
 

 

 

Kandidatuppsats 

Greve, torpare, statare 
Johannishus fideikommiss och dess arbetare 1860-
1945 
 

Författare: Ellen Åberg 
Handledare: Anders Fröjmark 
Examinator: Hans Hägerdal 
Termin: HT17 
Ämne: Historia 
Nivå: 61–90 HP 
 



  
 

i 
 

 

Kandidatuppsats  
Greve, torpare, statare – Johannishus fideikommiss och dess arbetare 1860-1945 

Skriven av Ellen Åberg 
Handledare: Anders Fröjmark 

Examinator: Hans Hägerdal 
HT 17     Historia 
60-90 HP 

 

 
 

Abstrakt 
The nobel and the dependent worker: Johannishus estate and its workers through 

the years 1860-1945 

The workobligations and the form of salary for the workers at Johannishus estate is the 
main objective of this essay. Knowledge about those subjects was obtained through the 

use of source material from Johannishus estates private archive. Description of the 
estate and its owners is included to give a perspective of the place of employment and 
the employer. A personal description of the lives for the three most prominent working 

klasses is included through material written by a woman formely employed at 
Johannishus. The workers was not susceptible for moving which gives an inclination 

that they were treated well. Between the years that has been a part of this reserch the 
amount of daylabor that the workers were obliged to do does not differ in any evident 
way. Only the later year have a smaller distribution because of the workhour laws that 

changed some of the conditions of the worker. Many of these workers were paid in 
provisions and other necessities rather than a salary consisting of money.  
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1 Inledning 

”Greven var snäll” så inledde farfar sitt svar på min fråga om hur det var att arbeta på 

Johannishus gods under de första årtiondena av 1900-talet. Det var inte alla förunnat 

att ha en godsägare som ansågs vara snäll och vänlig på det olika slotten och godsen 

runt om i Sverige. Men det finns många tecken på att flera arbetare på Johannishus 

tyckte precis som min farfar, det genom att många statare stannade på Johannishus i 

flera säsonger. Trots att arbetet var lika slitigt och förhållandena kanske inte bättre så 

var det i de småsakerna som man fann det som gjorde skillnad, en försäkran om att ha 

tillgång till mat och bränsle är ett exempel ett annat är i bemötandet från arbetsgivaren.  

 

Johannishus fideikommiss är en massiv markägare i Blekinge som innefattar flera 

hemman. Det formades under slutet av 1600-talet under greven och generalamiralen 

Hans Wachtmeister, som fick godkännande från kungen att forma sitt fideikommiss. 

Man byggde upp ett stort slott på den plats där ett tidigare säteri varit placerat, vilket 

blev navet för produktionen. Olika typer av arbetare anställdes för att driva det stora 

fideikommisset. Statare vilket var arbetare utan jord, torpare som fick en del jord mot 

att de arbetade en viss mängd för godset och sen var det arrendatorer som hyrde mark 

som de brukade.  

 

Männen och kvinnorna som bodde vid godset, som arrenderade en bondgård eller ett 

torp, hade åtagande att göra ett antal dagsverken på godset per vecka. 

Arbetsuppgifterna under de dagarna varierade med vad som behövde göras för den 

säsongen.  

Den lägsta klassen inom hierarkin av arbetare var statarna, de levde i speciella 

bostäder som oftast var smålägenheter i så kallade statarlängor. De arbetade för godset 

och blev avlönade i stat, vilket innebar mat och husrum, men även en liten kontant lön 

ingick i de flesta fall.   

 

 

 

 

 



  
 

2 

2 Metod 

Undersökningen i uppsatsen är genomförd med en kvantitati metod. Där arkivmaterial 

från platsen analyseras med hjälp av bland annat statestik, för att få möjlighet att 

urkilja om det finns några avvikelser i det studerade materialet.  

 

2.1 Disposition 

Dispositionen för arbetet börjar med beskrivningar av källorna som använts, hur och 

varför de har valts och vad de tillför till arbetet. Teorin för uppsatsen nämns 

tillsammans med frågeställningar för undersökningen. Det redan existerande 

forskningsläget redogörs med både forskning som direkt berör ämnet och det som är 

kopplat till liknande forskning.  

 

I nästa del av uppsatsen kommer ett bakgrundsavsnitt där platsens och slottets historia 

beskrivs ingående från dess uppkomst till nutid. Även släkten Wachtmeister 

presenteras i det här avsnittet. En kortare bakrundssammanfattning av släktens tidigare 

historia och en mer ingående bild av de individer inom släkten som haft en viktig 

påverkan på godset och dess omgivningar. För att få vidare förståelse för de olika 

arbetsklasserna som arbetade i och omkring den här typen av gods beskrivs även de 

grupperna lite mer allmänt under det här avsnittet.  

Det omfattande bakgrundsavsnittet är inkluderat för att ge en bredare bild av 

Johannishusfideikommis uppkomst och uppbyggnad. Släkten Wachtmeister lyftsfram 

för att man ska få en förståelse för vem arbetsgivaren var och för att få en bild av var 

de placeras in i det svenska samhället och sociteten. Slutligen beskrivs olika typer 

arbetare mer generellt för att  man ska kunna skilja ut förhållandet för arbetarna vid 

Johannishus.  

 

Själva undersökningen behandlar arbetarna kring godset Johannishus slott, de olika 

indelningarna och deras arbetsuppgifter. Det tidsfokus som har valts för själva 

undersökningen är 1860–1940 tal för det var på den tiden som storgods var på sin höjd 

och mängden frälsebönder var som störst.  

Avslutningsvis sammanfattas arbetet. 
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2.2 Källmaterial 

Det källmaterial som används i genomförandet av uppsatsen är arkivmaterial om 

Johannishus slott tillhandahållet av Hans Wachtmeister. Det innefattar listor över 

bland annat anställda, arbetsuppgifter vid dagsverken och lönelistor. 

 

Fredric Bedoires bok om svenska slott och herrgårdar används i beskrivandet av 

slottets historia och dess utförande. Ett band ur serien Svenska slott och herresäten 

under 1900-talets början av August Hahr har använts i det syftet med dess ingående 

beskrivningar av Johannishus, det är i det band som behandlar godsen i Blekinge och 

Skåne. 

 

Jag har även haft tillgång till en förstahands källa nedskriven av min farfars syster som 

skildrar det som hennes mor berättat för henne om livet för arbetarna vid Johannishus 

under 1920 talet. Källan är nedskriven via maskin och består av tre sidor. Den finns i 

privatägo inom släkten Andersson och Åberg.  

 

Annat källmaterial som använts är facklitteratur som skrivits om statare och deras liv.  

Böcker beskrivande svensk historia, framför allt ekonomisk och agrar historia, har 

använts. Framför allt boken Det svenska Samhället – Böndernas och arbetarnas tid 

1720-2014 skriven av Susanna Hedenborg och Lars Kvarnström. 

 

Sven Grauers gav ut flera band med släkten Wachtmeisters historia. I arbetet har del 

två använts som tar upp grundaren av grenen Wachtmeisters av Johannishus och 

mannen som införskaffade det som senare skulle bli Johannishus fideikommiss, Hans 

Wachtmeister. Även del tre avdelning ett i samma band har använts som tar upp hans 

ättlingar fram till början av 1800-talet. Det är männen och framför allt arvtagarna som 

lyfts fram, men även de som utmärkt sig på något vis inom den offentliga sektorn i 

Sverige. Fokus i uppsatsen har lagts på de som kom att ärva Johannishus och de 

tillhörande ägorna. 

  

Internetsidor har även använts för att finna information till arbetet. Svenska 

akademiens ordbok har använts för att förtydliga och för att förklara olika fraser och 

ord som är av äldre karaktär eller kan vara svåra att förstå. Kungliga Myntkabinettets 

hemsida har använts för att omvandla dåtidens penningvärde till dagens för att kunna 
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få en förståelse för vilka summor som det faktiskt rörde sig om. Riddarhusets hemsida 

har använts för att få information om huset Wachtmeister, om när de blev adlade och 

annan information rörande det adliga.  

 

2.2.1 Teori och begränsningar 

Att studera arbetarna vid ett stort gods under prioden 1860-1945 kan man få en bild av 

hur en sociala strukturen förändrades i samhället med statarnas storhetstid till 

avskaffandet av det systemet. En bättring i arbetsförhållanden och en löneökning är att 

förväntas i och med inträdet av fackföreningar, som kämpade för bättre vilkor.  

Den teori som tillämpas är att levnadsförhållanderna inom arbete och lön förändras 

med samhällets modernisering under början av 1900-talet speciellt inom de lägre 

arbetarklasserna så som statare och andra arbetare vid större gårdar så som är studerat 

här.  

 

De begränsningar som jag har satt i min undersökning av de arkiverade källmaterialen 

från Johannishus slott är olika beroende på det som undersökts. Ifråga om antalen 

dagsverken så har ett antal olika årtal valts ut, några direkt i följd och några med några 

års skillnad, vilka årtal det blev är utvalt för att ge spridning över den undersökta 

perioden. Jag har valt att undersöka antalet dagsverken under månaden februari för de 

åren, en tid på säsongen då det inte krävdes lejd hjälp i någon betydande mening för 

att genomföra de uppgifter som behövdes genom dagsverken. De olika 

arbetsuppgifterna för dagsverkarna har även studerats men inte i lika stor utsträckning, 

utan de två årtal som valts ut är tio år ifrån varandra. Även ett årtal på 1800-talet har 

valts hut men då för lejda arbetare för att se vilken typ av uppgifter de blev tilldelade. 

 

Boken för kvinnodagsverken på 1920-talet har undersökts för att kunna se skillnader 

och likheter i kvinnornas skyldighet till dagsverken gentemot männens.  

 

För 1931 och 1941 har stat-listor undersökts där det står vilka hushåll som avlönas i 

stat och hur mycket de tilldelats olika varor. Där har det undersökts om det skiljer i 

mängder och om livsmedel har bytts ut eller om de förblivit desamma. Även antalet 

statavlönade räknas för att se om det är någon skiftning inom den gruppen.  

De olika professionerna och arbetstitlarna som innehölls på Johannishus har setts över 

i samband med studiet av de olika listorna.  
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Jag ska även jämföra de slutsatser som jag kan dra från min analys av arkivmaterialet 

med den nedskrivna vittneshandlingen om livet som statare, torpare och arrendator på 

Johannishus gods som tillhandahålls av min far, men som är nedskriven av min farfars 

syster efter en intervju med hennes mor, som varit statare under den tiden på just 

Johannishus gods.  

 

2.2.1.1 Beräkningar och formler 

De formler som kommer att användas för analyser av den statistik som samlats in är: 

• Beräkning av summa: ∑ =a+b+c+…, där de önskade talen adderas samman. 

• Beräkning av median och medelvärde med formlerna: 
∑

𝑋
 = medelvärde, x står 

för antalet dagar som dagsverke utförts. Medianen får man ut genom att ställa 

upp de olika värdena i nummerordning och se vilket tal det är som hamnar i 

mitten.  

• Skillnader beräknas med enkel subtraktion, det är för att få en möjlighet att 

jämföra hur mycket det har varierat mellan enskilda företeelser.  

 

2.2.2 Frågeställningar 

• Vilka olika typer av arbetare fanns det vid Johannishus gods? 

• Vad hade de för förpliktelser mot godset? 

• Vilken sorts ersättning fick de för sitt arbete? 

• Hur många dagsverken genomfördes på godset under en månad? 

 

2.3 Forskningsläge 

Det finns en doktorsavhandling som handlar om Johannishus fideikommiss. Den är 

skriven av Dagny Torbrand och den beskriver fideikommisset fram till 1735. 

Avhandlingen är utkommen 1963. Författaren går in på bakgrundshistorien för 

Johannishus, men beskriver även de agrara och ekonomiska aspekterna. Arbetarna och 

deras arbetsuppgifter beskrivs, likaså de olika torpen och de olika näringarna för 

området.  

 

Kring statare, dagsavlönade och andra som föll under legohjonsstadgan finns det en 

hel del litteratur som beskriver levnadsförhållanden, ekonomi och hur det har 

framställts i modernare kultur.  
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Nordiska museet och Sveriges radio gav 1975 ut en bok, författad av Lars Furuland, 

till minne av det sista statarflyttlasset som gick 30 år tidigare. Boken Statare – till 30-

års minnet av det sista statarlasset, beskriver livet för en statare, statarväsendets 

historia och dess avveckling. Boken innehåller även många bilder som används för att 

förstärka den mentala bild som man bygger upp när man läser boken. 

 

Det förekommer även en hel del böcker som beskriver hur livet på storgods fungerade 

och hur de olika arbetsklasserna förhöll sig till varandra. Svenska slott och herresäten 

vid 1900-talets början av August Hahr är en samling med böcker utgivna i början av 

förra seklet som i detalj beskriver de största godsen och gårdarna i Sverige. Det som 

beskrivs är inte bara funktionen av godset men även dess historia, ägor och utseendet 

både utvändigt och i viss mån invändigt. De olika banden i serien behandlar ett eller 

två svenska landskaps större gods och gårdar.  

 

3 Bakgrund 

Platsen där Johannishus gods står i dag var från början tilldelad en man vid namn Nils 

Skunck och platsen hade då namnet Skunckenberg, namnbytet till Johannishus kom 

flera år efter att släkten Wachtmeister tagit över området.   

 

3.1 Från Skunckenberg säteri till fideikommiss 

Blekinge tillföll Sverige med freden i Roskilde 26 februari 1658. De få danska gods 

som fanns i området såldes till svenska adeln. Erik och Henning Lützow båda två var 

överstar i danska armen sålde sex gårdar i Dagstorp, två i Åstorp och flera andra 

hemman till landsdomaren Nils Skunck, den elfte december 1668.1 Nils Skunck ville 

upprätta ett säteri och 24 november 1670 fick han kunglig resolution för att upprätta 

det av byarna Dagstorp och Åstorp, namnet för säteriet var Skunckenberg efter dess 

anläggare. 2 

 

När Nils Skunck dog 1676 gick säteriet och alla tillhörande hemman i arv till hans son 

ryttmästaren Carl Skunck. Bara några år senare 1679 såldes det vidare till Carl Gustaf 

                                                 
1 Hahr, 1913. S. 1–16. 
2 Hahr, 1913. S. 1–16. 
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Skytte. Kostnaden för säteriet var 5 598 daler silvermynt och 4 300 daler kopparmynt 

vilket i dagens penningvärde motsvarar ungefär 1 558 529 svenska kronor.  

 

På grund av ekonomiska svårigheter sålde Carl Gustaf Skytte säteriet till Cornelius 

Anckarstierna som agerade bulvan åt generalamiral Hans Wachtmeister. Den här 

gången såldes säteriet för 16 000 daler silvermynt till ett värde av 3 430 709 svenska 

kronor i dagens penningvärde.3 Köpet verkställdes inför kungliga rådet 5 juni 1684 

och 3 juli samma år var det överskrivet till Hans Wachtmeister.4  

 

25 oktober 1712 upptecknades fideikommissbrevet för Skunckenberg och det var för 

att skydda efterlevande maka om godsägaren skulle gå bort och för att bibehålla 

markerna odelade. Äldsta sonen fick tillträda som ägare och förvaltare när båda 

föräldrarna hade gått bort. Genom de bestämmelserna är det de Wachtmeisterska 

änkorna som till stor del skött godset.5 Fideikommisset som senare fick namnet 

Johannishus var ett av de första i sitt slag i Sverige.6 

 

3.1.1 Tromtö 

Danske riddaren och ”lehnsmannen” Tage Andersen Thott ägde herrgården på Tromtö 

men efter hans död 1643 var hans arvtagare tvungna att avträda ägorna. De tillföll 

änkan Sophie Rantzow 11 september 1646, men när Blekinge blev svenskt sålde hon 

det vidare. Köpare var svenska ryttmästaren Hans Henrik von Klerfelt och köpet 

genomfördes 1662. Han fick kunglig konfirmation på köpet tredje mars 1664 vilket 

innebär att han fick säterifrihet för egendomen. När Hans Henrik von Klerfelt, som 

blivit major, gick bort 1683 såldes säteriet av hans omyndiga barns förmyndare till 

greven Wachtmeister, flera hemman kring de båda säterierna ingick även i köpet.7 

 

 

 

                                                 
3 Torbrand, 1963. S. 6–7. 
4 Hahr, 1913. S. 1–16. 
5 Torbrand, 1963. S.11 . 
6 Bedoire, 2006. S. 107. 
7 Hahr, 1913. S. 1–16. 
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3.2 Johannishus fideikommiss 

Innan år 1700 skedde flera byten av hemman kring Skunckenberg men efter det så har 

förändringarna i säteriets ägor varit små i sin omfattning. Kungen godkände att man 

gjorde på det viset med byten av mindre hemman, men han ville inte att det skedde 

nyupprättande av stora gods och säterier. 8 

 

Greve Fredrik Georg Hans Carl Wachtmeister lät 1769 ansöka om namnändring för 

fideikommisset vilket godkändes och namnet ändrades till det som var tänkt av 

generalamiralen Hans Wachtmeister från början, nämligen Johannishus. 

Uppkomsten av namnet Johannishus är lite omtvistat då det har påståtts komma från 

ett tidigare gods ägts av Wachtmeisters i Livland, men det finns inga handlingar som 

tyder på att så är fallet. Mer troligt är att namnet var tilltänkt för godset Skunckenberg 

men att det inte förverkligades förrän många år senare. En annan anledning till namnet 

Johannishus kan komma ifrån att Hans är en kortform av Johannes och att Det helt 

enkelt är döpt efter generalamiralen. 

 

Det slott som står på ägorna i dag byggdes efter ritningar av arkitekten Carl Fredrik 

Adelcrantz. 9 

 

I beräkningar från 1717 och 1722 finns det angivet att det bodde 388 respektive 275 

individer på fideikommissets frälsehemman. För torp och andra typer av bostäder var 

antalen för de tidigare nämnda åren 91 respektive 65 individer.10 

 

3.2.1 Fideikommiss 

Att en äga är ett fideikommiss innebär att det genom arv stärkt av ett testamente eller 

ett fideikommissbrev bibehålls inom en släkt.11 Det systemet började avvecklas i 

Sverige på 1960-talet och då gradvis, fideikommissen skulle nu inte ärvas på samma 

vis utan det skulle gå i arv till närmast sörjande släkting.  

 

                                                 
8 Torbrand, 1963. S. 11. 
9 Hahr, 1913. S.1–16. 
10 Torbrand, 1963, s. 138. 
11 Nationalencyklopedin, 2017, “fideikommiss”. 
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3.3 Johannishus slott 

Slottet byggdes på den plats där det tidigare säteriet låg. Beslutet om att bygga upp en 

ny huvudbyggnad kom år 1700 och ritningar beställdes av arkitekten Adelcrantz. 

Kontrakt upprättades med en murarmästare som började med grunden innan 

ritningarna var helt färdiga. Stilen på slottet var inte fullt tidsenlig utan det fördes upp i 

1600-talets rokokostil vilket antagligen var för att hedra generalamiralen Wachtmeister 

som hade införskaffat säteriet.12 

 

Slottet är idag täckt av grovputs i en ljusgul nyans med vita detaljer, först var slottet 

målat i ljusrött men det blev snart målat i den färg som är idag. Taket är täckt av tegel 

vilket var ett nytt tillskott vid renoveringen som genomfördes i början av 1900-talet. 

Taket kröns även av flera ovala fönster som är karaktäristiska för stilen på slottet. 13 

Murarna på slottet dekorerades på ett vis som inte var vanligt förekommande i Sverige 

utan det var influerat från fransk tradition.14 

 

Ovanför slottsporten har man det grevliga vapnet för släkten Wachtmeister och det 

följs av inskriptionen:  

 

Uppbyggt år 1772 af majoren och riddaren F.G.H.C Wachtmeister Grefve 

till Johannishus och Tromtö, Herre till Trolleberg, S. Peders Closter och 

Knutstorp, samt dess Grefvinna Fru H.B Trolle. Förnöjlighet och trefnad 

bo städse inom thessa murar.15 

 

Utformningen av slottets interiör är sådan att bottenvåningen hyser en så kallad 

ekonomivåning med kök. Det håller utrymme för tjänstefolk och man har även 

förvaring där. Själva bostadsytan för herrskapet ligger enligt tradition en trappa upp. 

Något som är unikt i inredningen på Johannishus slott är att det på flera väggar pryds 

av grupporträtt där flera av de då levande ättlingarna till fideikommissen är motiv, 

tavlorna finns från olika århundraden; det första är målat 1665.16 

 

                                                 
12 Bedoire, 2006. S. 107. 
13 Hahr, 1913. S. 1-16. 
14 Bedoire, 2006. S. 107–108. 
15 Hahr, 1913. S. 1–16. 
16 Bedoire, 2006, s. 108. 
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En längre period under 1800-talet stod slottet i det närmaste obebott men med 

renoveringarna som genomfördes 1910–1911 efter ritningar av domkyrkoarkitekten i 

Lund, Theodor Wåhlin, flyttade nästa generation av Wachtmeisters in på slottet.17 

 

Det är en inspektorbyggnad placerad i närhet av slottet, det finns även en 

magasinsbyggnad som är uppbyggd av trä och granit. Det står även fyra massiva 

ladugårdsbyggnader i gråsten kring planen vid slottet, de uppfördes år 1766. De är 

märkta med inskriptionen: 

 

Ladugården denna har till sin byggnad blifivt på begynd år 1766 och 

fulländad är 1769 af F.G.H.C Wachtmeister, Grefve till Johannishus, major 

och riddare samt dess Fru Grefvinnan H.B Trolle.18 

 

Det står även två längor med statarbostäder invid den stora planen i närheten av slottet. 

De rymmer små lägenheter bestående av två rum och kök för varje statarfamilj.  

 

3.4 Den grevliga ätten Wachtmeister av Johannishus 

Friherre Hans Wachtmeister blev 1687 upphöjd till greve av Sveriges konung Karl XI, 

hans grevliga titel blev Wachtmeister av Johannishus. Förutom den nya titeln hade 

Hans Wachtmeister även titlar som amiralgeneral, generalguvernör över Blekinge, 

Öland och Kalmar län. Han hade utöver det en plats vid det kungliga rådet.19 

 

Wachtmeisters av Johannishus är utgrenad ur den friherrliga ätten Wachtmeisters av 

Björkö.  De kom från början från Livland (dagens Estland). På slutet av 1500-talet 

finns det säkra källor på att släkten nu var i Sverige. År 1578 adlades ryttmästaren 

Hans Wachtmeister av kung Johan III, den friherrliga titeln kom senare när drottning 

Kristina upphöjde dem till titeln 1651.20 Greve Hans Wachtmeister av Johannishus är 

som namnet antyder den greve som införskaffade Skunckenberg med namnet 

Johannishus som tilltänkt nytt namn.  

 

                                                 
17 Bedoire, 2006. s.108. 
18 Hahr, 1913. S.1–16. 
19 Riddarhuset.se, 2017. 
20 Riddarhuset.se, 2017. 
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3.4.1 Hans Wachtmeister införskaffare av Skunckenberg 

Hans Wachtmeister född 1641 var son till sin namne riksstallmästaren Hans 

Wachtmeister som även han var riksråd. När den unge Hans kom hem från sin vad 

man skulle kunna kalla ”grand tour” i Europa påbörjade han en bana som 

kammarherre vid hovet. Under hans tid där blev han bekant med kung Karl XI, med 

vilken han delade många lite mer kontroversiella frågor kring högadeln.21 

 

En betydande händelse där Wachtmeister utmärkte sig med sina åsikter var vid 

riksdagen 1672. Friherre Hans Wachtmeister tog då parti med lågadeln i en fråga där 

de var opposition till högadelns åsikt angående konungaförsäkringen. Allt handlade 

om att högadeln ville behålla sin upphöjda position gentemot lågadeln. Wachtmeister 

framförde att han ansåg att alla skulle bedömas efter det arbete man utförde och inte 

efter vilket samhällstånd som man tillhörde. För att lägga extra kraft och slagfärdighet 

i sitt tal nämnde han, om än lite suggestivt sin vänskap till den nya unga kungen.22 Där 

efter förekom han vid många tillfällen vid riksdagen och det hände vid flera tillfällen 

att han utmärkte sig i olika frågor. 

 

3.4.1.1 Den militära karriären 

När Danmark förklarade krig mot Sverige 1675 valde Hans att lämna hovlivet och 

ansluta sig till flottan. Att det blev marinen och inte den vanliga armén kan ha berott 

på den stora bristen av officerare i flottan och att man därför hade större chans att 

komma ut i aktiv tjänst fortare. Under det året blir Hans utsedd till major som löd 

under amiralitetet och han fick ett skepp att vara kapten över kallat Venus.  Flottan var 

i dåligt skick och hade svårigheter att sköta sina uppgifter med att bibehålla 

kommunikation med de tyska provinserna och för att förhindra en dansk landstigning i 

Sydsverige.  

 

Riksamiralen som var den som var högst uppsatt inom flottan hamnade under 

utredning på grund av hur dåligt skött flottan faktiskt var. 1678 blev Hans 

Wachtmeister utnämnd till överbefälhavare av flottan och ledde de svenska skeppen 

vid slaget kring Kalmar och Öland. 

 

                                                 
21 Grauers, 1946, s. 13–14; Carlsson, et.al, 1992, s. 81. 
22 Grauers, 1946, s. 18–19. 
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Wachtmeister arbetade mycket för flottans uppbyggnad, restaurering och förbättring. 

Han var med och anlade Karlskrona som skulle bli Sveriges nya stora örlogshamn. 23 

Det är en av anledningarna till att han idag står som staty inne i Karlskrona.  

Utnämningen till guvernör, senare generalguvernör, av Blekinge, östra Småland och 

Öland, var med huvuduppgiften att fortsätta uppbyggnaden av flottan.  

 

Under det stora nordiska kriget som bröt ut år 1700 var flottan stark och trots sin 

relativt höga ålder lämnade inte H.Wachtmeister sin position som högsta befäl till 

sjöss. Han och flottan hade ansvar för att bibehålla kontakten med de provinser 

Sverige hade i Tyskland och för att ha kontroll över vad som skedde på Östersjön. År 

1713 begärde H. Wachtmeister avsked från sin tjänst som chef för amiralitetet och han 

avled ett år senare, 1714.24  

 

3.4.1.2 Familjeliv 

Hans Wachtmeister gifte sig sent i livet. Han var i 40-årsåldern när han gifte sig med 

den hälften så gamla Sophia Lovisa von Aschenberg. Hans unga hustru fick godset 

Skunckenberg i morgongåva av sin man, vilket han hade införskaffat året innan 

bröllopet 1685.  Allt tyder på att det var ett lyckligt äktenskap och det resulterade i sju 

barn. Av barnen så var det den äldsta sonen Carl Hans Wachtmeister som var den som 

skulle ärva Skunckenberg när föräldrarna gått bort.  

 

Sophia Lovisa hade hand om den största delen av godsets och familjens ekonomi 

vilket hon skötte med att noggrant föra nedteckningar av både inkomster och utgifter, 

vilket fortfarande finns bevarat i Johannishus slotts privata arkiv. 25 

 

3.4.2 Carl Hans Wachtmeister 

Carl Hans Wachtmeister var den äldsta sonen till generalamiralen Wachtmeister och 

hans hustru Sophia Lovisa och det var han som ärvde fideikommisset efter moderns 

död 1720. 

 

                                                 
23 Grauers, 1946, s. 20–60. 
24 Grauers, 1946. 
25 Grauers, 1946, s. 60–69. 
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Ingen av generalamiralens många barn kom att mäta sig med sin fars framgångar och 

släkten hade en nedgång under första halvan av 1700-talet, men kom med nya krafter 

och fick framstående platser i Sveriges offentliga liv mot slutet av seklet. 26 

 

År 1719 blev C.H Wachtmeister utnämnd till amiral av drottningen Ulrika Eleonora 

med uppgiften att hålla i den krigsrätt som skulle genomföras i Göteborg angående 

negligering av försvaret på västkusten. När stora nordiska kriget avslutats 1721 

förändrades arbetsuppgifterna inom flottan och armén och amiralens uppgifter blev att 

leda kommissioner och administrativa uppdrag. 27 

 

3.4.2.1 Dansk fångenskap 

Carl Hans Wachtmeister behövde bevisa sitt mod och sin framåtanda för att vinna 

kungens förtroende och därför fick han leda en eskader, vilket är en benämning av ett 

mindre grupp fartyg som tillsammans lyder under ett befäl, i södra Östersjön. 28 

Efter slaget vid Femern hamnade Carl Hans Wachtmeister i dansk fångenskap.  

Under tiden som C.H Wachtmeister var i fångenskap avled hans hustru Ulrika 

Magdalena Stenbock, som han hade gift sig med året innan, i sviterna efter att ha fött 

parets första barn. 

 

Hans nästa äktenskap genomfördes medan han fortfarande var i fångenskap. Den här 

gången gifte han sig med Sophia Dorotea Henriette von Metch som kom från 

Braunschweig. Den nya grevinnan fick Skunckenberg i morgongåva av sin make. De 

levde ett drägligt liv tillsammans i fångenskap och fick sina två första barn, båda 

döttrar under den tiden. De skulle även få två barn till, en son och en dotter när de 

hade kommit hem till Sverige igen.29 

 

3.4.2.2 C.H Wachtmeisters arv 

1736 avled Carl Hans Wachtmeister, som en bruten man efter en mycket publik 

rättslig hantering till följd av en otrohetsaffär. Hans hustru förlät honom för hans 

snedsteg och hon fortsatte att sköta om godsets ekonomier, precis som hennes svärmor 

hade gjort, fram till sin död 1753. 

                                                 
26 Grauers, 1953, s. 11. 
27 Grauers, 1953, s. 25–39. 
28 Svenska Akademiens Ordbok , 2017, ”Eskader”; Grauers, 1953, s. 19. 
29 Grauers, 1953, s. 55–57. 
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När Sophia Dorotea avled lämnades godset till parets son Fredrik Georg Hans Carl 

Wachtmeister.30 

 

3.4.3  Majoren Fredrik Georg Hans Carl Wachtmeister 

F.G.H.C Wachtmeister började sin professionella bana inom militären precis som hans 

far och farfar gjort. När hans mor avled 1753 begärde han avsked från sin militära 

tjänst för att fram till sin död 1792 ägna sig åt att sköta fideikommisset. Han utmärkte 

sig inte speciellt mycket i officiella sammanhang efter sitt utträde ur militären.31 

 

Det var under hans ledning som ombyggnationerna började på säteriet, de nya 

ladugårdsbyggnaderna kom till och senare även själva slottet. Han såg även till att 

hans farfars tanke med namnbyte blev en verklighet och i samband med bygget av 

slottet bytte det namn från Skunckenberg till Johannishus.32 

 

3.4.3.1  Arvet efter F.G.H.C Wachtmeister 

F.G.H.C Wachtmeister gifte sig med Hilla Birgitta Trolle år 1748 och de fick tio 

gemensamma barn. Bara ett av deras barn avled som barn fast flera av de andra barnen 

dog som unga vuxna i sviterna av olika sjukdomar. Sönerna följde alla en militärbana 

med olika resultat, den yngsta sonen Bleckert sköt sig i huvudet av misstag 1779 när 

han endast var 19 år gammal när han var i militärtjänst. Efter den händelsen blev han 

rubricerad som svagsint och han fick avsked från sin tjänst som fänrik 1782.  

 

Hilla Birgitta överlevde sin äldste son Hans Fredrik som då aldrig kom att äga 

Johannishus utan det blev hans son Hans Wachtmeister som vid tillfället var 15 år som 

fick ärva hela fideikommisset.33  

 

3.5 Arbetare och jordbruk  

Det har genom historien förekommit olika typer av arbetare som fördelats in i relativt 

strikta sociala hierarkier. Under den tiden som undersökts i arbetet var de framstående 

grupperna av arbetare bönder, torpare och de som kom att kallas statare.  

                                                 
30 Grauers, 1953, s. 60–63. 
31 Grauers, 1956, s. 108–111. 
32 Grauers, 1953, s. 121–124. 
33 Grauers, 1953, s. 128–143. 
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Rätten till jorden som brukades delades in i tre olika beskattningsgrader, vilka var 

skattejord, frälsejord och kronojord.  

 

Adeln var de som ägde frälsejorden och den var befriad från grundskatt. Eftersom att 

adeln själv i de flesta fall inte utförde tyngre och slitsamma arbetsuppgifter hade de 

andra som brukade deras jord. De kallades frälsebönder och fick betala arrende till 

ägaren av marken för att få bruka den.34 

 

Staten ägde en del mark det som kallades kronojord. Den marken var en viktig del i 

försörjningen av andra samhällsgrupper som präster, ämbetsmän och militärer. Det 

fanns även en typ av bönder som kallades skattebönder som betalde skatt till kronan, 

det vill säga till staten, men de ägde och brukade sin jord själva. 

 

Under 1700-talet behövde kronan öka sina finanser och med tanken att om bönder 

ägde sin egen jord skulle produktionen ökas och utvecklas, vilket skulle bidra till en 

starkare ekonomi. Det är därför som stora delar av kronojorden såldes av till bönder. 

De tre skattetyperna av jord hade innan dess ungefärligt upptagit en tredjedel av all 

jord var men med skatteköpen, som försäljningen av kronojorden kallades, började en 

stor förändring i statistiken för jordägande. När 1700-talet började närma sig sitt slut 

utökades försäljningen av mark till att inkludera frälsejord, vilket många bönder köpte 

stora delar av. 35 

 

När man beräknade värdet för jord så räknade man i mantal. Ett mantal skulle vara 

tillräckligt med mark för att kunna betala skatterna och försörja ett helt bondehushåll, 

om det låg en gård på ett mantal så kallades det ett hemman.  Storleken på marken 

reglerades genom en lagstiftning så att det inte skulle bli för små delar där ett hushåll 

inte skulle kunna försörja sig. Man reglerade även hur många som fick leva av ett visst 

jordområde genom tjänstehjonstadgan, som bestämde hur många arbetare bonden fick 

ha anställda. Under slutet av 1600-talet så genomfördes något som kallas 

hemmansklyvningen då man bestämde att en fjärdedels mantal var den normala 

brukningsdelen och inte ett fullt mantal som tidigare. Det var möjligt för att det 

                                                 
34 Hedenborg & Kvarnström, 2004, 2015, s. 90–91. 
35 Hedenborg & Kvarnström, 2004, 2015, s. 91. 
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började framkomma andra försörjningsmedel än jordbruk och det hade möjliggjorts att 

få ut mer åker per hemmansdel genom jordstyckningen. 36 

 

Den stora befolkningsökning som kom när förhållandena blev bättre gjorde det dock 

svårt att försörja alla trots den mer effektiviserade delningen av jord och den ökande 

hållningen av kreatur. De som inte klarade sin försörjning fick börja arbeta som 

löneanställda, de kallades obesuttna. Torpare och inhyseshjon vilket är samma sak 

som statare var en del av den gruppen.37 

 

Befolkningsöverskottet som förekom på landsbygden såg en reduktion mot slutet av 

1800-talet vilket berodde på den industriella expansion som gjorde det möjligt för 

många att kunna söka sig in till tätorterna. Det var även många som emigrerade till 

länder som till exempel USA och Kanada. De som hade störst benägenhet för att flytta 

från landsbygden var de obesuttna, inhysesfolket och torparna. Under den perioden 

blev ödetorp en vanlig syn i det svenska landskapet.38 

 

3.5.1  Landbor 

Landbor var en grupp arbetare som inkluderade bönder och torpare som bodde på och 

arrenderade mark vid ett storgods. De hade viss dagsverksskyldighet men inte i samma 

utsträckning som statarna.39 

 

De bönder som tidigare arbetat på kronojord men som köpt sig en bit mark när den 

kom ut till försäljning fick nu börja betala skatt istället för den avrad som de tidigare 

varit skyldiga. Till en början fanns det en risk för bonden att förlora sin mark om han 

inte betalade sin skatt inom en viss period men det ändrades i slutet av 1700-talet, det 

gjorde så att böndernas rätt till sin egna mark blev mer etablerad. 40 

 

Torparnas gårdar var oftast väldigt små och låg belägna i utkanterna av storgårdanas 

marker. De kunde ha en eller kanske två kreatur men även om så var fallet var det 

svårt att försörja de större familjerna vilket gjorde att när barnen blev lite äldre började 

de arbeta på något större jordbruk som tjänstefolk. Eftersom att torparen själv inte 

                                                 
36 Hedenborg & Kvarnström, 2004, 2015, s. 93. 
37 Hedenborg & Kvarnström, 2004, 2015, s.93. 
38 Furuland, 1975, s. 21–30. 
39 Lundh & Olsson, 2008, s. 114. 
40 Hedenborg & Kvarnström, 2004, 2015. 
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ägde marken som han brukade var han tvungen att betala ägaren genom dagsverke 

eller arrende.41 Mot slutet av 1800-talet fixerades antalet dagsverken som landborna 

var tvungna att utföra eller byttes det helt ut mot arrenden i form av pengar. 42 

 

3.5.2 Tjänstefolk 

Tjänstefolket var vanligast ogifta drängar och pigor som var årsanställda vid en gård. 

Deras uppgifter innefattade att sköta gården och vid skördetid och andra tider då mer 

arbetskraft behövdes hoppa in som extra arbetare. Pigorna skötte i första hand 

hushållssysslor medan drängarna arbetade på jordbruket.  

 

I många fall hände det att de arbetade som tjänstefolk i ett hushåll hela sina liv, det här 

var vanligare bland kvinnor, men det förekom även att män blev kvar i den här 

arbetsgruppen.43 

 

Mot slutet av 1800-talet började antalet tjänstefolk att minska då många sökte 

anställning i städerna och vid industrier. 44 Det var även vanligt att drängar och pigor 

sökte sig till Nordamerika för att finna ett arbete med bättre arbets- och 

löneförhållanden.45 

 

3.5.3 Statare 

När de stora gårdarna insåg vinningen i att bruka sina egna marker började de att dra 

in landböndernas gårdar och markerna för jordtorpen, i den här situationen etablerades 

statarsystemet. Från början var det vanligaste att man odlade spannmål men med tiden 

fick boskapsskötsel en allt större roll inom jordbruken.46 

 

Den samhällsklass med naturaavlönade som kom att kallas statare var kontraktsbundna 

årsanställda. Det som var nytt och lite banbrytande var att det oftast var gifta par som 

var statare och trots att det var mannen som stod på kontraktet så hade både han och 

hustrun arbetsplikt gentemot godsägaren.  

 

                                                 
41 Hedenborg & Kvarnström, 2004, 2015, s. 94. 
42 Lundh & Olsson, 2008, s. 114. 
43 Hedenborg & Kvarnström, 2004, 2015, s. 95. 
44 Lundh & Olsson, 2008, s. 114. 
45 Furuland, 1975, s. 21–30. 
46 Furuland, 1975, s. 15–18 
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På hösten förekom en så kallad ”frivecka” då stataren kunde byta arbetsplats eller så 

kunde arbetsgivaren avskeda statare som han var missnöjd med.47 En ny årsanställning 

trädde ikraft 24 oktober varje år och det systemet kan dateras tillbaka till medeltiden. 

Att byta arbetsgivare och flytta var inte speciellt ovanligt, tvärtom. Många 

statarfamiljer valde att flytta i sökande efter bättre levnadsförhållanden, vilket ofta inte 

blev någon verklighet. Flytten kunde också vara en typ av demonstration mot de 

förhållanden som var under deras dåvarande arbetsgivare.48  

 

Den stora befolkningsökning som skedde i slutet av 1700-talet och som fortsatte in på 

1800-talet berodde på teknologiska framsteg och bättre levnadsförutsättningar, det 

ledde till att försörjningsmöjligheterna blev färre och svårare att få tillgång till. De 

fattiga som inte ägde sin egen jord, de som hade benämningen obesuttna, var de som 

var mest utsatta i den situationen. I östra delarna av mellan Sverige började man att 

använda sig av naturaavlönade gifta drängar på stora gårdar och jordbruk, som ett svar 

på den ökande fattigdomen.49 Statarna kunde stå som anställda under andra 

yrkesbeteckningar, såsom lantarbetare, ladugårdskarl, arbetare och maskinist. Det som 

kännetecknar dem som statare var tre delar i anställningsavtalet. För det första var de 

årsanställda, för de andra så hade de naturalön och det sista var att arbetsgivaren höll 

dem med bostad och ved till uppvärmning. 50  

 

Statarfamiljen hade en svag ekonomisk ställning och var beroende av sin husbonde. 

Det förekom väldigt få chanser att arbeta fram en befordran eller en ökning i lön när 

det kom till statarna. Men systemet var oerhört profitabelt för godsägaren, som fick ett 

arbetskraftsystem med låga omkostnader. 

 

Alla statare lydde under legostadgan som var sammankopplad med tjänstetvångs- och 

försvarslöshetsbestämmelser, vilka alla begränsade deras personliga frihet. Men det 

medförde även en del fördelar då husbonden enligt lag var ålagd att sörja för sitt hjon, 

i främsta fall vid sjukdom. Det gav statarna en säkrare tillvaro jämfört med de 

backstugusittare och andra obesuttna.51 

 

                                                 
47 Hedenborg & Kvarnström, 2004, 2015, s. 209. 
48 Furuland, 1975, s. 9–10. 
49 Furuland,1975, s. 12–14. 
50 Lundh & Olsson, 2008, s. 67–68. 
51 Furuland, 1975, s. 15–18. 
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Den tidigaste platsen med statare var i Stockholm och det dröjde innan systemet hade 

spridit sig väster- och söder ut genom Sverige.52 Innan statarsystemet var fullt 

etablerat är det svårt att säga i hur stor utsträckning som levde av en stat-lön, för att 

många drängar och liknande arbetare blev utspisade i vad som kallades ”folkstugan”. 

Det var även så att det enbart var ett fåtal gifta drängar att tala om innan mitten av 

1700-talet. I övergången till statare fanns det en grupp kallad stattorpare, de hade mer 

egen mark att bruka och ett mindre antal timmars arbetstvång.  

En viktig del i utformningen av statarsystemet var att drängen erhöll ett eget hushåll 

och blev avlönad med en personlig stat istället för att bli utfodrade gemensamt i en 

folkstuga. Statarklassen var i början av 1800-talet en stor etablerad del i samhället.53 

Antalet statare mer än tredubblades mellan 1825 och 1870 då antalet gick från 9200 

till 31 000 och de som räknades var det manliga familjeöverhuvudet så siffrorna var 

antagligen betydligt högre om det hade förts statistik även på antalet individer i varje 

statarhushåll. Barnen till statare blev ofta kvar i den samhällsklassen, det dröjer till en 

bit in på 1900-talet innan möjligheterna till att förändra sin framtida karriär blev fler 

och enklare att uppnå.54 

Man behöll sin status som tjänstehjon men man fick nu gifta sig och bilda familj. 

Många av de som blev en del av statarklassen kom från en bakgrund som landbonde, 

dräng eller torpare. Den stora befolkningsökningen gjorde det även så att de 

självägande bönderna blev övertaliga och familjerna förstora att klara av sin egna 

försörjning så de fick vända sig till ett liv som statare för att kunna få tillgång till de 

livsmedel som de behövde för att överleva. 55 

 

Statare var under lång tid sett som ett nedvärderande uttryck för de naturaavlönade 

dagsverkarna. I slutet av 1800-talet började den stämpeln att tvättas bort genom att 

namnet användes i litteraturen och på så vis blev inkluderat i dagligt tal, men då talad 

man om dem som ”den så kallade stataren”.56 

 

Statarnas bostad ingick i deras anställning och lön. Godset som de arbetade vid 

tillhandahöll i de flesta fall huslängor där varje statarfamilj i regel fick en liten 

                                                 
52 Furuland, 1975, s. 15-18. 
53 Furuland,1975, s. 12-14. 
54 Furuland, 1975, s. 9–10, 15-18. 
55 Furuland, 1975., s12-14. 
56 Furuland,1975, s. 12–14. 
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lägenhet att bo i. Tyvärr så var det i många fall så att bostäderna var i dåligt skick och 

de kunde rentut sagt vara hälsovådliga.57 

 

För godsherren var det ingen egentlig kostnad att hålla sig med statare, stugan som de 

fick bo i var ingen stor utgift men godset kunde gå med vinst i att arbetskraften ökade 

tillsammans med befolkningstillväxten. Nyttjandet av arbetskraften så effektivt som 

möjligt till så låg kostnad som man bara kunde var ett mål som många strävade efter. 

Förmågan att försörja sina statare och godsets behov av arbetare var de huvudfaktorer 

som godsägaren gick efter när det skulle nyanställas arbetare.58 

 

Statarsystemet var en av flera olika typer av anställd arbetskraft vid storjordbruk, de 

olika typerna av anställningar och arbetare kompletterade varandra och kunde 

tillsammans täcka upp det fluktuerande behovet av arbetskraft genom året. Av 

årsanställda så fanns det i huvudsak tre olika grupper. Statare var en av dem, bönder 

och torpare en andra och den tredje gruppen var tjänstefolket. Arbetsuppgifterna för de 

tre grupperna var i det närmaste samma i frågan om odling och åkerbruk. Men 

skötseln av djuren på gården tillföll oftast statarna eller tjänstefolket. Arbetet delades 

upp efter ålder, erfarenhet och kön.59 

 

Eftersom behovet av arbetskraft förändrades efter säsong så var det även vanligt 

förekommande med dagsavlönade arbetare under de perioder då man behövde stärka 

arbetskraften. För godsen var anställningen av olika typer av arbetskraft ytterst 

fördelaktigt ekonomiskt, de kunde fylla sitt arbetskraftsbehov effektivt och även 

kostnaderna som de lade på löner var mer effektivt med de varierande lönesystemen 

som tillhandahölls. Arbetsgivaren betalade stataren med de livsmedel som framställdes 

på gården, vilket gjorde att statarna inte behövde en ökad kontantlön för att kunna ha 

råd att införskaffa livsmedel från affärer där priserna hade modifierats till 

försäljningsvärdet.60  

 

Statarna sågs som den grupp där produktiviteten var störst, dels för att de oftast bodde 

nära godset och därför alltid kunde finnas till hands för arbete på gården. De hade 

                                                 
57 Furuland, 1975, s. 9–10. 
58 Furuland, 1975, s.12–14. 
59 Lundh& Olsson, 2008, s. 20–21. 
60 Lundh & Olsson, 2008, s. 22–24. 
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redan gift sig och skaffat familj vilket gjorde att deras beräknade anställningstid var 

längre, eftersom att de var mindre benägna att flytta.61 I regionen där statarsystemet 

var som störst, det vill säga mellersta Sverige, var det få som emigrerade till ett annat 

land.62 

 

Statarsystemets uppkomst och utveckling är omdiskuterat i hur och var det uppkom, 

det finns notiser som talat om ett naturaavlönat system i Livland och det är omkring 

1770, men liknade arbetare förekommer även i norra Tyskland, Preussen och i 

Storbritannien.  Systemen har antagligen utvecklats som paralleller med en del 

inflytande på varandra, men man kan inte säga att de ena var förebild för det andra.63 

 

En minskning i antalet statare kom så sent som på 1910-talet men det ökade igen 

under åren för första världskriget då det var attraktivt att arbeta för naturalier och på så 

vis minska sitt utsatta läge på grund av varuknappheten. Denna höjning i 

stataranställda höll sig genom hela 1920-talet och övergick till en gradvis minskning 

under 1930-talet till att helt upphöra 1944.64 

 

3.5.3.1 Lönesystemet för statare 

Lönesystemet som tillämpades kom ur en gammal tradition.  

Den första generationen av gifta statavlönade män var på 1600-talet och deras årslön 

innefattade: 

• En bestämd mängd saltsill 

• En bestämd mängd kött, nöt eller fläsk.  

• Sex tunnor med spannmål 

• Bostad 

• Bränsle för att värma upp bostaden 

• 8–12 kronor i kontanter (beräknat 1975) 

Råvarorna hade ett värde på omkring 40 – 60 kronor per år och tillsammans med 

kontantlönen så var det mellan 48 och 72 kronors värde på en årslön (baserat på 

penningvärdet 1975),65 i dagens penningvärde motsvarar det 274 – 411 kronor.66 

                                                 
61 Lundh & Olsson, 2008, s. 22. 
62 Furuland, 1975, s. 21–30. 
63 Furuland, 1975, s. 12–14. 
64 Furuland, 1975, s. 21–30. 
65 Furuland, 1975, s. 9–10. 
66 Kungliga Myntkabinettet, 2018. 
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Lönen för en statare på 1800-talet var: 

• En halv tunna sill 

• Dagsranson av mjölk 

• En mindre kvantitet av kött, nöt eller fläsk 

• 6 tunnor med spannmål  

• Bostad  

• Bränsle 

• Kontantlön på 32 riksdaler 

Det sammanlagda värdet på deras lön i kontanter mätte kring 125 riksdaler67 vilket 

motsvarar omkring 16 876 kronor i dagens penningvärde. 68 Kostnaderna för lönerna 

skiljer med stora marginaler mellan 1600-talet och 1800-talet. Men det som skiljer 

1800-tals stataren från dess 1600-tals motsvarighet utöver lönekostnaderna är att de 

oftast hade tillgång till ett trädgårdsland med odlingsmöjligheter, de kunde ha en 

svinstia och några höns. Det kom även bestämmelser att vatten skall finnas nära 

bostaden. Mängden bränsle som man utgick med för varje år var omkring 20 m3.69  

Stataren hade även rätt till fri flyttning, de kunde själva välja om de ville byta 

arbetsplats. Annan rätt som statarna erhöll var skjuts vid sjukdom, och att vid dödsfall 

få den döde körd till jordfästningen.70 

 

Det arbete som krävdes av en statare var hårt och slitsamt och den lön de fick ut var i 

många fall av sämre kvalitet, så det var ett ojämnt och högst orättvist lönesystem som 

gagnade storbonden eller godsägaren. Många såg naturalönesystemet som något som 

nedvärderade människor och förminskade deras värde som individer. Ofta krävdes det 

att statarhustrun skulle utföra mjölkningen av gårdens kor vilket var arbete alla dagar 

inklusive söndagar, både morgon och kväll. Dock var det så att mannens statarkontrakt 

inte inkluderade att kvinnorna skulle genomföra mjölkningen utan de fick själva skriva 

på ett kontrakt i det avseendet, det såg många som ett steg mot kvinnlig frigörelse.71 

 

                                                 
67 Furuland, 1975, s. 9–10. 
68 Kungliga Myntkabinettet, 2017. 
69 Furuland,1975, s. 9–10. 
70 Furuland,1975, s. 9–10. 
71 Furuland, 1975, s. 9–10. 
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3.5.3.2 Arbetsuppgifter 

Vilka arbetsuppgifter som tillföll en individ var beroende på till och börja med vilket 

kön man hade men också ålder, erfarenhet och hur skicklig man var på att utföra de 

olika sysslorna. De arbetsuppgifter som oftast tillföll kvinnorna var hushållsarbete, 

mjölkning och i många fall skötsel av rotfruktsodlingarna. 

 

Männen arbetade med det tyngre jordbruksarbetet, skötte kreaturen och hästarna.  

På större gods och gårdar var det till skillnad från mindre jordbruk inte husbonden som 

ledde arbetet, utan de hade en anställd inspektor som agerade som produktionsledning. 

Det fanns även mer specialiserade arbetsområden vid en större gård med anställda som 

ledde arbetet inom dem som en jägmästare, trädgårdsmästare och förmän.  

Stataren var bland de lägsta i arbetshierarkin och de förväntades att kunna arbeta på 

alla de olika områdena inom jordbruket där det behövdes arbetskraft.  

Till statarkvinnornas dagsverkesuppgifter kunde det vara att hjälpa till i godsets 

hushåll med uppgifter som innefattade städning, tvätt och andra 

hushållningsuppgifter.72 

 

3.5.3.3 Avvecklingen av statarsystemet 

Under 1930-talet slog fackföreningarna igenom ordentligt och så även inom 

jordbruket. Lantarbetarkåren hade ambitionen att statarsystemet skulle förkastas men 

under 1930-talet bibehölls naturalönerna. Det var den 12 oktober 1944 som 

statarklassen fick sitt slut.73 Man ville bli kallade lantarbetare och vara anställda som 

lönearbetare istället för att kallas statare och arbeta för naturalöner.74 

 

Den tekniska utveckling som skedde inom jordbruket i början av 1900-talet minskade 

det tidigare stora behovet av olika typer av arbetskraft. När traktorn blev en vanlig del 

i jordbruket och med mekaniseringen av mjölkningen gjorde de att flera 

arbetsuppgifter försvann och flera statare och deras hustrur blev nu överflödiga.75 

 

Internationell utveckling och större utsträckning av kommunikationer gjorde att en 

större marknadsintegration och de ekonomiska skillnader som var mellan stad och 

                                                 
72 Lundh & Olsson, 2008, s. 265–268. 
73 Furuland,1975, s. 9–10. 
74 Furuland, 1975, s. 12–14. 
75 Lundh & Olsson,2008, s. 27. 
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landsbygd blev tydligare. Kollektivavtalen spred ljus över de skillnader som fanns 

mellan industriarbetare och statarnas anställningar och deras olika löneförhållanden 

Samhällsstrukturen förändrades med ett större fokus på staden och industrin och 

jordbruket med statarsystemet såg som föråldrat och ineffektivt.76 

 

1890 bildades den första lantarbetarinriktade fackföreningsrörelsen i Skåne av en 

grupp med statardrängar. Fredrik Vilhelm Thorsson var en stark politisk man som var 

djupt engagerad i fackföreningsfrågor och i rättigheter för lantarbetare. När det 

skånska lantarbetarförbundet bildades 1904 var det Thorsson som valdes som 

ordförande. 77 Han kom att bli en framstående person inom svensk politik och arbetade 

jämsides med Sveriges statsminister Hjalmar Branting som finansminister.78 År 1906 

bildas lantarbetarförbundet för mellersta Sverige och dess administrativa bas förlades i 

Eskilstuna. 

 

Legostadgan som reglerade förhållandet mellan husbonde och tjänstehjon kom inte att 

upphävas fullständigt förrän 1926. Delen av legostadgan som involverade 

tjänstetvång, att om man var arbetsför och inte kunde försörja sig på något annat vis 

var tvungen att ta tjänst som hjon avskaffades 1885.79 

 

Flera individer arbetade för att lyfta fram statarnas levnadsförhållanden och andra 

problem med statarsystemet till den allmänna publiken. Två av dem var prästen 

Henrik Fredrik Spak och författaren Ivar Lo Johansson, vilka båda såg de orättvisor 

som tillföll de av lägre samhällsklasser, båda arbetade flitigt för att det skulle komma 

att bli allmän kännedom så att det skulle kunna starta en förändring och förbättring. 80 

 

Den första perioden för lantarbetarrörelsen var kantad av lönekonflikter och strejker på 

flera av de stora godsen i mellan Sverige. Många ansåg att fackföreningar inom 

jordbruket var hotfullt mot samhället och att ägaren av ett jordbruk var mer utsatt och 

drabbades hårdare av strejker än en industriägare. Detta för att en jordbruksägare inte 

                                                 
76 Lundh & Olsson, 2008, s. 27–28. 
77 Furuland, 1975, s. 33–34. 
78 Nationalencyklopedin, 2017, ”Fredrik Wilhelm Olsson” 
79 Nationalencyklopedin, 2017, ”Legostadga” 
80 Furuland, 1975, s. 33–34 
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kunde hantera strejker genom lock-out aktioner utan behövde dagligt arbete på sin 

gård för att det skulle kunna gå runt ekonomiskt och produktionsmässigt.81 

 Med strejker som hade genomförts under åren 1907–1908 hade lantarbetarna fått ett 

antal mindre förändringar genomförda men lönemässigt var förändringarna små och 

det ledde till missnöje. Efter den riksomfattande storstrejken 1909 lyckades inte 

lantarbetarförbundets riksorganisation, som aldrig hunnit att bli fullt stabil, att klara av 

den fackföreningskris som efterföljde och förbundet gick in i en slags dvala. År 1911 

uteslöts lantarbetarförbundet ur fackförbundens centralorganisation och de hade höga 

skulder till LO. I samband med det här slutade förbundsstyrelsen att föra 

sammanträden men föreningen upplöstes aldrig rent formellt. 

 

När första världskriget bröt ut och det åter blev en ökning inom statarklassen började 

lantarbetarförbundets uppbyggnad. Per Albin Hanson som senare skulle bli 

statsminister i Sverige ledde, en av LO bekostad, aktion 1918 och då återupprättades 

lantarbetarförbundet formellt sett. Återuppbyggnaden pågick under hela 1920-talet.  

1930 slogs svenska lantarbetarförbundet och Upplands lantarbetareförbund samman 

och det gav ny kraft till föreningen. De fick även stöd från det socialdemokratiska 

partiet som hoppades på att få de många politiskt passiva lantarbetarna att ansluta sig 

till dem. Tillsammans genomförde lantarbetarförbundet och socialdemokraterna 

undersökningar om hur det såg ut i verkligheten för statare. Man fann att 

levnadsförhållandena i många fall var oerhört dåliga och att nöden var stor. 82 

 

Lantarbetstidslagen infördes och förbättrades 1936 och man instiftade även 

semesterlagar. Ökad säkerhet för lantarbetarna skapade man genom en lag om 

förenings- och förhandlingsrätt och man såg till att de fick skydd mot att bli vräkta om 

det skulle vara så att det förekom en konflikt med arbetsgivaren. Den sammanhållning 

inom organisationen och mellan lantarbetarna som byggdes upp var oerhört viktig för 

den framtida utvecklingen. När den eftersökta minskningen av anställda på stat kom 

på 1930-talet var det mycket tack vare lantarbetarförbundets arbete för förbättring. 

Den minskning som var skedde fort från mer än hälften, 54 procent, år 1938 till 42 

procent år 1941 och 1943 var procenten statavlönade inom det svenska 

kollektivavtalsbundna jordbruket nere på 35 procent.  

 
                                                 
81 Furuland, 1975, s. 33–34. 
82 Furuland, 1975, s. 36–37. 
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Själva avskaffandet av statarsystemet kom i samband med avtalsförhandlingar inom 

lantarbetsmarknadens olika parter. Det fastställdes den 12 oktober 1944 inför 

förlikningsmannen Per Westling. I de nya avtalstexterna bytte man ut ord och fraser 

för att styrka avskaffandet. Tjänare, dräng och husbonde var några av de ord som 

byttes ut, de ändrades till arbetare, karl och arbetsgivare. Avskaffandet var en 

befrielse, en seger som hade mer betydelse för mänskliga rättigheter än för ekonomi 

eller organisation. Under senare undersökningar framkom det att många arbetande 

inom jordbruket ansåg att förhållandena inte hade förändrats speciellt mycket men de 

ansåg att den nya lönestandarden och arbetstidslagen var det viktigaste som man fått ut 

av hela den politiska aktionen inom jordbruket. För många blev arbetet till och med 

hårdare efter att arbetsdagens timmar reglerat, det för att arbeta in den tid man hade 

minskat arbetsdagen med.83 

 

4 Arbetarna vid Johannishus fideikommiss 

I tabell 1 kan antalet dagsverken per dag under februari månad ses för de undersökta 

åren 1865, 1866, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877 och 1932. Under 1800-talet så 

genomfördes inte dagsverken på söndagar, men det kan ses att på 1930-talet är det 

förändrat med att det är tre och ett halvt dagsverke genomfört på just söndagarna. 

Februari månad är även den månad då det tillfaller en extra dag under skottåren, vilket 

har gett två av de undersökta åren en extra dag med dagsverke att ta hänsyn till.84 

Genom att dividera summorna för varje enskilt år med antalet dagar genomförda 

dagsverken för februari det året får jag fram medelvärde för antalet dagsverken per 

dag, det kan ses i tabell 2 och formeln använd är 
∑

𝑋
 = medelvärde. 

 

Det hände att man behövde mer arbetskraft än den som man hade tillgång till genom 

olika mer fasta anställningar så som en statares årsanställning och då hände det att man 

lejde inhyseshjon. De fick liksom de andra dagsverkande arbetarna hjälpa till med de 

uppgifter som behövde genomföras. De fick lön efter varje vecka som de tillbringat 

och arbetat vid godset. För varje år varierade antalet men för februari som undersökts 

varierade det från inga lejda upp till tre individer.85 

                                                 
83 Furuland, 1975, s.45–46. 
84 Johannishus, Johannishus slotts privata arkiv, 381 Dagsverksbok from jan 1865; 396 Karl-dagsverken 

vid Johannishus gård 1872–1877; 514 Dagsverkslista 1931–1932. 
85Johannishus, Johannishus slotts privata arkiv, 381 Dagsverksbok from jan 1865; 396 Karl-dagsverken 

vid Johannishus gård 1872–1877; 514 Dagsverkslista 1931–1932. 
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Tabell 1. Antalet dagsverken för februari månad åren 1865–1866, 1873–1877 och 

1932 

Å𝑟

𝐷𝑎𝑔
 

1865 1866 1873 1874 1875 1876 1877 1932 

1 27 27 0 0 21 22 29 26,5 

2 27 24 0 23 22 19 23 29,5 

3 22 21 19 22 20 26 19 26 

4 21 0 24 22 25 23 0 35,5 

5 0 25 25 23 24 21 20 31,5 

6 24 24 25 24 21 0 22 24,5 

7 23 23 21 26 0 25 26 3,5 

8 24 29 18 0 26 22 25 23,5 

9 25 26 0 21 23 22 24 25,5 

10 23 24 21 22 21 25 21 25,5 

11 21,5 0 21 22 22 23 0 31,5 

12 0 23 25 25 26 21 21 28 

13 25 23 24 24 21,5 0 21 24,5 

14 23 27 16 27 0 21 20 3,5 

15 23 26 15 0 23 16 25 28,5 

16 22 25 0 21 24 22 19 31,5 

17 28 24 21 19 23 18 22 30,5 

18 26 0 23 21,75 24 27 0 33 

19 0 28 23 25 19 24 21 30 

20 26 24 20 22 28 0 24 28 

21 25 27 18 21 0 22 24 3,5 

22 25 25 17 0 21 25 26 28,5 

23 26 22 0 23 21 20 22 29,5 

24 17 21 20 21 21 27 18 30,5 

25 24 0 21 25 28 25 0 29,5 

26 0 27 21 24 27 24 18 27,5 

27 25 26 20 24 26 0 23 27,5 

28 23 28 17 24 0 22 24 3,5 

29 0 0 0 0 0 13 0 27,5 

Summa 575,5 599 475 551,75 557,5 555 537 725 

Källa: Johannishus slotts arkiv, dagsverksböcker 1865–66, 1872–1877 och 1931–1932 
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Tabell 2. Medelvärde för antalet dagsverken per dag för varje undersökt år 

År Summa 
dagsverken 

Antalet dagar 
med 
genomförda 

dagsverken 

Medelvärde för 
antalet 
dagsverken/dag  

Medianvärde 

1865 575,5 24 23,98 24 

1866 599 24 24,96 24,5 

1873 475 23 20,65 21 

1874 551,75 24 22,99 23 

1875 557,5 24 23,23 23 

1876 555 25 22,2 22 

1877 537 24 22,37 22 

1932 725 29 24 27,75 

 

Vid en studie av tabell 2 kan man se att genomsnittet av dagsverken fördelat på antalet 

dagar då dagsverken genomförts inte skiljer sig med några större marginaler mellan de 

undersökta åren. 

 

Medianen ger en klar bild av att antalet dagsverken under 1800-talet inte avvek i 

mängd speciellt mycket från varandra mellan åren. Däremot är det en ganska stor 

skillnad för året 1932. Det kan förklaras med att dagsverken nu även utfördes på 

söndagar och helgdagar, även om det var i mindre skala, de värden som då tillkommer 

spelar in och drar ner medelvärdet. Det gör skillnaden mellan median och medelvärde 

ganska stor, vilket visar att det är stor spridning av storleken för de undersökta 

komponenterna.  

 

De arbetare som källmaterialet från de tidigaste åren i Johannishus eget arkiv är i 

första hand torparna och landbönderna, alltså de som brukade jorden mot att betala ett 

arrende.86 Men under den tiden som statarklassen var stark finns det mycket material i 

slottets arkiv som beskriver vilken stat som betalats ut, vem som har genomfört 

dagsverke, vilken dag och vilken arbetsuppgift som de blivit tilldelade. 

 

Statarkvinnornas dagsverken noterades i de flesta fallen i separata liggare. Under året 

1921 genomförde 52 kvinnor 1 175 dagsverken vid Johannishus. Några år senare 1926 

var det 858,5 kvinnodagsverken utförda av sammanlagt 76 kvinnor. 87 

 

                                                 
86 Torbrand, 1963, s. 139. 
87 Johannishus, Johannishus slotts privata arkiv, 439 Kvinnodagsverk 1921–1923 
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Förteckningar över den stat som delades ut till arbetare fördes i en stat-lista. I statlistan 

för februari 1931 var det 18 individer som tilldelades sammanlagt 350 kg vete, 1275 

kg råg och 345 kg av något skrivet som bl. säd, vilket tolkas som bland säd, i månads 

stat. Sen var det även noterat att de fick sammanlagt 74 liter helmjölk/dag.  

 

Arbetarna står listade med vilken arbetstitel i innefattade och de var som följer: 

• Förvaltare 

• Laduförman 

• Ladugårdskarl, tre stycken var skrivna under den här titeln 

• Svinskötare/ Svin karl 

• Förman 

• Motorskötare 

• Chaufför 

• Magasin karl 

• Fördräng 

• Dräng, det var sex stycken drängar 

• Stallmästare 

 

För 1931 så står det även listat sju gratialer varav ett av de listade namnen är ett 

kvinnonamn, vilket kan vara ett tecken på att hon är en änka som får stat som pension. 

Gratialerna erhöll 137 kg råg, 25 kg blandsäd för månaden februari samt 4,5 liter 

helmjölk per dag.88  

 

Den stat-lista som är förd över februari 1941 har åtta arbetare som tilldelades stat-lön. 

De fick sammanlagt 130 kg vete, 330 kg råg och dagligen fick de sammanlagt 33,5 

liter helmjölk.  

De titlar som arbetarna hade 1941 är följande: 

• Förvaltare 

• Laduförman, förkortat laduf. 

• Ladugårdskarl 

• Sadelmakare  

• Chaufför 

                                                 
88 Johannishus, Johannishus slotts privata arkiv, 573 Stat-lista 14/3 1930 – ½ 1931 
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• Murare 

• Stallmästare 

• Bokhållare 

 

Utöver de åtta så var 10 gratialister med på listan över de som fick stat under februari 

månad 1941, tre var kvinnonamn. Gratialisterna blev sammanlagt tilldelade 214 kg råg 

för månaden och 13,5 liter helmjölk per dag. 

 

I listorna för de båda undersökta åren finns det även spalter som förtecknar att det var 

tillfällen under andra månader på året som de kunde bli tilldelade ärtor, korn, 

skummjölk och kontanter.89 

 

4.1.1 Storleken på Johannishus fideikommiss 

Johannishus fideikommiss ligger utsträckt över Edestads, Förkärla, Hjortsbergas, 

Listerbys och Nättrabys socknar. Sammanlagt mäter hela fideikommisset 50 77/96 

mantal och det uppgick till ett taxeringsvärde på 2 161 000 kronor omkring år 1903.90 

Det motsvarar omkring 1 489 170 666 svenska kronor i dagens penningvärde.91 

Fördelningen för mantalen kring de olika orterna och byarna syns i tabell 3. 

 

Hemman och inom det dess mantal var mått för beskattning, det handlade om hur 

många människor och gårdar som fanns inom ett område och deras möjlighet till att 

försörja sig själva och betala den skatt som krävdes av dem.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 Johannishus, Johannishus slotts privata arkiv, 583 Stat-lista 1940–1941. 
90 Hahr, 1913, s. 16. 
91 Kungliga Myntkabinettet, 2017. 
92 Nationalencyklopedin, 2017, ”hemman”;” mantal” 
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Tabell 3 visar hur de olika mantalen lågfördelade inom fideikommisset ca. 1903 

De uppdelade 
markerna 

Mantal 

Almö 1 5/8 

Arpö  3/8 

Arvidstorp 1 1/8 

Bohaga  2/3 

Djurtorp  ½ 

Edestad 2 ¾ 

Förkärla 4 11/48 

Haglö Utjord 

Hattatorp  2/3 

Hjortsberga 2 ½ 

Kantaryd  2/3 

Lefvalunda  55/96 

Levfalundamåla   5/8  

Lilla Vambåsa 2 1/2  

Marken kring 
Johannishus 

12 1/2  

Mölleryd 1 3/4  

Ormanstorp   2/3  

Ryd   3/4  

Saltäng   3/8  

Skuremåla   1/2  

Stegeryd   2/3  

Stensjömåla   2/3  

Stora Vambåsa 5 3/8  

Tjustorp   2/3  

Tollseboda   2/3  

Tromtesunda   5/8  

Tromtö 1       

Vagnö   1/2  

Vång 6       

Värmansnäs   3/8  
Källa: svenska slott och Herresäten, av A. Hahr 1913 

 

I tabell 3 kan vi se att det område med högst antal hemman är markerna kring 

Johannishus. Haglö står med i beskrivningen av mantalen men omnämns som en 

utmark vilket betyder att det var mark som inte gick att använda till försörjning av ett 

hushåll.  

 

 Storleken på Wachtmeisters ägor centrerade kring Johannishus mätte upp emot en 

areal på 13 000 – 14 000 m2.  Deras eget jordbruk hade omkring 1 000 m2 med öppen 
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åkermark. Sedan fanns det skogbeväxt mark där 6 000 m2 var vanlig skog och 3 000 – 

4 000 var betesmark som var beväxt med skog. Åter stoden av mark, omkring 3 000 

m2, var den åkermark som tillhörde torp och arrendegårdar. 93 

 

4.2 Arbetarna vid Johannishus under 1920-talet 

4.2.1 Statare 

Kvinnorna var de som ansvarade för mjölkningen av korna, de började vid halv fyra på 

morgonen och förväntades vara klara vid sju. De var åtta kvinnor och de skulle 

sammanlagt mjölka 20–25 kor som gav 8–10 liter mjölk var. För att hålla ordning var 

varje kvinna tilldelad vilka kor hon skulle sköta.  

 

Korna var uppdelade i två ladugårdar, en för friska djur och en som kallades 

”tuberkleladugården” där djur med sjukdomen TBC hölls för att inte smitta ner de 

friska djuren. 

 

Vid lunchtid var det dags för andra mjölkningen och de kor som mjölkades då var 

endast de som nyligen kalvat. Sista mjölkningen var vid fem på kvällen. Under den 

period då korna var ute i hagar så kördes kvinnorna dit med häst och vagn för att 

kunna utföra mjölkningen direkt i hagen. Kvinnorna fick betalt för det här arbetet i 

form av 15–20 kronor i månaden vilket var lika mycket som mannen fick i kontant 

ersättning. 

 

För männen började dagen med att stallkarlen gick upp och såg till att hästarna var 

utfodrade och ryktade till klockan sju då de andra arbetarnas dag började. Den så 

kallade ”vällingklockan” ringde vid sju för att se till att statare, torpare och andra 

arbetare samlades för att bli tilldelade dagens arbete av ladufogden.   

Lunchrast fick man vid 12–13 tiden och då ingick både mat och lite vila. Den mat de 

fick från Johannishus var alltid bra och det räckte för att mätta en familj som inte var 

av alldeles för stort antal.  

 

Vid skörden slog mannen av säden med lie medans kvinnorna samlade ihop och band 

kärvar. När potatisen skulle skördas fick även barnen hoppa in som extra arbetare, de 

jobbade lika flitigt och länge som de vuxna.94 

                                                 
93 Hahr, 1913, s.16. 
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”Omsättningen av statare vid Johannishus var låg då de flesta trivdes mycket bra.” 

Anna Andersson, Statarhustru vid Johannishus gods under 1920-talet.95 

 

4.2.1.1 Lönen  

Den dagslön som den manliga stataren fick vid Johannishus var: 

• Tre liter mjölk om dagen 

• Tre liter skummjölk om dagen men de fick oftast så mycket skummjölk som de 

ville 

Den månadslön som erhölls var: 

• 50 kilo råg 

• 40 kilo vete 

• 30 kilo havre 

• 15–20 kronor 

•  

En gång om året fick man tilldelat 15 kilo ärtor och man fick även den potatis man 

behövde. 

 

Varje statare hade tillgång till lite jord där de kunde odla potatis i mindre skala. Det 

var även vanligt förekommande att statarna hade en handfull med höns och kanske en 

gris.Ville man ha andra varor så om smör kunde det införskaffas vid gårdens mejeri 

och då till ett reducerat pris.96 

 

4.2.1.2 Bostaden 

Den bostad som tillhandahölls var i storlek av två rum och ett kök med möblering som 

bestod av det allra nödvändigaste för varje familj. Kylan i bostaden kunde hållas 

undan med den ved som stataren fick kostnadsfritt för att elda med. Rinnande vatten 

och toalett inomhus var icke förekommande utan vatten fick man hämta en bit ifrån 

huset och för att finna en toalett fick man gå till ett utedass.  

 

                                                                                                                                             
94 Kalmar, Åberg, privatarkiv,  Livet på Johannishus gård under 1920-talet. 
95 Kalmar, Privat ägt av Åberg, Andersson, Pettersson, Livet på Johannishus gård under 1920-talet 
96 Kalmar, Privat ägt av Åberg, Andersson, Pettersson, Livet på Johannishus gård under 1920-talet 
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4.2.1.3 Fördelar och högtider 

En högtid som firades med stor entusiasm var midsommar. Då spelades musik och 

man dansade kring en rikligt dekorerad majstång. Två tvätterskor hade bakat 600–700 

midsommarbullar som var och en fick äta av tillsammans med kaffe om man ville.  

När skörden var över firade man sommarens arbete med ett liknande firande kallat 

”skördeleken”.  

 

Även i oktober kunde det bli lite festligare stämning då statarna fick klippa hästarnas 

svansar och sälja taglet för att sedan dela vinsten mellan sig. 97 

 

4.2.2 Torpare 

Genom att äga ett eget bostadställe kunde man få ett friare liv vilket många statare 

önskade, det var svårt att uppnå men med tur kunde godsägaren ha ett ledigt torp som 

man kunde få tillgång till.  

 

Den hyra man fick betala för ett sådant torp var att mannen fick som plikt att under 

sommarhalvåret utföra tre dagsverken i veckan på godset och under vintern två 

stycken. Det tillkom även att utföra helgdagsverken två helgdagar i månaden och då 

var det i ladugården eller i stallet. Hustrun och vuxna döttrar fick bidra till hyran 

genom att på sommaren genomföra 12 stycken så kallade ”fruntimmersdagsverken” på 

åkern.  

 

Själva torpet fick man sköta de dagar då man inte hade arbetsplikt. Det fanns torp av 

olika storlek och de mindre hade oftast inte någon häst eller annat dragdjur så då var 

de tvungna att låna av en vän eller helt enkelt spänna för sin ko. Om det blev kärvt för 

torparen och han till exempel behövde hö kunde han få slå gräset i dikesrenen mot att 

han fick genomföra fruntimmersdagsverke för värdet av det som skördats.98 

 

 

 

                                                 
97 Kalmar, Åberg, privatarkiv, Livet på Johannishus gård under 1920-talet. 
98 Kalmar, Åberg, privatarkiv, Livet på Johannishus gård under 1920-talet. 
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4.2.3 Arrendatorn/ bonden 

Om man hade det bättre ställt ekonomiskt så kunde man hyra en arrendegård. Den 

hyran betalades med pengar istället för arbete och mannen kunde då arbeta hemma på 

sin gård varje dag. Men helt arbetspliktsbefriad var han inte för han förväntades 

genomföra ett visst antal helgdagsverken på godset men i många fall anställde han 

någon som fick genomföra dem åt honom.99 

 

4.3 Pension och stöd för icke arbetsföra 

I listorna för utdelning av stat till arbetare finns en sektion med individer klassade 

under rubriken gratialister. De är ett mindre antal individer och innefattar både 

mansnamn och kvinnonamn. 

 

Gratial innebär en typ av ersättning, pension eller nådegåva oftast givet till änkor och 

barn men det gavs även till arbetare som av olika orsaker som skada eller sjukdom 

hindrades från att arbeta. 100 Under de olika rubrikerna och klasser för arbete som kan 

ses i tabell 4 är gratialist en av de uppradade för år 1923.  

 

4.4 Arbetsuppgifterna 

När arbetarna skulle genomföra sina dagsverken fördelades de till olika sysslor. Under 

februari månad, som undersökts, skiljer sig arbetsuppgifterna från de som behöver 

göras under de andra årstiderna. Tabell 4 beskriver de arbetsuppgifter som var aktuella 

för de som skulle genom att föra dagsverke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99 Kalmar, Åberg, privatarkiv, Livet på Johannishus gård under 1920-talet. 
100 Svenska Akademiens Ordbok , 1929, ”Gratial” 



  
 

36 

Tabell 4 de olika arbetsuppgifterna som dagsverkarna kunde bli tilldelade under 

februari månad för åren 1910, 1922 och 1923 

1910 1922 1923 

Åkerbruk Åkerbruk Åkerbruk 

Ko 
ladugården 

Ko ladugården Ko ladugården 

Arbetsstall Arbetsstall Arbetsstall 

Mejeriet Ved hug + körn Ved körn 

Vedhuggning Mejeriet Gödsel körn 

Magasinet Magasinet Gratialist 

Godset Tröskning Ved till Grefen 

Tröskning Svinstall Ved till V-åkra 

Gödsel körn. Slöjdboden Last spmål 

Grund förb. Div. gård Slottet 

Mangling Gödselkörning Väglagning 

Diverse gård Slottet Isning 

Lastat 
spannmål 

Täckt Isfläck Kört stockar 
Skog och äng 

Isning Ved till v-åkra Kraftfoder 

Ved till v-
åkra 

Mangling Ormastorp 

Bygg rep. Ormanstorp ---------- 

------------ Lastat Vete ---------- 

------------ Gratialister ---------- 

------------ Kört hö ----------- 
Källa: Johannishus arbetsfördelnings bok 1909–1910; arbetsfördelning1921-1923  

 

De arbetsuppgifter som skulle utföras i februari var både förberedelse inför vårens 

odling, skötsel av gårdarna och godset och genomförande av den produktion som 
gården stod för. 

 
Tabell 5 Beskrivning av vilka arbetsuppgifter de lejda männen kunde bli tilldelade 

1893 

1893 fördelningen för lejda 
mäns dagsverken 
Åkerbruket 

Reparationer 

Benstampen 

Malet stat säd 

Malet köp säd 

Magasinet 

Onera 

kovänderiet 

Schäferiet 

Lardugårds bygg. 

Mejeriet 
Källa: Johannishus arkiv, 389, Dagsverksfördelning 
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Onera står för något som en person är skyldig eller tilldelad att utföra.101 Det kan 

handla om sådant som inte är lika fast bestämt utan det ändras efter det behov av 

skötsel och arbete som uppkommer.  

 

Arbete kopplat till odling fanns i form av åkerbruk, lastat vete, tröskning och liknande. 

I form av skötsel av kreaturen fanns områdesindelningar som koladugården, svinsstall 

och gödselkörning. 

 

Benstampen var en typ av kvarn där man malde ner djurben till benmjöl.102 

Sedan fanns uppgifter för att sköta godset och hushåll så som att hugga ved, arbeta på 

slottet eller sköta diverse sysslor som behövde göras på gården. 

 

I avlöningsboken för 1938 är Johannishus fideikommiss arbeteare uppdelade efter 

vilket av de tre större gårdarna som de arbetar vid. Gårdarna är Johannishus gård, 

Vambåsa och Edestad.  

 

De olika arbetstitlarna och antalet anställda inom varje profession, var som följer: 

• En ladufogde 

• En bokhållare 

• En stallmästare 

• Tre stycken ladugårdskarlar 

• En fodermarsk 

• En chaufför 

• En traktorskötare 

• Sex stycken drängar 

• En sadelmakare 

• Fyra stycken elever 

• En diskerska 

• Två städerskor 

• 26 Torpare 

• 14 Daglönare 

• Två Murare 

                                                 
101 Svenska Akademiens Ordbok , 1950, ”Onera” 
102 Nationalencyklopedin, 2017, ”benstamp” 
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Utöver det så fanns det noteringar om säsongsanställda arbetare som fanns tillhands på 

godset under augusti och september. Det var fem stycken säsongsarbetare anställda vid 

Johannishus gård år 1938.103 Det fanns många olika titlar och arbetsbeteckningar men 

det finns ingenstans nedskrivet i Johannishus arkivmaterial som beskriver statare, de 

går antagligen under andra titlar så som dräng och ladugårdskarl. Det finns stat-listor 

vilket tydligt visar att det fanns arbetare anställda vid Johannishus som blev 

naturaavlönade.  

 

5 Konklusion 

Johannishus fideikommiss under slutet av 1800-talet och första delen av 1900-talet var 

en plats där flera av de olika samhällsklasserna möttes och arbetade. Genom 

handlingar och vittnesmål är det tydligt att greven och hans familj som ägt och 

fortfarande äger fideikommisset tog väl hand om sina arbetare. Den grevliga ätten 

Wachtmeister byggde upp det tidigare lilla säteriet till att bli det slott med stora ägor 

som står kvar där i dag. Genom att det var ett fideikommiss ärvde inte äldsta sonen 

skötseln av gården fören båda föräldrarna hade gått bort, därför var det under längre 

perioder änkorna Wachtmeister som styrde godsets affärer.  

 

De undersökta dagsverken visar att det var konsekvent i sitt behov av arbetare och att 

timmarna och fördelningen inte förändrades förrän in på 1900-talet då arbetstimmarna 

ändrades enligt lag. Utvecklingen i samhället med uppkomsten av olika fackföreningar 

och krav på bättre arbetsvillkor och rättvisare löner, gjorde att undersökningar av 

levnadsförhållanden genomfördes inom statarklassen, vilket ledde till avskaffande av 

systemet.  

 

Arten av arbetsuppgifter som de dagsverkande kunde bli tilldelade förändrades genom 

åren, men det fanns de som alltid var konstanta så som åkerbruk, koladugården och 

godset. 

 

I arkivhandlingarna som tillhandahölls av Johannishus gods står aldrig arbetarna under 

beteckningen statare utan de står uppskrivna under andra arbetsbeteckningar så som 

                                                 
103 Johannishus, Johannishus slotts privata arkiv, 171 Avlöningsbok för år 1938. 
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ladugårdskarl och dräng. Löner delades ut i stat till många av de arbetande, de fick säd 

varje månad och de fick en ranson med mjölk varje dag.  

 

I handlingen om livet på Johannishus som Eva Pettersson nedskrivit från sin mor, 

Anna Anderssons, beskrivning om hur det var att leva och arbeta inom de olika 

grupperna av anställda vid Johannishus under 1920 framkommer en bild som 

beskriver hårt arbete men också hur faktiskt livet kunde se ut. Lönen och 

levnadsförhållandena beskrivs, allra tydligast för stataren.  
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