 
snitt =1,5 

1847 21 8 13 10 4 
n = 56 38% 14% 23% 18% 8% 
tjf = 82 
snitt = 1,5 
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1860 
n = 54 
tjf = 45 
snitt = 0,8 

1890 
n = 67 
tjf = 34 
snitt = 0,5 

Bollnäs 
1690 
n = 219 
tjf = 259 
snitt = 1,2 

1699 
n = 223 
tjf = 250 
snitt = 1,1 

1728 
n = 223 
tjf = 272 
snitt = 1,2 

1737 
n = 226 
tjf = 334 
snitt = 1,5 

1785 
n = 276 
tjf = 398 
snitt = 1,4 

1850 
n = 375 
tjf = 542 
snitt = 1,4 

Bilagor 

28 
52% 

13 
24% 

8 
15% 

4 
7% 

1 
2 %  

42 
63% 

17 
25% 

7 
10% 

1 
2 %  

73 71 49 18 8 
33 % 32 % 22 % 8 % 4 % 

92 
41 % 

54 
24% 

50 
22 % 

17 
; %  

10 
4% 

72 
32% 

69 
31 % 

53 
24% 

21 
9% 

8 
4% 

50 
22% 

84 
37% 

46 
20% 

32 
14% 

14 
6 %  

73 
26% 

76 
28% 

75 
27% 

40 
14% 

12 
5% 

123 94 
33 % 25 % 

75 46 37 
20% 13% 10% 
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1860 
n = 382 
tjf = 324 
snitt = 0,8 

1890 
n = 460 
tjf = 186 
snitt = 0,4 

Sidensjö 
1690 
n = 119 
tjf = 75 
snitt = 0,6 

1699 
n = 124 
tjf = 80 
snitt = 0,6 

1728 
n = 129 
tjf = 137 
snitt = 1,1 

1736 
n = 132 
tjf = 126 
snitt = 1,0 

1785 
n = 198 
tjf = 158 
snitt = 0,8 

1806 
n = 202 
tjf = 224 
snitt = 1,1 

Legofolk 

190 
50% 

97 
25% 

63 
16% 

27 
7% 

5 
1 % 

336 
73% 

77 
17% 

34 
7% 

11 
2 %  

2 
0 %  

61 44 11 3 
50% 37% 9% 3% 

68 34 20 2 
55% 27% 16% 2% 

45 41 35 7 1 
35% 32% 27% 5% 1% 

49 51 23 7 2 
37% 39% 17% 5% 2% 

96 
48% 

57 
29% 

35 
18% 

9 
5% 

1 
0 %  

71 
35% 

59 
29% 

56 
28% 

11 
6 %  

5 
2 %  
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1830 
n = 208 
tjf = 264 
snitt = 1,3 

1860 
n = 224 
tjf = 266 
snitt = 1,2 

1890 
n = 253 
tjf = 152 
snitt = 0,6 

Nätra 
1690 
n = 160 
tjf = 63 
snitt = 0,4 

1699 
n = 168 
tjf = 56 
snitt = 0,3 

1728 
n = 179 
tjf = 161 
snitt = 0,9 

1736 
n = 133 
tjf = 147 
snitt = 1,1 

1785 
n = 218 
tjf = 239 
snitt = 1,1 

Bilagor 

74 50 
36% 24% 

49 26 9 
24 % 13 % 4 % 

70 
31 % 

76 
34% 

53 
24% 

18 
8 %  

7 
3% 

140 
55% 

78 
31 % 

31 
12% 

4 
2 %  

106 46 
66 % 29 % 

7 1 
4 % 0 % 

121 
72% 

39 
23% 

7 
4% 

1 
1 %  

69 
39% 

71 
40% 

29 
16% 

8 
4% 

2 
1 % 

48 
36% 

43 
32% 

29 
22% 

8 
6 %  

5 
3% 

71 
33% 

79 
36% 

48 
22% 

16 
7% 

4 
2 %  

— 259 — 



Legofolk 

1806 66 72 56 18 4 
n = 216 31% 33% 26% 8% 2% 
tjf = 254 
snitt = 1,2 

1830 74 64 42 34 3 
n = 217 34% 29% 19% 16% 1% 
tjf = 263 
snitt = 1,2 

1860 61 66 60 17 8 
n = 212 29% 31% 28% 8% 3% 
tjf = 270 
sni t t  = 1 ,3 

1890 139 53 22 4 1 
n = 219 63% 24% 10% 2% 0% 
tjf = 113 
snitt = 0,5 

Källa: 1860 och 1890 folkräkningarna (original hos SCB:s arkiv), Forskningsarkivet, 
Umeå. 1830, 1847 och 1850 husförhörslängder, Forskningsarkivet, Umeå. Övriga år 
mantalslängder, HLA. 

Anm. För Sidensjö är den i början av 1800-talet avskilda sockendelen Skorped med
räknad. Under rubriken Sidensjö 1830 har av källtekniska skäl Skorpeds husförhörs-
längd från 1 829 använts. 
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BILAGA 3 

Tjänstefolkets fördelning efter ålder. Bollnäs socken. 

1785 

Ålder Drängar Pigor 

0—14 0 0 
15—19 29 21% 38 18% 
20—24 43 31% 61 28% 
25—29 28 20 % 49 23 % 
30—34 17 12% 33 15% 
35—39 10 7% 14 6% 
40— 11 8% 22 10% 

Summa 138 99% 217 100% 

1860 

Ålder Drängar Pigor 

0—14 0 0 
15—19 35 25% 49 27% 
20—24 42 29 % 60 33 % 
25—29 32 22 % 37 20 % 
30—34 13 9% 12 7% 
35—39 8 6 % 9 5 % 
40— 11 8% 14 8% 
Okänt 1 1 

Summa 142 99% 182 100% 

Forts. 
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1890 

Aider Drängar Pigor 

0—14 
15—19 
20—24 
25—29 
30—34 
35—39 
40— 

1 
25 
23 
9 
8 
2 
4 

1 % 
35% 
32% 
13% 
1 1 %  
3% 
6 %  

1 
36 
43 
11 
12  
3 
8 

1 % 
32% 
38% 
10% 
10% 
3% 
7% 

Summa 72 101 % 114 101 % 

Källa: 1785 husförhörslängder, vol. A 1:4, a och b; 1860 och 1890 folkräkningarna 
(original i SCB:s arkiv). Forskningsarkivet, Umeå. 

Anm. 1. Avser endast tjänstefolk i bondehushåll. 
Anm. 2. Antalet tjänstefolk 1785 avviker från antalet enl. mantalslängden (se bil. 2) med 
ca 40 individer. Bortfallet beror på att husförhörslängden inte medge r samma precision 
som mantalslängden. 
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A C T A  U N I V E R S I T A T I S  U M E N S I S  

Från medeltiden och fram till industrisam
hällets genombrott fanns i Sverige och 
övriga Västeuropa ett säreget system för 
rekrytering av arbetskraft i jordbruket. 
En väsentlig del av det hårda arbete som 
var nödvändigt för att livnära befolkningen 
utfördes av en månghövdad skara av 
unga män och kvinnor; de var legofolk, 
drängar och pigor. På nästan varje bond
gård arbetade en eller två av dem, i daglig 
samvaro med sina husbönder och arbets
givare. De flesta av dem var själva födda 
och uppväxta i en bondefamilj och de 
skulle — åtminstone före den stora sam
hällsomvandlingen på 1800-talet — så 
småningom själva bli bönder eller hustrur 
till bönder. Vid varje given tidpunkt kunde 
man finna att ungefär var tionde männi
ska i Bonde-Sverige tillhörde denna skara 
tjänstehjon och över hälften av befolkning
en kom någon gång under sin levnad att 
uppleva drängens eller pigans villkor. 
Den här boken handlar om legofolket i 
Sverige. Författaren försöker bl. a. spåra 
de attityder som drängarna och pigorna 
hade till sin lott i samhället: deras inställ
ning kartläggs, de politiska debatter som 
fördes om patriarkalism, husaga, m. m., 
redovisas. 
Boken avslutas med ett kapitel om tjänste
folkets antal och andel av befolkningen i 
olika delar av Sverige, med tonvikten lagd 
på Norrland. 
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