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Abstract - The relationship between management and workers at Huseby Bruk 

 
My essay will be based on a comparative study aimed to investigate and compare the workers' 

conditions at Huseby Bruk depending on who ruled the mill during the period between 1919-

1957. But also to study conditions on the basis of different work at the factory during the 

studied time. Gender and patriarkalism will be two theories that will permeate the paper. I will 

compare various workplaces such as, agriculture, sawmill workers relation to the more 

middle-class professions, for example inspectors. My purpose is therefore to compare 

different occupations and their employment terms and conditions on the basis of gender and 

class. 

 

My aim is also to further compare the factories management and the relationship with the 

workers, then examine the structure of the relations based on gender, in what way affected the 

workers' situation based on who owned and ran the factory. More precisely, it means 

comparing Joseph, Florence and the guardian's powers related to workers at or around the 

mill. I will examine the period 1919- 1957 in order to study the power from three different 

owners -Joseph Florence and guardians 
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1. Inledning 

Under trettondagsafton i Sverige 2017 inträffade ”Fat Cat Day” vilket innebär att redan efter 

sex dagar har Sveriges direktörer tjänat ihop lika mycket pengar som den genomsnittliga 

svensken gör på ett helt år. SVT beskriver fenomenet i sin nyhetsrapportering och visar 

dessutom att på tio år så har ”Fat Cat Day” förskjutits med fem dagar, vilket, menar SVT, är 

ett tydligt tecken på att klyftorna i samhäller ökar (SVT, 2017). Dessutom så beskriver 

Statistiska centralbyrån i en rapport från 2014 att lönerna i Sverige fortfarande skiljer 

beroende på om du är en man eller kvinna. Genusarbetsdelningen är fortfarande ett faktum 

och en könssegregerad arbetsmarknad råder. Dessutom sker det ytterst små förändringar mot 

ett mer jämlikt arbetsliv. Undersökningen visar också att det är kvinnor som i större 

utsträckning fortfarande tar störst ansvar för barnen och det oavlönade hemmaarbetet. Följden 

av detta blir således att kvinnor har en högre andel deltidsarbete som i sin tur påverkar 

kommande tjänstepension och inkomster (SCB, 2014:4-5).  

 

Hur kommer det sig att det är så olika villkor för olika grupper av människor och varför 

skiljer det egentligen på vilka yrken som män och kvinnor arbetar med och varför tjänar olika 

grupper så olika mycket? Det här är fenomen som jag anser även är intressant och relevant att 

studera i andra och äldre tider och precis som idag menar jag att det handlar om klass, kön och 

maktfördelning. Det är alltså strukturer som går att härleda även genom historien och borde 

även gå att göra lokalt i Sverige och lokalt här kring trakterna av Växjö. Det borde gå att finna 

bevis på att dessa stukturer funnits även här tidigare. Att studera strukturer för arbete och 

olika gruppers möjligheter är något som jag tycker är både viktigt och intressant eftersom det i 

så stor utsträckning även påverkar vårt arbetsliv och vårt samhälle idag.  

 

I min B-uppsats studerade jag främst Huseby bruks arbetsdelning mellan män och kvinnor i 

början av 1900-talet. Mitt syfte var att undersöka om det fanns någon skillnad mellan män och 

kvinnor på bruket mot bakgrunden i att bruksmiljöer kunde se annorlunda ut till skillnad från 

de industrialiserade städernas strukturer. Jag ville också studera ifall det var någon skillnad i 

arbetsdelningen utifrån stad kontra landsbyggd. Vid denna tid rådde det ofta patriarkala 

strukturer på bruken och det var synonymt för godsherren att styra och ställa som han själv 

ville. Med avstamp i min förra uppsats vill jag bredda och utöka mitt perspektiv genom att 

också undersöka alla brukets arbetare och deras relation med makten, vilket gör att jag också 

tar in ett ytterligare perspektiv, alltså den patriarkala bruksordningen (Modig, 2016). 
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1.1  Syfte 

Syftet med min uppsats är att via en komparativ studie undersöka och jämföra arbetarnas 

villkor på Huseby bruk beroende på vem som styrde bruket under tiden mellan 1919-1957. 

Jag kommer också att studera villkoren utifrån olika arbetsplatser eller anställningsformer på 

bruket under den betänkta tiden. Genus och patriarkalism kommer att vara två teorier som 

kommer att genomsyra uppsatsen. Jag kommer att jämföra olika arbetsplaster så som skogs, 

jordbruk, sågverksarbetare samt mejerskor i relation till mer borgerliga yrken som rättare och 

inspektörer. Mitt syfte är på så sätt att jämföra olika yrken och dess anställningsformer och 

villkor utifrån genus och klass. 

 

Mitt syfte är sedermera också att jämföra brukets ledning och relation till arbetarna: alltså 

undersöka maktrelationen, utifrån teorier om patriarkalism och genus, och på vilket sätt 

arbetarnas situation påverkades utifrån vem som ägde och drev bruket vid olika tidpunkter. 

Mer preciserat betyder det att jämföra de olika ledarna på bruket: Joseph Stephens, Florence 

Stephens och sedan Florences förvaltares maktrelation till arbetarna på eller runt om bruket. 

Men för att således knyta an genusbegreppet till min studie ska jag översiktligt studera 

Florence som makthavare men även hennes och brukets situation under förvaltarna. Överlag 

har ogifta kvinnor genom historien haft en minimal möjlighet att själv aktivt agera i olika 

offentliga sammanhang och en förmyndare utsågs ofta vid behov till ogifta kvinnor 

(Ighe:2007:16). 

 

Jag kommer att undersöka tiden 1919- 1957 för att följaktligen studera makten utifrån de tre 

olika ledarna. Jag vill försöka kartlägga de sociala förhållandena mellan maktutövaren och 

undersåtar och hur arbetet drevs på bruket. Jag vill även fortsätta kartlägga könsfördelningen 

på de olika arbetena på bruket. Genom att studera tre olika makthavare på bruket vill jag även 

undersöka hur alla dessa turer påverkade arbetarna.  

 

1.2 Frågeställningar 

Här presenteras uppsatsens konkreta frågeställningar som jag kommer arbeta efter:  

 

- Hur såg arbetarnas villkor ut på Huseby bruk, avgjordes arbetarnas villkor beroende 

på arbetsuppgifter, anställningsform eller kön? 

 

- Hur förändrades villkoren för arbetarna beroende på ledning på bruket på Huseby? 
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- Hur såg maktrelationen ut mellan brukets ägare eller ledning och arbetarna och hur 

förändrades den under den studerande tiden? 

 

1.3 Uppsatsen disposition 

Jag har nu redogjort för mitt syfte med den här uppsatsen. Därefter kommer uppsatsen att 

inledas med en presentation av det tidigare forskningsläget på området som följs upp med en 

beskrivning av mina teorier för arbetet där teorier om patriarkalism och genus kommer att 

redogöras för. Mitt metodavsnitt kommer framställas efter teorikapitlet och där kommer jag 

att beskriva mina metoder som är en kombination av kvantitativ och kvalitativ 

innehållsanalys. Jag kommer även att beskriva mitt källmaterial samt redogöra för mina 

avgränsningar. Sedermera kommer min bakgrundsbeskrivning kring Huseby bruk och det 

svenska samhället under första hälften av 1900-talet.  

 

Uppsatsens huvuddel och resultatdelen är sedan indelat i tre olika kapitel efter de tre olika 

tidsspann som jag valt att studera. Således är resultatdelen indelad i delarna 1919-1924, 1934-

1939 samt 1952-1957. Jag kommer sedan i analysdelen koppla samman mitt resultat till 

teorierna och den tidigare forskning jag presenterat. Efter det kommer jag också göra 

didaktisk reflektion till min studie för att således knyta an uppsatsen till skolans värld och hur 

den kan fördjupa min kunskap som lärare i ämnet historia. Allra sist kommer jag sammanfatta 

uppsatsen och uppsatsens slutsatser.  
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2. Forskningsläge 

Här presenterar jag den tidigare forskning som finns på området. Jag studerar både forskning 

som gjorts på brukssamhällen och den forskning som finns kring Huseby.  

 

2.1 Forskning kring gods- och brukssamhällen  

Forskningsläget för godssamhällets strukturer i relation till makt är relativt god. Studier har 

oftast utgått från den styrande makten i form av en patron. I avhandlingen Potatisriket, 

skriven av Lars Nyström (2003), kartläggs bruket Stora Bjurum under perioden 1857-1917. 

Avhandlingens syfte är framförallt att studera egendomens historia utifrån olika perspektiv, så 

som ekonomiska, sociala och kulturella. Nyström frågeställning riktar främst in sig på 

patronens roll och maktposition på bruket (Nyström, 2003: 20-21). Lars Nyström kommer i 

sin undersökning fram till att under perioden 1857-1917 anammar godspatronerna en 

kapitalistisk struktur som under den feodala ytan fungerar precis som vilket kapitalistiskt 

företag som helst. Det här gjorde brukspatronen genom att anställa dagsverkstorpare istället 

för statare. Genom dagsverkstorparna hade man en stor arbetskraftsreserv som man till 

exempel kunde utnyttja i potatisodlingen (Nyström:2003:326–328). Mekaniseringsprocessen 

var en stor faktor till den goda utvecklingen vid den här tiden och man började använda nya 

redskap som drevs med hjälp av elektricitet. Potatisodlingen var dock svår att mekanisera, 

dessutom hade godsherren fördelen att han hade monopol på arbetsmarknaden i 

lokalsamhället Bjurum. Ville man vara kvar i sin hembygd och i Bjurum var man tvungen att 

acceptera patronens villkor (Nyström, 2003: 329).  

 

Lars Nyström beskriver sedermera fördelarna för en patron att använda sig av torpare för att 

bedriva verksamheten. Genom att ge en torpare en viss jordbit där denne på eget bevåg 

ansvarade för produktionen slapp brukspatronen besväras med allt för mycket ansvar. 

Torparen ansvarade för sin egen försörjning och brukspatronen slapp att bereda sysselsättning 

åt torparen året runt, vilket underlättade ekonomin. Dessutom band jordbiten torparen i ett 

nära personligt beroendeförhållande till patronen, vilket utgjorde att brukspatronen lyckades 

underlätta den sociala kontrollen som var av stor vikt för en brukspatron (Nyström, 

2003:327). Genom torpsystemet fick patronen tillgång till en stor och tänjbar 

arbetskraftsreserv utan att själv behöva bära en större del av kostanden för arbetskraftens 

reproduktion (Nyström, 2003:327–328).  
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I studien Faderliga företagare i Japan och Sverige, skriven av Christer Ericsson, Björn 

Horgby och Shunji Ishihara, (2015) undersöks olika företag i Sverige och Japan och 

relationen mellan ledningarna och de anställda arbetarna. Författarna utgår ifrån ett 

företagspatriarkalistiskt perspektiv. De undersöker även varför företagsledningarna använde 

sig av patriarkala metoder och vilka problem som följdes av detta. Patriarkalismen var en del 

av att försöka styra sina arbetare för att således undvika att arbetarna flydde från arbetsplatsen 

eller att de skulle vara bråkiga (Ericsson, Horgby och Ishihara, 2015:102). 

Ericsson, Horgby och Ishihara (2015) hävdar att tidigare forskning inom begreppet anser att 

patriarkalismen växte sig starkt under 1800-talets andra hälft för att följaktligen försvagas och 

dö ut under 1900-talet. Orsaker till detta påstår de var bland annat på grund av den 

framväxande fackliga organiseringen, dvs. folkrörelsens och arbetarrörelsens framväxt samt 

den ökade demokratiseringen som spelade en stor roll till varför patriarkalismen dog ut 

(Ericsson, Horgby och Ishihara, 2015:114). 

 

En annan avhandling som berör mitt valda ämne är Vi är alla delar av samma familj (1997), 

också skriven av Christer Eriksson. Huvudsyftet med avhandlingen är framförallt att via en 

fallstudie undersöka maktrelationerna för det paternalistiska systemet och studera dåtidens 

relationer mellan bruksledning och arbetare men även andra invånare i det lilla samhället vid 

Nyby bruk. Syftet är vidare att även studera relationerna mellan alla dessa parter över tid. 

Eriksson ger också en gedigen bakgrundsbeskrivning om fallet Nyby bruk där han även tar 

upp arbetsprocessen och organisationen för bruket (Eriksson, 1997:56–57).  

 

Resultatet för avhandlingen visar att brukets scenografiska sammansättning följde den 

rådande idealtypen för tiden. Författaren menar också på att det fanns fler syften än att 

praktiskt placera arbetarnas boenden i närheten av bruket. Resultatet visar att själva bruket var 

konstruerat på ett sådant sätt att makten underbyggdes. Patronen skapade, enligt författaren, 

tydliga hierarkiska gränser genom scenografin. Herrgården var placerad på ett sådant sätt att 

det inte skulle finnas några frågetecken över vem det var som bestämde men också att platsen 

skulle ge patronen möjlighet att övervaka sin anställda.  Fler syften till den demografiska 

inramningens syfte av brukets boenden var att skapa en vi-känsla bland de anställda. Den 

arkitektoniska planeringen av bruket anpassades också efter samhällets krav (Eriksson, 

1997:218–219). 
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Ericsson vill via sin komparativa fallstudie studera och fånga en förändring i relationsmönster 

från bruksorten Nyby. Genom att studera scenografiska samband på så nära håll ger 

författaren möjlighet till närmare kunskap kring folkets erfarenheter och handlingar i relation 

till brukets struktur. Detta tillvägagångssätt beskriver Ericsson som nödvändigt då det blir 

lättare att kartlägga kulturella, sociala, ekonomiska och politiska förutsättningar. Ambitionen 

är samtidigt att bidra med nya teorier kring fältet för att därefter kunna jämföra dessa med 

tidigare teorier där han problematiserar sitt empiriska underlag. Via denna lupp-studie vill han 

också komma så nära folket som möjligt: Ericsson benämner sin studie som en mikrohistoria. 

Ericssons utgångspunkt är att arbetarna var medaktörer i skapandet i det paternalistiska 

systemet där det paternalistiska systemet är en process där alla berörda deltar utifrån sina 

olika maktpositioner. Ericsson vill på så sätt undersöka aktörers handlingar i en struktur 

(Ericsson, 1997:56–57).  

 

2.2 Forskning kring Huseby bruk 

Om just Huseby bruk finns det inte lika mycket vetenskaplig forskning gjord. Det finns en del 

skrivet men det utgörs mest av översikter samt populärkultur och populärvetenskapliga 

framställningar. Nedan följer en kort beskrivning av dessa framställningar. 

 

Ada Rydgård, som var kammarjungfru åt Florence Stephens på Huseby bruk under åren 1942-

1943, är en av de som, ur sitt eget perspektiv, skildrat förhållandena på Huseby bruk. I verket, 

som är döpt till Kvinnovardag på Huseby, beskriver hon hur familjen Stephens liv och vardag 

såg ut samt hur livet inne på herrgården var (Rydgård, 2003: 3). I det andra litteraturverket 

som Ada Rydgård skapat, Ett år på Huseby, skildrar hon sitt liv som anställd kammarjungfru 

åt Fröken Florence Stephens. I översikten beskriver Ada sina arbetsuppgifter och livet på 

bruket (Rydgård, 1998:4). 

 

Eva Selling (1984) har skildrat Huseby bruk som bruksherrgård och hon har i sitt 

litteraturverk som bara är en mindre översikt över bruket ändå lyckats beskriva på ett relativt 

ingående vis personen Florence Stephens. Selling skildrar flickan Florence och hennes och 

systrarnas uppväxt på Huseby (Eva, Selling, 1984:17–18). Lars-Olof Larsson har också skrivit 

ett verk om historien kring Huseby Det fantastiska Huseby vilket även detta är en mindre 

översikt där han har beskrivit bruksmiljön och herrgården. Lars-Olof Larssons 

historieskrivning startar redan med kungasonen Gyllenhielms ankomst till bruket och sedan 

redogör han för historien på bruket och de olika ägarna av bruket fram till att bruket tas över 
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av staten 1979 när Florence Stephens dör och har testamenterat godset till staten (Larsson, 

1993:5, 31). 

 

Journalisten Kjell Jansson har i boken Vällingklockans understårar från 1986 studerat Huseby 

bruks och Skatelövs utveckling ur arbetarklassens perspektiv. Huvudsyftet för boken är främst 

att skildra arbetarna och arbetarnas organisering på bruket. Boken handlar mycket hur de 

första socialdemokratiska och fackliga föreningarna bildades i Skatelöv och hur vardagen 

kunde se ut för de arbetare som arbetade på bruket under första hälften av 1900-talet. Studien 

bygger bland annat på intervjuer med arbetare från bruket och med socialdemokratiska och 

fackliga företrädare (Jansson, 1986:18–22,24). 

 

Det finns även ett kapitelavsnitt om den så kallade ”Husebyaffären” som skrivits av Erik 

Wångmar i en större samling texter om småländska brott under 500 år från 2010. 

Husebyaffären utspelades mellan 1956-1964 och berör omyndigförklaringen av Fröken 

Stephens 1957 och rättsprocesserna om ekonomisk brottslighet som pågick på bruket och av 

Florence förvaltare mellan åren 1957-1964 (Wångmar i Johansson, m.fl. 2010: 289).   
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3. Teori 

I detta avsnitt kommer jag presentera och redogöra för de olika angreppssätt jag kommer 

använda i min uppsats för att således besvara och problematisera min frågeställning. Mina 

teorier kommer genomsyra uppsatsen och sedermera fungera som ett redskap för att besvara 

mina frågeställningar. Begreppet ”patriarkalism” är en central del för beskrivningen av 

maktstrukturer. Mer specifikt kommer studien förutom patriarkalism att fyllas med genusteori 

om genus och genusarbetsdelning. För att ge en fördjupad förståelse för brukets arbetsdelning 

och ledningen så räcker det inte med patriarkalism som teori utan jag måste även använda mig 

av genusteorin.  

 

3.1 Patriarkalism 

Patriarkalismen har länge varit ett omstritt begrepp, men det de flesta dock är överrens om är 

att det tar fasta på någon form av ömsesidighet i relation mellan över- och underordnad.  

Brukssamhället var präglat av en slags faderlig omsorg där patronen stod för en 

grundläggande social trygghet. Det man dock måste ta hänsyn till är att det är den styrandes 

sätt att definiera den sociala verkligheten. Det handlar alltså om vad patronen anser sig tycka 

vara en god och trygg ömsesidighet. Därför menar många forskare att patriarkalism snarare är 

ett sätt att legitimera ytterst ojämlika maktförhållanden. Lars Nyström å andra sidan definierar 

snarare det patriarkala samhället som att i stort sett all makt, offentlig som privat är 

koncentrerad till en person och en enskild egendom. Han menar att det egentligen är det som 

ligger närmast ursprungsbeskrivingen av begreppet (Nyström, 2003:330–332). 

 

Syftet med patriarkalism var att skapa ett icke ifrågasättande samhälle där arbetarna var lojala 

till godsherren. Utbytet handlade ofta om att arbetarna fick möjlighet till omsorg, sociala 

trygghetssystem samt bostad. Uppfostran var också en del i strukturen och arbetarna kunde 

utsättas för förtryck eller bestraffningar ifall de misskötte sig. Brukspatronen var oftast kritiskt 

inställd till fackliga sammanslutningar bland de anställda och gjorde allt i sin makt för att 

motverka detta (Ericsson, Horgby och Ishihara, 2015:118, 158).  

 

Patronen arbetade hårt med att försöka skapa en bruksanda och en gemensam identitet för att 

på så sätt bevara arbetarnas lojalitet. Brukspatronen strävade efter att skapa en hegemoni för 

att således avgränsa arbetarna från resten av samhället.  Hegemoni-begreppet kommer från 

början från marxismen och är författat och skapat av den italienska marxisten Antonio 

Gramsci och syftar till en process av ideologisk förhandling och kompromissbildning genom 
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vilken den ledande klassen, alltså patronen i ett samhälle (bruksorten i det här fallet), lyckas 

smälta samman olika intressen till en kollektiv vilja och på så vis skapa samtycke. Olika 

klassers ideologiska ståndpunkter är komplext sammansatta och därför omöjliga att reducera 

till deras respektive positioner i produktionen. Gramsci menar att det är ekonomin som är 

styrande för identitetsbildningen i sista instans (Holgersson, 2005:51, Ericsson, Horgby och 

Ishihara, 2015:13–16, 117, 213–14). 

 

Det finns också inneboende motsättningar för det patriarkala systemet. Grundläggande är 

patronens strävan att hävda det egna maktinnehavet, där patronen alltid har rätt att fatta 

besluten och att de underlydande har en skyldighet att lyda. Men för att den här typen av 

sociala system ska fungera så måste maktutövningen upplevas som legitim: för att på så sätt, å 

ena sidan, vinna deras förtroende, men, å andra sidan, samtidigt tvinga de underlydande till 

underkastelse. Man strävar således efter allsmäktighet och rättfärdighet samtidigt, vilket 

delvis innebar motsatser (Nyström, 2003:334). Genom jordupplåtelser som torp och 

arrendegårdar kunde man hålla sina underlydande i ett beroendeförhållande. Om man som 

torpare fick en större jordbruksareal så hade man dessutom möjligheter att skapa sig en 

gynnsam tillvaro (Nyström, 2003:336). Kontrollen över jorden var patronens viktigaste 

maktmedel, men samtidigt inte det enda. Patronen förfogade också över den välfärd som 

fanns på godset. Det kunde till exempel vara bostäder, sjukpenning, pensioner, skolor och 

begravningskassor och genom sociala insatser ville de styrande knyta arbetarna ännu hårdare 

till sig och legitimera sin makt (Nyström, 2003:336,337). 

 

Trots att idealtypen för en brukspatron innefattade makten över allt och alla så utsattes ändå 

patronen för prövningar från de anställdas sida. De kunde till exempel norpa åt sig säd, 

försnilla sprit, smita från arbetet eller att problematisera inspektorns arbete eller misshandla 

rättarna (något som inte var helt ovanliga företeelser på bruken). Men framförallt strejker med 

krav på högre lön och kortare arbetstid var händelser som visade på arbetarnas motreaktion 

och de underlydandes motmakt (Nyström 2003:332–333). Samtidigt som detta var en faktor 

så ingick både patronen och arbetarna på bruket i en stark social och lokal gemenskap. Detta 

är en konsekvens av brukspatronens lokala maktmonopol. Genom kontrollen av jord och 

arbetstillfällen blev byn som en isolerad värld. Människorna delade gemensamma erfarenheter 

vilket gjorde att godset formade arbetarnas identitet. Denna sociala ordning skapade därför 

homogena grupper (Nyström, 2003:333–334). 
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 3.1.1 Patriarkala bruksmiljöer  

Patriarkala strukturer går alltså ut på att genom faderliga metoder knyta sina anställda till sig. 

Detta faderliga system var ett sätt att kontrollera arbetarna och var främst vanligt under 1800-

talet fram till 1900-talets första hälft. Genom att kontrollera arbetarna på bruket kunde således 

brukspatronen skapa ordning. (Ericsson, Horgby och Ishihara, 2015:16–17). Många forskare 

hävdar att de var de kapitalistiska strömmarna som gjorde att patriarkalismen inte längre 

passade in i det moderna samhället då kapitalismen bygger på arbetarnas fria rörlighet. 

Patriarkalismen var en feodal rest som byggde på ett beroende förhållande mellan patron och 

arbetare, men denna struktur fick leva kvar längre på till exempel landsbygden eller på bruken 

(Ericsson, Horgby och Ishihara, 2015:117). Genom att använda sig av samma mönster på hela 

företaget som för en familj, alltså där mannen och fadern är familjens överhuvud verkade 

brukets patron på samma sätt. Genom att anta en faderlig inställning mot sina anställda med 

rollen att både fostra och ge omsorg. Det här kunde givetvis också kunna innebära att straffa 

sina anställda när de misskötte sig på samma sätt som familjens överhuvud hade rätt straffa 

sina barn och sin hustru (Ericsson, Horgby och Ishihara, 2015:118, 158) (Hedenborg och 

Wikander, 2003:74–76). 

 

Bruket var också en optimal plats för det patriarkala systemet och gav utrymme för den typen 

av maktutövning då patronen till stor del ägde den omkringliggande marken och alla bostäder 

i området. Dessutom skötte de ofta infrastrukturen, skolan och liknande service. Patronen 

kunde även dela ut gåvor som ett sätt att knyta band till de anställda och se till att de inte 

lämnade företaget. Arbetarna fick då bostäder och en del naturaförmåner så som ved och mat, 

men de kunde även få andra välfärdsförmåner som ålderspension. (Ericsson, Horgby och 

Ishihara, 2015:118–119). Ett sätt att vinna arbetarnas lojalitet var till exempel genom att 

anordna stora fester vid bruken, ett exempel på detta kunde vara midsommar. Då kunde 

brukspatronen exponera sig möjligen dansa med arbetarkvinnorna och de manliga arbetarna 

fick möjlighet till att bjuda upp patronens döttrar. Samma ändamål kunde också handla om 

idrott för således integreras med arbetarna (Ericsson, Horgby och Ishihara, 2015:13–16, 117, 

213–14).  

 

Men så småningom börjar arbetarna bilda arbetareföreningar som alternativ till den omsorg 

man fick av patronen. Genom att folkrörelsen då blev ett alternativ och kunde erbjuda ett 

alternativ till den omsorg man fick av patronen menar forskningen att folkrörelsen spelat en 

stor roll i Sverige för att patriarkalismen till slut försvann. Patronerna påverkas självklart av 
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det svenska välfärdssamhället som också började växa fram och där de som svar försökte ta 

till välfärdsåtgärder för de anställda för att också försöka mota bort fackföreningarna in i det 

sista (Ericsson, Horgby och Ishihara, 2015:114, 271–272). 

 

3.2 Genus 

I Europa har kvinnor under en längre period varit underordnade män, men under 1800-1900-

talet förändrades genustolkningen i samband med moderniseringsprocessen. Kvinnors 

formella underordning har sedan dess handlat om limiterad politisk tillträde och ekonomisk 

makt (Ighe, 2007:14–15).  

 

En huvudfokus för genusforskning handlar bland annat om att kartlägga och uppvisa 

stereotypa föreställningar (Lykke, 2009:9). I min studie som handlar om att studera 

förhållande mellan ledning och arbetare studerar jag både arbetarklasskvinnor och 

överklasskvinnor, varför jag vill ha en genusteori som kombinerar begreppen klass och genus. 

I detta sammanhang passar feministisk marxism som ett av mina analysverktyg i kombination 

med teorierna genusarbetsdelning och arbetsmarknadens genus. Nedan kommer respektive 

teori redogöras för.  

 

3.2.1 Klass och kön – feministisk marxism 

Enligt Marx identifieras alla medborgare enligt samhällets klassbestämda arbetsdelning 

mellan kapitalist och lönearbetare. Men enligt den feministiska marxismen är det inte bara 

klasskaraktär som identifieras utan även kön. Klass och könsarbetsdelning är en del i det 

kapitalistiska samhället och är en primär del i den feministiska marxismen (Lykke, 2009:68–

69).  

 

Feministiska marxister ser kritiskt på det biologiskt deterministiska sättet att tillskriva könets 

identitet och att detta synsätt är anammat av en borgerlig ideologi. Män och kvinnor tillskrivs 

olika könsarbetsdelning där kvinnan beskrivs som känslofull och mannen rationell och att 

detta alltså är en produkt av den borgliga familjen. I det kapitalistiska samhället anser 

feministiska marxister att kön och könsskillnader skapadades av det kapitalistiska synsättet 

för att organisera produktion, ekonomi, familj och reproduktion. Alltså tillskrevs kvinnor och 

män olika roller för att således passa det kapitalistiska klimatet, där männen fungerade som 

löntagare och kvinnor stod för det familjära och det reproduktiva (Lykke, 2009:68-69). 
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Men för överklasskvinnan handlade det inte alltid nödvändigtvis om att kvinnor ägde mindre 

än män, utan huruvida mannen med hjälp av rättsliga funktioner kontrollerade mer resurser. 

Män hade till exempel möjlighet att med hjälp av rättsapparaten få tillgång till fler aspekter av 

ägande och var därmed den på vars lott det ekonomiska ansvaret föll. Men för att få en 

djupare förståelse för genusbegreppet behöver man förstå sambandet mellan kön, egendom 

och ägande. Studier har gjorts av klassformering och egendomsförhållanden av borgarklassen 

under industrialiseringsprocessen. Bland annat framhålls vikten av hur män och kvinnor i 

olika positioner och med olika tillgångar till resurser i en omvandlingsprocess. Det finns även 

studier från andra grupper, framförallt arbetarklassen, som visar sig ha påverkats av samma 

slags process och att genusrelationerna varierar samt att det är en del av socioekonomiska 

förutsättningar (Ighe, 2007:14–15). 

  

3.2.2 Genusarbetsdelning 

Det fundamentala för patriarkalism är att makten utgår ifrån en person: personen i fråga kan 

benämnas utifrån flera begrepp så som patron, brukspatron, fader. Begreppet patriarkalism 

kan även innebära manlig makt i största allmänhet (Ericsson, Horgby och Ishihara, 2015:16–

17).  Genusordningen under 1800-1900-talets samhällstrukturer innebar en prägling av ett 

manligt övertag vilket innebar att kvinnor länge var underordnade männen (Ericsson, Horgby 

och Ishihara, 2015: 74-75). 

 

Genusarbetsdelning är en föreställning om att män och kvinnor bör utföra olika typer av 

arbete. Att man i forskningen använder sig av begreppet genusarbetsdelning istället för 

könsarbetsdelning innebär att man inte fokuserar på den biologiska skillnaden mellan könen 

utan de sociala skillnaderna normen ger upphov till. Begreppet härstammar från början från 

sociologin (Wikander, 1988:20). Genom historien kan man se att det inte alltid varit självklart 

vilket kön som bör utföra vilken typ av arbete utan att det har varierat över tid och plats 

beroende på sociala och kulturella skillnader. Det betyder att både mannen och kvinnan är 

bärare av samhällets sociala värderingar och föreställningar (Hedenborg och Wikander, 

2003:20–22). De maskulina dragen har varit det som premierats på arbetsmarknaden i form av 

högre lön och bättre villkor. Forskningen visar också att det är kvinnor som i större 

utsträckning arbetar under otrygga arbetsformer med lägre lön och sämre möjligheter till 

befordran och vidareutbildning (Alvesson och Due Billing, 2011:79–80). På grund av den 

tekniska utvecklingen så förändras genusarbetsdelningen runt 1900-talet till viss del, även om 

vissa djupt rotade stereotyper också överlever (Hedenborg och Wikander, 2003:86).  
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För industrisamhällets strukturer fanns det en tydlig genusordning mellan kvinnor och män. 

Kvinnliga arbetare dominerade i verksamhetsområden som textilindustrin, bryggerinäringen 

och former av pig-verksamhet under 1800-talet. Kvinnor som huserade från de högre 

samhällsklasserna som ändå arbetade gjorde de ofta inom vård- och omsorgsyrken. På 

arbetsplatser där både kvinnor och män arbetade tog männen oftast en överordnad position i 

besittning. Genusarbetsdelningen vid jordbruken definieras ofta som genuskomplementär. Det 

innebar att män och kvinnor arbetar tillsammans men att de har olika kompetensområden. 

Kvinnorna arbetade med mjölkhushållningen, smådjursskötselen, trädgårdsodlingen, 

textilframställningen, livsmedelsförädlingen och hushållsarbetet. Männen arbetade däremot 

med de större djuren och åkerbruket. Givetvis hade även det agrara samhället hierarkier och 

de hade en ojämn fördelning av arbetet mellan könen där kvinnor till exempel inte hade 

samma rätt till pauser som män i arbetet (Hedenborg och Wikander, 2003:70). 

3.2.3 Arbetsmarknadens genus  

Arbetsmarknadens genus innebär till exempel att löneskalorna vid den här tidpunkten 

baserades på kön och det fanns flera orsaker till att männen skulle tjäna mer pengar. Den 

kvinnliga arbetskraften förbisågs ofta när fackföreningar och arbetsgivarorganisationer slöt 

avtal då man ansåg att kvinnans yrke bara var något tillfälligt eftersom de så småningom 

skulle ingå giftemål och ta sig an rollen som hemmafru. Könsdiskrimineringen på 

arbetsmarknaden kom från att mansdominerande fackföreningar och arbetsgivare påstod att 

kvinnor inte klarade av att utföra vissa yrken. För de kvinnodominerade yrkena så som pigor, 

hembiträden och sjuksköterskor saknades rätten till arbetsrättslig reglering. Kvinnor 

missunnades genom sämre lagstiftning där en normalvecka lätt kunde bestå av 80 timmars 

arbetstid. Pigor skulle dessutom finnas tillgängliga för sina arbetsgivare dygnet runt 

(Hedenborg och Kvarnström, 2015:285–286, Hedenborg och Wikander, 2003:99–102). 
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4. Metod 

För att uppnå mitt resultat och besvara mina frågeställningar kommer jag att använda mig av 

både en kvantitativ och en kvalitativ metod och låta dessa komplettera varandra. Det här gör 

jag för att kunna ge en generell bild med hjälp av den kvantitativa delen och en förklarande 

kvalitativ del som bidrar till en djupare förståelse. Den kvantitativa innehållsanalysen beskrivs 

som en undersökning av ett innehåll och i mitt fall baseras materialet från ett skriftligt 

uttryckssätt. Undersökningen ska grundas på jämförbart material och det jag ska undersöka 

kvantitativt är frekvens och utrymme, alltså hur ofta och mycket det undersökta förekommer i 

materialet. Men för att lyckas tolka mitt empiriska material krävs det en kvalitativ analys, 

alltså att jag tar fram det väsentliga i innehållet utifrån mina utgångspunkter som genus och 

patriarkalism (Esaiasson, 2012:197–198). 

 

Metoden jag ska använda är alltså en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys.  

Den kvantitativa delen av arbetet kommer bestå av att jag granskar anställningskontrakt och 

andra kontrakt och ekonomiska handlingar som avlöningslistor och avräkningsböcker. Jag för 

under mitt arbete anteckningar på en kvantitativ nivå där jag sedan i en tabellform kommer att 

presentera resultatet. Utifrån arbetskontrakten kommer jag lista yrken utifrån vad de arbetade 

med, villkor och vad de tjänade för att således kunna ställa dessa i relation till varandra. Åren 

jag kommer studera är från 1919-1957 där jag specifikt presenter tre fem-års perioder.  

Anledningen till detta är att jag vill kunna studera de olika ägarna och ledningarna av bruket. 

Under en period när Joseph Stephens var verksam på bruket fram till att förmyndaren tog över 

makten från Florence Stephens.  Den kvalitativa delen av arbetet kommer gå ut på att genom 

mitt strategiska urval av material undersöka och tolka de företeelser jag hittar mot bakgrund 

av det forskningsläge och den bakgrund jag presentar. Jag kommer då att göra en komparation 

mellan de tre femårsintervallerna där tre olika maktutövare står för ett tidsspann vardera.  

 

Jag kommer i mitt uppsatsskrivande framförallt beröra en kvantitativ socialhistoria. Vilket 

innebär att olika klasser samt kvinnors och mäns materiella- och resursförutsättningar 

kommer undersökas i relation till varandra. Studien kommer att innefatta undersökningar av 

ekonomiska och sociala strukturer för Huseby bruk. Undersökningen är begränsad till ett bruk 

och en arbetsplats, varför jag kommer att använda mig av bakgrundsmaterial, teorier och 

tidigare forskning som berör ämnet för att kunna sätta in undersökningen i ett större 

perspektiv och kunna dra relevanta slutsatser. 
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4.1 Källmaterial 

Jag kommer studera främst primärkällor från Husebyarkivet. Materialet finns tillgängligt på 

Universitetsbiblioteket i Växjö. Materialet är dokumenterat i olika kategorier och i diverse 

volymer. Arkivets huvudrubrik är Husebyarkivet och jag har studerat dokumentation från 

bruks och godsarkivet. Det bevarade material jag framförallt har nyttjat till min studie är de 

om dagsverken, arbetskontrakt, arrenden, anställningskontrakt, avräkningsböcker under mina 

valda femårsperioder. Nedan följer en lista på materialet jag använt för min uppsats: 

 

Huseby bruks och godsarkiv D 7A:2, Dagsverken  

Huseby Bruks och godsarkiv F5:7 arbetskontrakt 

Huseby bruks och godsarkiv F5:3 kontrakt och arrenden 1882-1947 

Huseby bruks och godsarkiv F5:9 1948-1985 Anställningskontrakt och arrenden 

Huseby bruks och godsarkiv GIIA:71-74 Avräkningsböcker 1934-1939 

Huseby bruks och godsarkiv, F 15:4 spridda rättegångs och domstolshandlingar 

 

4.2 Praktiska avväganden 

De praktiska avväganden jag gjort för min undersökning är främst att studera och undersöka 

arbetskontrakt och andra kontrakt samt avlöningslistor från 1900-talets första hälft, med ett 

spann mellan 1919-1924,1934-1939,1952-1957. Anledningen till att jag väljer att basera min 

studie på främst arbetskontrakt är de konkretiserade beskrivningarna för vad varje individs 

arbetssituation som de visar på. Men för att bredda undersökningen och kvantitativt studera 

antalet arbetare eller genusarbetsdelningen studerar jag även andra kontrakt samt 

avlöningslistor och avräkningsböcker. På det sättet kan jag även få en indikation på hur bruket 

går och fungerar beroende på ledningen. Jag har undersökt alla bevarade arbetskontrakt under 

den tid jag avser att undersöka. Jag har valt att undersöka 1900-talets första hälft då brukets 

makt förändrades genom att ägarrollen gick över från Joseph till Florence för att därefter 

avslutas med förvaltare och stat. Eftersom mitt syfte med studien är att studera den patriarkala 

maktens relation till sina arbetare genom tre olika maktutövare tycker jag att avgränsningen 

lämpar sig väl. 
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5. Bakgrund 

Här presenteras en bakgrundsbeskrivning för både Huseby bruks historia och en beskrivning 

av vissa centrala gestalter på bruket. För att kunna sätta in bruket i dess historiska kontext, 

börjar jag dock med att allmänt beskriva Sveriges historiska situation under 1900-talets första 

hälft.  

5.1 Sverige under första hälften av 1900-talet 

Bildandet av det socialdemokratiska partiet gjorde att arbetarrörelsen mobiliserade sig och 

1889 bildades den nationella fackliga organisationen LO. 1906 lyckades fackföreningen få sin 

förhandlingsrätt godkänd av Svenska arbetsgivareföreningen SAF. Under första världskriget 

ökade klassmotsättningarna i Sverige. Svenska matgrossister tjänade mer pengar på att sälja 

sina varor till de krigsförande länderna vilket ledde till matbrist. Med inspiration från 

revolutionerna i Ryssland och Tyskland under 1900-talets första hälft organiserades en facklig 

och politiskt mobilisering. Följden av detta blev införandet av allmän och lika röstträtt för 

kvinnor och män. 1922 minskade industrisysselsättningen med hela 25 %. Både 

jordbrukssektorn och lågproduktiva bruksindustrin påverkades stort av det ekonomiska läget i 

Sverige, som beskrevs vid den här tiden som instabil och i obalans (Ericsson, Horgby och 

Ishihara, 2015: 74-75). 

Antalet lantarbetare i Sverige var omkring 1920 275 000 stycken och där tillkom även deras 

familjer. Statlönesystemet var till sin omfattning störst i det stora jordbrukslandskapen, i 

Smålands inland förekom det på vissa platser, till exempel i Skatelöv. Stataren ägde inget och 

han fick sin lön i natura (Jansson, 1986:63). Det här förhållandet mellan stataren och 

arbetsgivaren var reglerad i tjänstehjon-stadgan. I köpet av statarens arbetskraft ingick också 

hans familj och det var hustrun som utförde mjölkningen och bostäderna var trånga och usla, 

avtalet gällde för ett år (Jansson, 1986:64–65). 

Jord och bruksindustrin utmanades av de nya storföretagen som allt mer började rationalisera 

och standardisera sin produktion. Man började massproducera för både en internationell och 

nationell marknad. Bruksindustrin hade svårt att följa moderniseringsprocessen och pressen 

ökade på bruken. 1920-talet talar man om bruksdödens decennium. Företagen i fråga fortsatte 

som tidigare producera varor för en lokal marknad. För att Patronerna på bruken skulle öka 

produktiviteten valde många att gå en aggressiv väg till mötes. De hade ingen möjlighet att 

höja priserna på varor och på grund av bristande kapital kunde de inte heller investera i ny 
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teknologi. Då försökte man istället pressa produktionskostnaderna genom att pressa arbetarnas 

löner. Följden av detta blev en rad konflikter mellan arbetare och arbetsgivare (Ericsson, 

Horgby och Ishihara, 2015: 74-75). 

På grund av samhällsomvälvingen under industrialiseringen där många människor flyttade 

runt för att söka arbete och bostad, skapades och spreds nya uppfattningar och idéer vilket 

ledde till att människans mer individualistiska syn på samhället fick spridning. Detta 

medförde också förändringar för genusrelationerna mellan kvinnor och män. Det etablerades 

vid denna tid även nya tillverkningssätt som gjorde att outbildade arbetare fick chansen till ett 

lönearbete utan någon erfarenhet eller tidigare arbetsträning. Nu ökade också kvinnors 

möjligheter att träda in i nya arbeten som tidigare varit manligt dominerande. Under 1900-

talet blev dessutom utbildning en rättighet även för kvinnor. Dock ifrågasattes fortfarande 

kvinnors kompetens i arbetslivet (Hedenborg och Wikander, 2003:85–86). Fram till 1921 

hade kvinnor också varit utestängda från fullständigt medborgarskap: när 

myndighetsbekräftelsen kom blev det ett stort steg framåt för deras rättigheter. Det här gav 

också kvinnorna möjlighet till inträde i det offentliga arbetslivet. Till en början innefattades 

dock bara möjligheten av ett fåtal priviligierade kvinnor från de högre samhällsklasserna 

(Hedenborg och Kvarnström, 2015:204). 

5.1.1 Statarkontrakten och kvinnornas roll 

Statarsystemet tog fart runt 1880 i och med omläggningen vid jordbruken från vegetabilisk 

produktion till mjölkproduktion. Statare var årsanställda gifta män som arbetade som 

jordbrukare. Vid varje år då kontrakten skrevs så betalade arbetsgivaren en så kallad 

städjepenning till arbetaren, vilket innebar att hela familjen knöts till arbetsplatsen under det 

kommande året. Statarfamiljerna hade eget hushåll där bostaden ingick och en del av lönen 

fick de i natura, som ved och mat. Ibland hade de även ett eget litet land att odla på. 

Ersättningen det fick kallades för stat. Anställningen gällde alltså hela familjen och 

kvinnornas roll var att sköta det egna hushållet men också mjölkningen på gården. 

Statarsystemet avskaffades 1944 genom facklig kamp och kollektivavtal (Hedenborg och 

Kvarnström, 2015: 209) (Kassman i Isaksson och Kassman 1998:56). 

5.2 Huseby bruks historia 

Bakgrunden till Huseby bruks historia är lång och intresseväckande. Redan under 1600-talet 

beskrivs Huseby som en traditionsenlig by där jordbruk och bönder dominerade området. Men 

med både intresse från kungason och riksamiral fick sig Huseby ett uppsving och redan på 
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1620-talet anlades första industriverksamheteten i form av ett järnbruk. Huseby var även ett 

centralt bruk för utvinningen av järnmalm under Sveriges stormakts tid och för Kung Karl XI 

ansågs det som ett viktigt bruk för Sveriges ekonomiska nätverk under 1680-talet.  

För att således göra bakgrundsbeskrivningen mer relevant för min studie ska beskrivningen av 

bruk och individer flyttas ungefär 200 år framåt i tiden (Larsson, 1993:5).  

Joseph Stephens tog över Huseby bruk 1867, då var han 26 år och arbetade som ingenjör och 

järnvägsbyggare. Tidigare hade Joseph Stephens utbildat sig till ingenjör i Storbritannien och 

därefter engagerat sig för sin svågers järnvägsbygge mellan Bombay och Calcutta. Under 

tiden i Indien skedde en omfattande brevväxling mellan honom och sin gudfar om att 

investera i en gård kring prisklassen 50-100 00 riksdaler. Han blev även rekommenderad av 

gudfadern att Huseby bruk var en lämplig egendom för ändamålet. När Joseph Stephens 

tillsammans med sin far steg av tåget i Moheda den 27 juli 1867 för att vidare ta sig ut till 

Huseby bruk möttes de av brukets särskaliga omfattning – vid denna tid 46 

jordbruksfastigheter och tusentals hektar mark. Med hjälp av gudfaderns rådgivning och 

skickliga argumentation skrev Joseph Stephens 9 augusti samma år på köpekontraktet vilket 

också godkändes av förmyndaren för bruket, en av grevarna Hamilton (Larsson, 1993:20–23). 

Han drev bruket fram till sin död 1934. Stephens största framgång nådde han via jordbruks-  

och skogssektorn som drevs genom dåtidens moderna brukningsmetoder (Larsson, 1993:20–

23). Joseph Stephens lyckades exceptionellt nog driva bruket hela 67 år och blev tillika 93 år 

gammal (Larsson, 1993:30). Huseby bruk präglades av stark konservatism och patriarkalism 

vilket präglade produktionen och det sociala relationerna på bruket. Denna starka 

patriarkalism bestod fram till Joseph Stephens död (Larsson, 1993:27). Enligt mallen för en 

sann patriark så motarbetades alla fackliga försök och istället tog Joseph Stephens egna 

sociala åtaganden för sina anställda. Till exempel lät han arbetarna bo kvar på godset när de 

blev gamla istället för att låta dem hamna på socknens fattigstuga (Larsson, 1993:28). 

5.2.1  Florence Stephens 

Den 5 oktober 1881 föddes en flicka på Huseby bruk som kom att heta Florence Stephens. 

Året efter föddes hennes syster Mary och 1883 föddes tredje systern Maggie. Under deras 

uppväxt ansvarade Elisabeths kammarjungfru Lilly för deras behov som amma och 

barnsköterska och kom att bli en viktig del i barnens liv. Systrarna hade hemskolning och 

undervisades för att således behärska både engelska, tyska och franska, men också en god 

allmänbildning stod på undervisningens agenda. Undervisningens syfte handlade också om att 
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flickorna skulle kunna uppträda, fint artigt och kultiverat, allt för att kunna föra sig bland 

hovet och kungafamiljen (Eva, Selling, 1984:17–18).  

Efter Joseph Stephens död 1934 delade systrarna inom familjen på arvet. Florence Stephens 

lott hamnade på huvudgården Huseby med flertalet gårdar runt omkring. Dessvärre fanns 

ingen utbildning i att på egen hand kunna driva ett helt bruk själv och problematiken blev ett 

faktum för drift och ägande. Florence Stephens anlitade då godtroget förvaltare. Hon anlitade 

även den svenska prinsen som rådgivare. Både rådgivare och förvaltare visar sig tidigt vara 

tvivelaktiga i sina roller. Under 1950-talet görs skandalartade affärer, ekonomin brister, 

jordbruket vanvårdas. Enligt Larsson (2003:30) berodde detta främst på fröken Stephens 

godtroget och förvaltares omdömeslöshet.  

Vid kommunfullmäktige i Skatelöv 1956 togs beslutet att överförmyndaren i Skatelöv skulle 

vidta åtgärder för att förhindra att förströelsen på Huseby skulle bli ännu värre.  1957 begärde 

Florence att bli omyndigförklarad efter påtryckningar, för att således överlämna ansvaret för 

bruket till förmyndaren. Dessvärre dröjde det 19 år innan Florence blev myndig återigen och 

hon var då 95 år gammal. 1964 fälldes den sista domen i den omtalade tvisten Husebyaffären 

(Eva Selling, 1984:20–21) (Wångmar i Johansson, m.fl.2010: 302).  

 

5.2.2  Huseby bruks arbetsorganisation 

Brukets arbetsorganisation kan delas in i två delar.  Slottspersonalen huserade i omgivningar 

kring huset vilket kunde omfatta betjänter, hushållerskor, kammarjungfruar, kökspersonal, 

trädgårdspersonal medan brukets yttreanställda arbetade i kvarnen, gårdssmedjan, vid 

masugnen och gjuteriet, mekaniska verkstaden, stallet, mejeriet, sågverket, hyvleriet, 

snickerifabriken, stampverket men också på Husebys jordbruksfält samt i skogsbruket 

(Rydgård, 199:11-17).  

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

6. Huvudstudie 

Här nedan följer mitt resultat indelat i tre tidsspann. Delarna följer samma upplägg, men det är 

vissa uppgifter som varierar i respektive kapitel då ägarna och ledningen för bruken för olika 

typer och former av anteckningar av sina anställda och har varit olika bra på att bevara sina 

handlingar och vara tydliga i sin dokumentation. Under mina två sista femårsperioder finns 

inte lika mycket dokumenterat material från Huseby bruks och godsarkiv, varför jag har 

kompletterat med annat material för att således kunna se på olika tendenser.  

 

6.1 1919-1924 

Detta första tidsspann som jag har studerat har mest bevarat material och det går alltså att mer 

utförligt redogöra för arbetarnas villkor och för antalet anställda under den här perioden. 

Enligt kontrakten var arbetsuppgifterna på Huseby bruk varierande utifrån vilket kön man 

tillhörde. Det finns tydliga tendenser över vad som ansågs som manligt och kvinnligt och 

vilka uppgifter som skulle utföras av respektive grupp. Dock finns det också någon enstaka 

avvikelse i undersökningen. Majoriteten av de kvinnor som finns tillgängliga i min 

undersökning nämns i samband med de statarkontrakt som skrevs tillsammans med deras 

män. I de kontrakten regleras det att statarfruarna har mjölkningen som huvuduppgift. De få 

arbetskontrakt som fanns tillgängliga i arkivet och som är skrivna direkt med kvinnor, 

omfattar pigor och hushållerskor. Typiska anställningar för männen på bruket var enligt 

kontrakten drängar, rättare och smeder. Efter 1922 blev även mejerister ett vanligt yrke 

(Huseby Bruks och godsarkiv F5:7 arbetskontrakt 1919-1924). 

 

När det kommer till mejeriproduktionen så finns det en tydlig förändring sett till 

arbetsdelningen. Fram till 1922 finns det inga män i arkivet registrerade som mejerister, utan 

det var enbart kvinnor som utförde detta arbetet och som arbetade med mjölkproduktion. Efter 

1922 är det bara män som får arbete som mejerister, men statarfruarna fortsätter att sköta 

mjölkningen (Huseby Bruks och godsarkiv F5:7 arbetskontrakt1919-1924). 

 

Detta mönster följer även med andra yrkesroller med högre status på bruket. 1917 anställs det 

en mejerinna på bruket som kom att tjäna 390 kr om året och fick en städja på 10 kr. Hon fick 

även tillgång till fri kost och husrum. 1922 anställs en man med precis samma arbetsuppgifter 

som mejerist, han tjänar i relation till den tidigare mejerinnan en månadslön på 70 kr, dvs. 840 

kr om året. Dessutom fick han också tillgång till fri bostad, fri tillgång till mat samt tvätt, 

städning, fria resor och fri tillgång till ved. Jag är väl medveten om att kontrakten är skrivna 
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med fem år mellanrum och att lönevillkoren kan ha förändrats, dock är löneskillnaden 

markant om man ser till att det är samma arbetsuppgifter som ska utföras. Dessa 

löneföreändringar syns inte på andra yrken där personer med samma kön utför arbetet år efter 

år. Mannen tjänar väsentligt mycket mer än kvinnan samtidigt som han får möjlighet till bättre 

naturavillkor. När männen tar över yrket som mejerist går de dessutom om rättarens 

årsinkomst, vilket tyder på att yrket fick en bättre status när männen tog över det. Att mannen 

dessutom får hjälp med hushållssysslor som tvättning och städning tyder också på att bruket 

inte tyckte att det här var uppgifter för en man, men däremot så förväntas den arbetande 

kvinnan själv sköta dessa uppgifter (Huseby Bruks och godsarkiv F5:7 arbetskontrakt 1919-

1924). 

 

Statarkontrakten under den mina två första femårsperioder kunde varierade beroende på kön 

eller yrkestitel. Men för arbetsdrängar såg kontrakten snarlika ut och de bestod av en majoritet 

av arbetarna på bruket. En arbetsdräng kunde ha 10 kronor i städja för att därefter ges 1000 kr 

om året. Stataren hade också tillgång till fritt husrum, fri ved samt möjligheten till fria 

läkarbesök. Dock ingick inte medicin i avtalet. Stataren fick även tillgång till 150 kg bete, 720 

kg råg samt 380 kg korn. Stataren tilldelades också 6 hektoliter potatis, 100 kg havre och fyra 

liter oskummad mjöl. Förutom att mannens arbete ingick i kontraktet så skulle hustrun mjölka 

kor och för detta fick familjen 100 öre per dag. Stataren fick även ledigt 7 dagar per år 

(Huseby Bruks och godsarkiv F5:7 arbetskontrakt). 

 

Tabell 6.1.1 Statarkontrakt 

Statarkontrakt 1919 1920 1921 1922 1923 1924 

Inspektor - 1 - - - - 

dräng - 1 - - - - 

Rättare - - - - - 1 

Mejerist - - - 1 - - 

Totalt - 2 - 1 - 1 

Källa: Huseby Bruks och godsarkiv F5:7 arbetskontrakt 

 

I statarkontrakten redovisade i tabellen ovan finns inga kvinnor registrerade eftersom de ingår 

i mannens kontrakt. Statarkontrakten skrevs under för perioder om ett år i taget. Joseph 

skriver själv under alla dessa anställningskontrakt fram till 1933, det finns bara ett bevis på att 
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Florence som Josephs arvtagerska fick delta under processen för att skriva kontrakt och 

anställa vid den här tiden, och det är ett kontrakt som Florence skrivit under och som hon fick 

möjlighet att bevittna (Huseby bruks godsarkiv F5:3 kontrakt och arrenden 1882-1947). 

 

Huseby bruk hade inte bara statare utan även torpare. Torparen blev tilldelad ett torp av 

patronen som denne var tvungen att hålla efter. Torparen erhöll sina tjänster till bruket och 

lantegendomar. Han var även tvungen att serva den mark han blev tilldelad. Kontrakten är 

grundligt skrivna där inte mycket lämnas åt slumpen.  

För en torpare bestod arbetet i två fullgods mansdagsverken i veckan. Torparen skulle även 

utföra diverse tjänster till Huseby bruk och dess lantegendomar. Torparen skulle också hålla 

efter torpet och det skulle vara i samma skick som när torpet mottogs. Han var tvungen att 

ansvara för egna reparationer samt målningen av huset. I kontrakten stod det att huset skulle 

målas i röd färg. Ifall det skulle börja brinna var torparen ersättningsskyldig. Man fick inte på 

eget bevåg sätta upp staket. Han var även tvungen att stenfria, dika och gödsla den mark man 

blivit tilldelad. Man skulle även så både klöver och timotej.  Misslyckades man med dessa 

uppdrag var man således tvungen att betala böter till bruket. Vid kontraktens slut skulle det 

finnas 10 fruktträd samt lika många buskar på marken. Torparen får inte anställa egen dräng 

eller piga utan att ha fått det godkänt av ägaren. Han fick inte heller sälja något från torpet 

eller egendomen. Man fick inte ta in främmande kreatur, inte ta obegränsat med ved och 

brädor, man var tvungen att vara noggrann med vården i skogen samt inte skapa några 

nyodlingar eller inhägnader.  Torparen fick inte heller olovligen hugga i något träd eller 

buske. Kompensationen för i fall detta trots allt gjordes var 10 kronor per träd eller buske. 

Ifall torparen hade olovliga kreatur skulle han böta 5 kr per kreatur. Straffet för olovliga getter 

på marken var 10kr. Utövade torparen jakt eller fiske på jordägarens ägo straffades detta även 

med böter. Torparen tvingades således förhålla sig noggrant och utan dröjsmål gentemot 

jordägaren och dess ombuds befallningar (Huseby bruks godsarkiv F5:3 kontrakt och 

arrenden 1882-1947). 

 

Mellan åren 1919-1924 så tecknas det 17 torparkontrakt. Torparkontrakten tecknades för fem 

år i taget och Joseph undertecknar även själv alla kontrakt för torpare som finns bevarade 

under den här perioden. Han verkar således inte ha fördelat ansvaret för att fatta några beslut 

om arbetarna eller nya anställningar. Inte heller tilläts Florence att delta vid bevittnandet vid 

avtalets ingående för torparna. Detta går att se då kontrakten undertecknas av bevittnare. 
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Florence bevittnade endast ett kontrakt under den här perioden (Huseby bruks och godsarkiv 

F5:3 kontrakt och arrenden 1882-1947).  

 

För det analyserade materialet av dagsverken från Huseby bruk så finns det under den här 

perioden statistik förd för varje månad under varje år. Här har jag valt att fokusera på januari 

månad för varje år för att således kunna se en tendens i arkivet över min femårsperiod. 

Anledningen till avgränsingen har enbart med tidspannet för uppsatsen att göra. Dagsverken 

är alltså en rapportskrivning över de anställdas arbete för varje dag, varje månad, under hela 

året. Här listas de efter vilken arbetsuppgift individen hade på bruket (Huseby bruks och 

godsarkiv D 7A:2, Dagsverken). 

 

Tabell 6.1.2 Dagsverken 1919-1924 

Dagsverken-januari 1919 1920 1921 1922 1923 1924 

Rättare          1 - - - - - 

Smed 1 1 1 1 1 1 

Dräng 17 15         12 12 11 10 

Torpare         19 17 16         16 17 17 

Slöjd/snickeri 1 3 2 - - 6 

Sadelmakare 1 1 1 1        1  - 

Ryktare 1 3 1 2        2 1 

Kusk 1 - - - - - 

Sågen 1 8 - 2 - - 

Trädgårdm 1 - - - - - 

Dagliv/karl/pojkar 33 18 24 16 12 26 

Mejerska - 1 - - - - 

Ladugårdför - - 1 1 1 1 

Hjon - - - - 11 - 

Övrigt - - 9 1 - - 

Totalt 77 56 67 52 56 62 

Källa: Huseby bruks och godsarkiv D 7A:2, Dagsverken  

Yrkena presenterades här ovan i den ordning som de framkommer i kontrakten. Vissa arbeten 

eller tjänster verkar byta titel eller katigoriseras olika från år till år. Vissa arbeten verkar också 
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att försvinna från denna typ av dokumentation och från denna anställningsform. Kanske fick 

de istället en annan typ av anställningsform eller så försvann den typen av arbetsuppgifter helt 

under denna tid. Det var ju beroende på vad bruket har för uppdrag och behov av arbetskraft 

under varje tid som studeras. Syftet med att tolka Huseby bruks dagsverken var således att 

tolka volymen av antalet anställda för att kunna bilda mig en uppfattning om omfattningen 

mellan de tre olika tidsspannen. Dagsverken kan också ge en indikation av fördelningen sett 

till kön. Åren mellan 1919 till 1924 uppvisar den största omfattningen av dagsverksanställda 

för mina tre respektive femårsperioder (Huseby bruks och godsarkiv D 7A:2, Dagsverken). 

Att det också finns en titel i arkivet som är ”hjon”, eller ”fattighjon” som det också kallades, 

är ett tecken på att Joseph Stephens tog sig an de fattiga, troligen tidigare anställda på bruket, 

och agerade som någon typ av social- eller pensionsomsorg för dessa mot att de utförde någon 

typ av arbete åt honom (Huseby bruks och godsarkiv D 7A:2, Dagsverken). 

Ser man till fördelningen på kön på dagsverken så är det en klar majoritet av män. Det beror 

framförallt på att det bara är ogifta kvinnor som själva syns i statistiken och ofta hade olika 

arbeten inne i huset eller kopplat till mejeriproduktionen. Annars ingick kvinnornas arbete 

som jag redan redogjort för i männens anställningskontrakt (Huseby bruks och godsarkiv D 

7A:2, Dagsverken, Huseby Bruks och godsarkiv F5:7 arbetskontrakt). 

Tabell 6.1.3 Dagsverken fördelat på kön 

Dagsverken-kön 1919 1920 1921 1922 1923 1924 

Man 66 51 63 49 49 58 

Kvinna 11 5 4 3 3 4 

Totalt 77 56         67 52 56 62 

Källa: Huseby bruks och godsarkiv D 7A:2, Dagsverken  

 

6.2 1934-1939 

Dokumenterat material för min andra tidsperiod 1934-1939 är mer bristfälligt vilket gör det 

svårare att ge samma tydliga bild av bruket under denna tid. Det ofullständiga materialet ger 

mig emellertid också viktig information kring bruket och dess ledning. Bristen på information 

kan tyda på att man var mindre noggrann med att dokumentera och bevara, till skillnad från 

under Joseph ledning. Under mitt första tidsspann fanns det som sagt mycket dokumenterat 

material. Dessutom var det också tydligt att Joseph inte fördelade ut makten utan ensam 
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fattade och genomföra beslutens befallningar (Huseby bruks godsarkiv F5:3 kontrakt och 

arrenden 1882-1947) (Huseby Bruks och godsarkiv F5:7 arbetskontrakt) (Huseby bruks och 

god arkiv GIIA:71-74 Avräkningsböcker 1934-1939).   

 Från 1934 så är det Florence som skriver under en del kontrakt med sin underskrift, men det 

finns även en del kontrakt som inte är underskrivna av Florence själv utan andra högt 

anställda personer på bruket så som inspektorer eller rättare. Det som går att utläsa är att 

makten fördelades en aning till skillnad från under det första tidsspannet. Under studiens 

första femårsperiod undertecknar Joseph alltså alla de undersökta kontrakten som finns 

bevarade, medan Florende långt ifrån enhetligt undertecknade alla kontrakt under ande andra 

femårsperiod. Florence kunde också signera kontrakt och andra dokument med en 

maskinskriven underskrift. Detta resultat går att tolka på olika sätt, fanns det en möjlighet att 

det tilläts andra beslutsfattare som signerade med hennes maskinskrivna signatur under 

Florence frånvaro? Det som går att konstatera är att det går emot normen och är 

anmärkningsvärt för bruket då grundprincipen för kontrakten för alla mina undersökta 

femårsperioder är att de signerades för hand (Huseby bruks godsarkiv F5:3 kontrakt och 

arrenden 1882-1947) (Huseby Bruks och godsarkiv F5:7 arbetskontrakt) (Huseby bruks och 

god arkiv GIIA:71-74 Avräkningsböcker 1934-1939).   

Då statarkontrakten fortfarande fanns under det andra tidsspannet så dokumenteras enbart 

gifta kvinnor i männens kontrakt precis som för första tidsspannet. Mellan åren 1934-1939 så 

finns det dock bara två bevarade statarkontrakt, vilket kan tyda på att dokumentationen blev 

sämre eller att statarna kraftigt minskade i antal. Genusarbetsdelning är också den oförändrad. 

Jämfört med mitt första tidsspann minskar statarkontraken. Antingen tyder detta på en 

minskning av antalet anställda med statarkontrakt eller så brister ledningen med 

dokumentationen under den andra femårsperioden (Huseby Bruks och godsarkiv F5:7 

arbetskontrakt).   

Arrende och torparkontrakt som skrivs för arbetare vid denna tidsperiod följer samma mall 

som under det första tidsspannet och villkoren är liknande. Florence undertecknar majoriteten 

av dessa torparkontrakt men anställningskontrakten eller statarkontrakt för den här perioden 

skriver hon däremot inte under utan det gör andra befattningshavare som inspektör och rättare 

(Huseby bruks godsarkiv F5:3 kontrakt och arrenden 1882-1947). 

Även de dokumenterade torparkontrakten minskar i mängd och precis som jag nämner i 

inledningen av det här avsnittet kan det detta bero på bristande dokumentation från ledning 
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eller nedskärningar på bruket. Enbart sju torparkontrakt skrevs under denna tidsperiod under.  

Nu började man också teckna arrendekontrakt istället för bara vanliga torparkontrakt, vilket 

kan tyda på att bruket ytterligare släppte kontrollen över bruket. Mellan åren 1934-1939 väljer 

att teckna tre stycken arrendekontrakt (Huseby Bruks och F5:3 kontrakt och arrenden 1882-

1947). 

Genom att studera dagsverken för den här perioden har jag lyckats identifiera en kvinnlig 

arbetare på gården i befattning ”Jungfru”. Eftersom anställningskontrakten och 

statarkontrakten annars osynliggjorde den gifta kvinnan var jag tvungen att komplettera med 

avräkningsböcker för att se löneutbetalningar samt vilka yrken som fanns på bruket och hur 

arbetsdelningen fungerade mellan åren 1934-1939 (Huseby Bruks och godsarkiv F5:7 

arbetskontrakt). 

 

Tabell 6.2.1 Dagsverken 1938 

Dagsverken-januari 1938 

Torpare 12 

Dagliv 9 

Övrigt 18 

Totalt 39 

Källa: Huseby bruks och godsarkiv D 7A:2, Dagsverken  

Ser man till könsfördelningen för de få dagsverken som finns dokumenterade så ser man att 

det är betydligt fler män som arbetar på bruket och vars arbete registreras som dagsverken 

som utförts (Huseby bruks och godsarkiv D 7A:2, Dagsverken). 

Tabell 6.2.2 Dagsverken fördelat på kön 

Dagsverken-kön 1938 

Män 38 

Kvinnor 1 

Totalt 39 

Källa: Huseby bruks och godsarkiv D 7A:2, Dagsverken  

Eftersom dokumentationen för dagsverken och anställningskontrakt är så pass begränsad 

under den här perioden så har jag även kompletterat med att undersöka avräkningsböckerna 

eftersom det där går att utläsa löneutbetalningar till de som arbetar. I avräkningsböckerna 
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finns även utbetalningar till handlare, läkare och veterinärer till exempel men jag har bara 

undersökt löneutbetalningar till de som mer permanent hör till gården och inte bara utför 

tjänster vid enstaka tillfällen. I avräkningsböckerna för 1934-1936 finns det inga kvinnor alls 

nämnda eller registrerade utan den utbetalade lönen som står registrerade i 

avräkningsböckerna har enbart betalats ut till män (Huseby bruks och gods arkiv GIIA:71-74 

Avräkningsböcker 1934-1939). 
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Tabell 6.2.3 Utbetald lön  

Utbetald lön 1934 1935 1936 

Inspektör 1 1 - 

Torpare 38 16 20 

Arrendator 16 6 5 

Förvaltare 1 1 1 

Kopparlagare 1 - - 

Kolare 3 - 1 

Rättare 5 2 3 

Ladugårdsförman 1 1 1 

Kördräng 13 11 17 

Sadelmakare 2 - - 

Mjölnare 2 1 2 

Skogsvaktare 1 1 1 

Smed 1 1 1 

Jungfru 1 1 - 

Ullmakare 1 - - 

Ryktare 2 1 - 

Sågen 1 1 - 

Trädgårsm 1 1 1 

Kusk 1 1 1 

Foder 1 1 - 

Mejerist 1 1 1 

Sågmästare - - 1 

Ladugårdsskötare - - 2 

Stallkarl - - 1 

Totalt 94 47 59 

Källa: Huseby bruks och gods arkiv GIIA:71-74 Avräkningsböcker 1934-1939 

Yrkena listas i ordningen de förekommer i avräkningsboken. Där listas utbetalningar på både 

för och efternamn. Här finns det inte längre någon rubrik som är hjon eller fattighjon vilket 

tyder på att den typen av social omsorg verkar ha försvunnit (Huseby bruks och gods arkiv 

GIIA:71-74 Avräkningsböcker 1934-1939). 
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De tendenser som går att utläsa från tabellen ovan, genom avräkningsböckerna, är antalet 

anställda efter kön. Dokumentationen indikerar starkt på en ojämn arbetsfördelning där 

männen framstår i tydlig majoritet (Huseby bruks och gods arkiv GIIA:71-74 

Avräkningsböcker 1934-1939).  

För året 1937 saknades material från avräkningsböckerna. 1938 är sista dokumentationen som 

finns i arkivet för avräkningsböckerna. I det materialet står bara personernas namn och inte 

med yrke och detta presenteras i tabellen nedanför. Det bristande materialet kan indikera på 

sämre dokumentation från Florence Stephens, då det finns väldigt mycket mer bevarat från 

den första femårsperioden (Huseby bruks och god arkiv GIIA:71-74 Avräkningsböcker 1934-

1939). 

Tabell 6.2.4 Utbetald lön fördelat på kön 

Utbetald lön-kön 1934 1935 1936 1937 1938 1939 

Män 93 47 59 - 58 - 

Kvinnor 1 1 - - - - 

Total 94 48 59 - 58 - 

Källa: Huseby bruks och gods arkiv GIIA:71-74 Avräkningsböcker 1934-1939 

Då statarkontrakten som fortfarande fanns på Huseby bruk vet man att åtminstone två kvinnor 

till fanns anställda på bruket genom mannens kontrakt (Huseby bruks och godsarkiv F5:7 

arbetskontrakt)(Huseby bruks och god arkiv GIIA:71-74 Avräkningsböcker 1934-1939).   

Antalet anställda minskar dessutom efter Josephs död. Däremot går det inte att utläsa varför, 

om de själva valde att lämna sina arbeten eftersom de var missnöjda med ledningen eller att 

produktionen gick ner och de sades upp på grund av arbetsbrist eller att de av andra skäl blev 

uppsagda. Eftersom den totala bemanningen minskade så går det dock att konstatera att de 

oavsett, inte nyanställdes eftersom de lämnat i samma takt som tidigare (Huseby bruks och 

gods arkiv GIIA:71-74 Avräkningsböcker 1934-1939). 

6.3 1952-1957 

För sista åren som jag har undersökt så har dokumentationen förändrats och de bevarade 

materialet är betydligt mindre. Precis som i föregående avsnitt så kan även den här bristande 

informationen ge mig ledtrådar om hur ledningen fungerade på bruket, däremot så blir det 

svårare att säga något om hur arbetsdelningen såg ut och villkoren för de anställda.  
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Under mitt sista undersökta tidsspann så har statarkontrakten förbjudits enligt lag (detta 

skedde 1945). Under den här tiden har också samhället förändrats.  Bland annat har facket fått 

en allt mer betydande roll. Antalet arbetare på bruket blir dessutom färre för varje år som går 

(Huseby bruks och godsarkiv D 7A:2, Dagsverken) (Lundh, Olsson, 2008:13-14).  

Det finns lite material bevarat kring dagsverken under åren 1952-1953 och arbetet kring 

sågens dokumentation för dagsverkesarbetare fanns i ett eget separat dokument. Antalet 

dagsverksanställda har jämfört med tidigare femårsperioder sjunkit markant. Det finns inte 

heller några kvinnor registrerade för dagsverksarbeten under den här tiden (Huseby bruks och 

godsarkiv D 7A:2, Dagsverken). Tidigare har det till exempel funnits enstaka kvinnor 

anställda som dagsverksarbetare, men under den sista undersökningsperioden lyser de med sin 

frånvaro i det dokumenterade materialet som finns bevarat. 

Tabell 6.3.1 Dagsverken 1952-1953 

Dagsverken-januari 1952 1953 

Smed 1 - 

Jord-skog 14 - 

Sågen 14 14 

Totalt 29 14 

Källa: Huseby bruks och godsarkiv D 7A:2, Dagsverken  

Det finns inte heller några torpare- eller arrendekontrakt bevarade för den här tidpunkten. 

Detta kan således tyda på att bruket drog ner på den verksamheten och den 

anställningsformen eller att man helt enkelt inte lyckats bevara kontrakten från den här tiden 

(Huseby Bruks och godsarkiv F5:3 kontrakt och arrenden 1882-1947). 

Vid den här tiden finns tecken på mer moderna anställningskontrakt eftersom till exempel 

statarna försvunnit som anställningsform. Men om man ser på antalet kontrakt så tecknas det 

ändå färre anställningskontrakt totalt om man jämför med mängden statar- och torparkontrakt 

som tidigare tecknats. Det här kan möjligen härledas till bristande ledarskap, men även 

bristfällig affärskompetens eller ointresse från förvaltare att driva Huseby bruk eller att 

produktionen helt enkelt gått ner så pass mycket. Det tecknas under den här tiden åtta 

anställningskontrakt totalt som finns bevarande för åren 1952-1957. Det har enligt det 

bevarade materialet endast anställts en kvinna under den här tiden men bristande anställning 
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av kvinnor tenderar att genomsyra alla perioder jag studerat. ( Källa: Huseby Bruks och 

godsarkiv F5:7 kontrakt och arrenden, arbetskontrakt 1667-1957) 

Eftersom materialet är så bristfälligt för den här perioden har jag även försökt hitta andra 

vägar att kunna undersöka de anställda och ledningen under den här tiden och samlat med 

anställningskontrakten så fanns det även en del uppsägningar och anställningsbevis i arkiven 

som går att studera. Under den här tiden så finns det bevis för att fyra personer sägs upp. De 

är alla män. Det utfärdades också under den här tiden tio stycken anställningsbevis. 

Anställningsbevis är ett intyg för dem som har slutat sitt arbete och får där sina intyg och 

”betyg” för deras anställning på bruket. Anställningsbevisen är en kort beskrivning av 

arbetarens kompetens (Huseby Bruks och godsarkiv F5:7 kontrakt och arrenden, 

arbetskontrakt 1667-1957). 

Uppsägningarnas initiativ varierade mellan om det var ledningens initiativ, eller de anställdas 

initiativ. Sades man upp på ledningens initiativ kunde de både bero på arbetsbrist eller att man 

misskött sig. Det finns tecken på att människor lämnade sina arbeten på Huseby, detta var 

främst på arbetarnas egna initiativ, och att de ville ha rekommendationer för att kunna söka 

nya arbeten. I vissa av rekommendationsbreven beklagar sig ledningen över att vissa arbetare 

skulle avsluta sin anställning, men det fanns också uppsägningar där arbetare kritiserades 

skarpt. Det finns också fall där gjuteriet brunnit ner och ledningen därför tvingades säga upp 

anställda (Huseby Bruks och godsarkiv F5:7 kontrakt och arrenden, arbetskontrakt 1667-

1957). Det mest tydliga tecknet vi kan se i dokumentationen från den här tiden är att makten 

fördelas bredare. Anställningsbevisen skrivs till exempel under av inspektor Casper Wrede, 

men också rättaren Nils Håkansson. Det är dock Florence själv som signerar alla 

uppsägningar. Anställningskontrakten skrivs av inspektörerna men signeras av Florence själv 

eller inspektorn Casper Wrede. Förvaltare Gutenberg skriver också under enstaka kontrakt 

(Huseby bruks och godsarkiv, F 15:4 spridda rättegångs och domstolshandlingar). 

 

De yrken som finns kvar på bruket vid den här tiden enligt det bevarade materialet är 

inspektor och trädgårdsmästare (Huseby Bruks och godsarkiv F5:7 kontrakt och arrenden, 

arbetskontrakt 1667-1957). Under perioden 1952-1957 så finns det också dokument som tyder 

på olika tvister med anställda. Till exempel förhandlingar mellan lantarbetarförbundet och 

enskilda anställda.  (Huseby bruks och godsarkiv, F 15:4 spridda rättegångs och 

domstolshandlingar). 
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7 Analys 

Materialet tyder på att det under den första femårsperioden fanns flest anställda på bruket. Det 

tidsenliga statarsystemet vilket var en faktor stod för de patriarkaliska strukturerna på bruket. . 

Statarkontrakten blev allt färre under främst 1934-1939 och olagliga under min sista 

femårsperiod 1952-1957. Både antalet anställda och de kontrollerade statarkontrakten 

minskade under Florence period. Detta är både ett tecken på att bruket gick sämre men också 

att sättet att leda bruket förändrades, då statarkontrakten var ett renodlat verktyg för patronens 

maktutövning av arbetarna. Statarsystemet skapades för att patronen skulle ha fullständig 

kontroll över sina anställda, där det mesta av lönen betalades ut i natura. Det var även 

problematiskt att lämna sitt arbete för någon annan anställning, då den anställda hade 

möjlighet till uppsägning vid endast ett tillfälle varje år. Eftersom det mesta av lönen 

betalades ut i natura skapades även en beroenderelation till arbetsgivaren där patronen stod för 

alla former av trygghetsnät. Under min sista femårsperiod är materialet som framkommit ännu 

mer begränsat. Det går dock att utläsa att antalet anställda kraftigt minskade under denna 

period. Ledning ter sig närmast obefintlig utifrån ett patriarkalistiskt perspektiv, då frånvaron 

av en ledning på plats uppvisas.  Att upprätthålla ett patriarkalistiskt system enligt de som 

presenteras enligt teorierna blir omöjligt och ambitionen är nog inte den heller. Mellan åren 

1953-1957 är det även problematiskt att studera en arbetsdelning eller genusarbetsdelning på 

bruket, då materialet tenderar vara för bristfällig. 

Resultatet av min studie visar att det fanns en arbetsdelning på bruket som beror på kön och 

att arbetarnas villkor varierade beroende på vilka typer av anställningsformer de hade och till 

viss del på vilka uppgifter som ingick i deras kontrakt. Framförallt syns arbetsdelningen 

mellan könen på att det är männen som anställdes med lönearbete och uppgifter i 

produktionen. Kvinnorna är till stora delar helt osynliga i de bevarade dokumenten med 

undantag för ett fåtal ogifta kvinnor som hade egna anställningar, framförallt knutna till huset 

eller mejeriproduktionen på något sätt. Ser man till den marxistiska teorin om genus och 

teorin om genusarbetsdelning så stämmer det således väl med att det inte bara är klass utan 

även kön som avgjorde dina villkor och din plats i produktionen.  

Under mitt första tidsspann mellan åren 1919-1924, då Joseph Stephens styrde bruket finns 

det som redogjorts för mest material dokumenterat och bevarat, vilket följaktligen därför blev 

lättast att studera. Mängden av det bevarade materialet kan tyda på fler olika faktorer då det 

också tydligt skiljer sig från mina två andra femårsperioder. Under mina två senare 
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femårsperioder råder det istället bristande dokumentation vilket kan tyda på bristande kontroll 

eller andra faktorer. Under det första tidsspannet fanns det en tydlig hierarki och maktstruktur 

där ledarskap, kontroll, makt tenderade att yttra sig genom materialet. Genom att Joseph 

Stephens lyckades arkivera och organisera handlingarna tyder detta på total kontroll av 

organisationen.  

 

Under studiens första femårsperiod undertecknade Joseph alla de undersökta kontrakten som 

finns bevarade medan Florence långt ifrån enhetligt undertecknade alla kontrakt under min 

andra femårsperiod. Från 1934 så var det Florence som skrev under en del kontrakt med sin 

underskrift, men alltså långt ifrån alla. Andra högt anställda personer på bruket däribland, 

inspektorer eller rättare skrev istället under kontrakten. Alltså har makten fördelats till 

skillnad från under mitt första tidsspann. Florence namn är dessutom vid många tillfällen 

endast utskriven med en maskinskriven underskrift. Detta resultat går som sagt att tolka på 

olika sätt, fanns det en möjlighet att det tilläts andra beslutsfattare som signerade med hennes 

maskinskrivna signatur under Florence frånvaro. Det som går att konstatera är att det helt går 

emot den tidigare normen på Huseby och anmärkningsvärt för bruket då grundprincipen av 

kontrakten för alla mina undersökta femårsperioder signerades för hand. Det går egentligen 

bara att spekulera i detta, men det man kan säga med säkerhet är att det inte går att säga om 

Florence faktiskt deltog i besluten eller inte och om hon ens var med när kontrakten skrevs. I 

enlighet med mina teorier kring patriarkalism där allt makt utgår från en person är det ett 

tecken på det patriarkala styret nu var brutet. 

 

I enlighet med Lars Nyströms resultat jag ovan redovisat för där han beskriver den 

kapitalistiska strategin som patronerna anammade kring anställningsomställningen från statare 

till torpare på 1900-talet vilket sedermera blev vedertaget och norm för brukspatroner under 

sekelskiftet 1900-talet. Denna strategi följde även brukspatron Joseph Stephens under sin tid. 

Fördelen med dagsverkstorpare kontra statare under den här perioden var främst att man 

kunde nyttja torparna som en arbetsreserv då man inte tvingades anställa dessa under en 

längre period. Utan enbart knyta an dessa till sitt torp via kontrakt. Medan statare hade längre 

kontrakt och man behövde betala även när det var lite att göra på bruket. Torparnas kontrakt 

baseras enbart på deras egen gårds uppgifter och vid behov skulle de arbeta på bruket. Det här 

är dock ett tecken på att Joseph, medvetet eller omedvetet, faktiskt bidrog till att luckra upp 

det gamla feodala systemet mot en mer kapitalistisk ekonomi, vilket i sig försvagar 

patriarkalismen.  
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Under mitt första tidsspann finns det dokumenterat material som visar att Joseph Stephens tog 

in fattighjoner för brukets räkning. Detta står registrerat i Joseph Stephens avräkningsböcker 

för det första femårsperioden. Detta tyder på att Joseph på något sätt tog hand om dem 

tidigare anställda på bruket och att han tog ansvaret för den sociala omsorgen. Detta är ett 

tydligt tecken på rådande patriarkalism när patronen tog på sig rollen för den sociala 

omsorgen som en motsvarighet till statens trygghetsnät. Men under Florence femårsperioder 

försvann dock den rubriken från dokumentationen vilket är ett tecken på avvecklingen av den 

sociala omsorgen och bristande patriarkalism och ytterligare ett tecken på hur ledningen 

förändrades.  Till vissa delar kan detta säkert ha upplevts som en försämring för arbetarna 

eftersom de människor som tidigare fått sin omsorg av bruket nu stod utan denna omsorg. 

Emellertid sammanföll ju detta med att det sociala skyddsnätet istället började utvecklas. 

 

Det förändrade och försvagade styret under Florence Stephens och sedan under hennes 

förvaltare kan bero på en mängd olika faktorer om vi ser till de teorier men även den tidigare 

forskning som jag presenterat. Enligt min genusteori kan det tyda på att man inte värderade en 

kvinnlig ledare lika högt som en manlig ledare. Det är svårt att veta om förvaltarna hade gått 

förbi en manlig ledare på samma sätt som de verkar ha gjort med Florence. Eller om det helt 

enkelt handlar om att Florence inte hade fått lära sig den patriarkala maktstrukturen och inte 

fått rätt skolning för att kunna driva ett bruk på egen hand. Det vi vet enligt de teorier jag 

presenterat om genus är att kvinnor enligt normen var underordnade männen, och att även om 

kvinnan var från högre klass och ägde tillgångar så kunde hon ha svårigheter att hävda sig i 

denna typ av sammanhang. Det kan också bero på att Fröken Florence också tenderade att 

vara naiv precis som Lars-Olof Larsson skriver, eftersom att hon litade väldigt mycket på sina 

anställda och inte närvarade eller hade någon kontroll på de beslut som fattades.  Detta kan ju 

oavsett utbildning eller inte gett Florence ytterligare svårigheter att driva bruket. Det går dock 

att via mitt resultat hävda att hennes inskolning inte var den allra mest gedigna. Utifrån den 

dokumentation jag har gått igenom finns det bara ett bevis på ett enda tillfälle där Florence 

fick delta tillsammans med sin far, där hon bevittnade träffandet ett anställningskontrakt. 

Precis som också beskrivs i min bakgrund så var det annat som premierades i hennes 

utbildning vilket antagligen också hade med hennes kön att göra om vi ser till teorierna om 

genus. Det finns helt enkelt få indikationer på att Florence uppfostrades till att bli påläggskalv 

för att ta över bruket. Det ter sig ytterst oklart vilken strategi Joseph hade för sitt bruks 

framtid.   
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Det som dock kan sägas till Florence försvar oberoende av hennes uppfostran eller kön är att 

vid denna tid utmanades patronernas maktställning på grund av demokratiseringsprocessen 

och arbetarrörelsen vilket gör det svårt att enbart klandra Florence Stephens för 

maktvakuumet som uppstod och således ta ställning till tidens anda då patroner tappade makt.  

Sammanfattningsvis anser jag att den största skillnaden mellan första och andra tidsspannet är 

framförallt de tydliga tecknen på att bruket brister i ledarskap och kontroll. Ett tecken på att 

det patriarkalistiska styret tenderar att brista i och med att Florence tar över efter sin fars död. 

Bristen på styrning och kontroll över bruket försämrades sedan ytterligare under förvaltarnas 

tid. Arbetarna påverkades under de här olika ledningarna framförallt genom att de blir färre. 

Som resultatet visar är det heller inte helt säkert vad anledningen till det är. Jag kan se att en 

del sägs upp på grund av arbetsbrist eller för att de missköter sig. Men materialet visar också 

att en del lämnar bruket frivilligt vilket också kan tyda på förändringarna i ledarskapet som 

kan ha upplevts som en försämring enligt arbetarna.  
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8 Didaktisk reflektion 

Jag anser att jag kommer ha stor nytta av min studie i mitt kommande yrke. Min 

kandidatuppsats teoretiska utgångspunkt består främst av en genusanalys och patriarkalism 

under 1900-talets första hälft. Utifrån skolverket läroplan anser jag att dessa två ovannämnda 

begrepp går att implementera i nästan alla delar från skolverkets läroplan. I skolans 

värdegrundsarbete ska du som lärare förmedla och arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och 

män. Jag ska också upplysa eleverna om ideal och människors lika värde samt motverka 

diskriminering på grund av könsidentitet (Skolverket, 2011:5). 

 

I kunskapskraven och i det centrala innehållet för ämnet historia ska jag som lärare beröra 

både demokratiseringen samt de förändringsprocesser som sker under 1900-talet (Skolverket, 

2011:67–68). Genom att studera Huseby bruks historia går det således att beröra både 

kunskapskrav och centrala innehåll. Tillåter man eleverna att studera Husebys 

förändringsprocesser från 1919 fram till 1957 kan eleverna stöta på både fackligt motstånd 

från arbetare för en mer demokratisk arbetsplats. Men också hur arbetsförhållanden förändras 

genom åren. Ur ett genusperspektiv skulle eleverna kunna utföra en komparativ studie mellan 

kvinnor och mäns arbete på bruket då anställnings- och arbetskontrakt finns bevarade.  

 

Huseby bruks historia går som sagt att använda på flera olika sätt i ett undervisningssyfte i 

skolan, då jag ovan beskrivit hur Huseby bruk kan täckas från flera olika delar av skolverkets 

läroplan.  En av fördelarna med att undervisa om Huseby bruk är främst närheten till objektet 

vilket således kan bli en didaktisk förmån för dig som lärare då närheten till Huseby kan 

väcka ett intresse hos eleverna och du som lärare kan ges möjligheten att kombinera ett 

praktiskt besök på bruket för att sedan låta eleverna individuellt arbeta med 

förändringsprocesser och demokratisering. 
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9 Sammanfattning 

Min uppsats grundar sig i en komparativ studie vars syfte är att undersöka och jämföra 

arbetarnas villkor på Huseby bruk beroende på vem som styrde bruket under tiden mellan 

1919-1957.  Men också att studera villkoren utifrån olika arbetsplatser på bruket under den 

betänkta tiden. Teorierna som jag utgår ifrån är patriarkalism som är en central del för 

beskrivningen av maktstrukturer i brukssamhällen. Mer specifikt kommer studien förutom 

patriarkalism att fyllas med genusteori om genus och genusarbetsdelning. För att ge en 

fördjupad förståelse för brukets både arbetsdelning och ledningen på räcker det inte med 

patriarkalism som teori utan jag måste även använda mig av genusteorin för att kunna ge en 

fullständig bild av alla arbetare, men också för att kunna jämföra brukets ledning då bruket tas 

över av en kvinna. Metoden jag ska använda är alltså en både kvantitativ och kvalitativ 

innehållsanalys. Den kvantitativa delen av arbetet kommer bestå av att jag granskar 

anställningskontrakt och andra kontrakt och ekonomiska handlingar som avlöningslistor och 

eventuellt även kassaböcker. Jag för anteckningar på en kvantitativ nivå där jag sedan i en 

tabellform kommer att presentera resultatet. Utifrån arbetskontrakten kommer jag lista yrken 

utifrån vad de arbetade med, villkor och vad de tjänade och att således kunna ställa dessa i 

relation till varandra. Åren jag kommer studera blir från 1919-1957 där jag specifikt presenter 

tre femårs perioder.   

 

Under det första tidsspannet fanns det en tydlig hierarki och maktstruktur där ledarskap, 

kontroll, makt tenderade att yttra sig genom materialet. Genom att Joseph Stephens lyckats 

arkivera och organisera handlingar tyder detta på total kontroll av organisation. Det 

patriarkala styret tenderar att brista i och med att Florence tar över efter sin fars död. Bristen 

på styrning och kontroll över bruket försämras sedan ytterligare under förvaltarnas tid. Det 

förändrade och försvagade styret under Florence Stephens och sedan under hennes förvaltare 

kan bero på en mängd olika faktorer om vi ser till de teorier men även den tidigare forskning 

som jag presenterat. Enligt min genusteori kan det tyda på att man inte värderade en kvinnlig 

ledare lika högt som en manlig ledare. Det är svårt att veta om förvaltarna hade gått förbi en 

manlig ledare på samma sätt som de verkar göra med Florence. Eller om det helt enkelt 

handlar om att Florence inte hade fått lära sig den patriarkala maktstrukturen och inte fått rätt 

skolning för att kunna driva ett bruk på egen hand. Arbetarna påverkas under de här olika 

ledningarna framförallt kan jag se att de blir färre. Som resultatet visar är det heller inte helt 

säkert vad anledningen är till det. Jag kan se att en del sägs upp på grund av arbetsbrist eller 

för att de missköter sig och en den sägs upp eftersom de sig men materialet visar också att en 
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del lämnar bruket frivilligt vilket också kan tyda på förändringarna i ledarskapet som kan ha 

upplevts som en försämring enligt arbetarna. 
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