
GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

FÖRELÄSNING

TORPAREN ÄR EN KVINNA
Om torparhustrur, dagsverken och arbetsdelning i svenska torparhushåll under 1800-talet. 

Det här föredraget handlar om genusarbetsdelning i svenska torparhushåll under 1800-talet. Fram till andra delen 
av 1700-talet kunde en relativt stor andel av de som tjänade som dräng och piga etablera ett eget hushåll och ha 
en egen liten gård efter att de gift sig. Men efter 1750-talet minskade den andelen. Istället ökade antalet människor 
som arbetade helt eller delvis på någon annans jord under hela livet. Denna process brukar kallas för 
proletariseringen av landsbygden befolkning. Antalet torpare, backstugusittare, gatufolk och inhyses fyrdubblades 
mellan 1750 och 1850. Men hur påverkades vardagen av den här processen? Påverkades kvinnor och män olika? 
Föredraget fokuserar på hur arbetsfördelningen i de jordlösa hushållen såg ut och framförallt på gruppen torpare. 
Torparhushållet bestod nästan alltid av ett gift par och definierades av dagsverksskyldighet till jordägaren. Hur 
delades dagsverksskyldigheten mellan män och kvinnor? Och hur påverkade det arbetsfördelningen på torpet?  

Malin Nilsson jobbar som forskare och lärare vid Ekonomiskhistoriska institutionen vid Lunds universitet.  

Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet bedriver sedan 1985 en öppen seminarieverksamhet som syftar 
till att öka den historiska förståelsen för samhällsförändring ur ett underifrånperspektiv. Verksamheten strävar 
efter att vara en mötesplats för akademiker och en intresserad allmänhet.

Tid: 2 oktober , kl. 14.00 
Plats: Statarmuseet, Torupsvägen 606-59, Bara 
Medverkande: Malin Nilsson 
Arrangör: Centrum för Arbetarhistoria och ABF Sydvästra Skåne

För mer information eller frågor kontakta 046–222 79 52 eller emma.hilborn@hist.lu.se

Arrangemanget är kostnadsfritt!
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