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Under senare ar har hantverkets roll under dec. industriella ~evoIutLonenïjA olika s&5 !<omanitakt bli fdorem5l för ett Okat Intresse f r i n forskningens sida. Srniborgerligheten, f vilken srauiiföretagare Inom hantverket var ett viktigt inslag,
har alltmer i s p P ~ ~ r B < s a m i ~ aInom
t s S 2 forskningen runh den tidiga arbetarrarelsen har hantverksarbetarnas betydeissfulla 1-01]alltmer blivit EörerniHfCYr unders d k n i ~ g e r Medan
.~
man tidigare ir3mst har koncentrerat sitt intresse psb fabriksindustrin har nian p5 senare 2r t iSlcbinde grad noterat handarbetets fortsatt
betydelsefulla roll oberoende av nya kraftkallor och
Det kan darför finnas all anledning att nal-rmre granska den utSBndska forskningen rune hantverket under de senaste v i a decennierna, Min avsikt h%rhar varit att bide f6rseEsa sammanfatta vissa. resultat, men ocksa att f6rsbka se vilka
Intresseonriden som tagits iipp och vilka olika tillv2gagAngssatt som anvants.
Jag l-rar vail att begranser mig tåbl den tyska och brittiska forskningen. Utveckiinger? i dessa lander torde ha varit av sarskild vikt fbr Sverige under 1800-talet.
6'radiiioneilt hade det s~rensbaahantverket varit ngra knutet till Tyskland och
n2ririgsfriEae~sref01-~nerna.
i Sverige genarnfdrdec, tidsrnassigt I ngra anknytning
r111 utvecklingen i de tysiska staterne. England var viktigt 4 den svenska diskussionen som exempel p i der mest avancerade kapitalistislta Bandet; harafrin hamtade man alit efter egen uppfattning ftirebilder eller avskr8ckande exempel. Man
kan ocks2 motivera inskr%nknángex~
med den ~radihisnel%t
sicra betydelse soan
forskningen J dessa Bander haft 5 ben svenska forskningen.
Nigot .r"
iorsök till en definition av begreppet 'hantverk' vore knappast l a l p %ag!att gOra p2 förhand, utan det anvands hiir i en vanlig och vag mening som
sm5skalig fBretagsahmhet med krav p5 yrkesskicklighet hos iitdvaren. En betydeisefuii s%tillnadi tj~slcioch engelskt sprakbruk bör dock framhiillas, Medan
det tyska ordet 'Wandwerlcer' i första hand anger den sjalvst2ndige yrkesutbvaren, ak:is% m a s m - ~ lbetecknar
,
eogelskans 'artlsar,' en hantverksskicklig arbetare ö~rerkuvuci,antingen deni-.e arbetes inom I~antverkeller industri.' Den senare betydelsen av 'hantverkarey h-tar jag inte velat uteslinta. Tvtitt intresse rbr
allts5 Ente bara hantverketi ekonomisk mening utan aven b&arna av haatverksskicltiighekcn, antingen dessa varit mastare eller arbetare.
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Det bör ocksi n2mnas att jag framst varit intresserad m stadernas hantverk.
allts6
Den under 1970-talet livliga diskussionen om proto-industrialisesla~gen~
den hantverksmassiga produktionen i agrara miljöer för en s:ösre marknad, behandlas följaktligen inte i denna

I Tyskland har en livaktig forskning runt hantl~erkesoch dess 6de under industrialiseringen förekommit i över hundra ar. Bakgrunden till denna forskning
var samtidens oro bver E.mantverZaets Ode % konkurrensen med industrin. Denna
fraga har sedan i stor utstrackning kommit att dominera den tyska forskningen
p i detta omride.
Under 1800-talet dominerade en pessimistisk uppfattning om hantverkets anpassn2ingsfbirnige~.~
Gustav Schmoller, som 1871 publicerade Geschichte d e ~ .
deutschen lUeingewerbe im BB, Jahrhundert, var en ledande representant fsSr
denna s k "nedgaingsteori". 1 konkurrensen med fabrkkrsysle~~et
med dess utnyttjande av maskiner och en lingt gingen arbetsdelning skulle hantverket i
jangden vara dömt till underg6ng~Stordriftens f6rdePa.r skulle leda till en kraftig koncentrationsprocess och hantverket fdrvantades i en snar framtid spela
endast en marginell roll. Framst&ende forskare som Werner Sombane och Ka-11
Buchner anslöt sig i huvudsak till denna uppfattning.
Aven inom marxismen dominerade denna uppfattning, I t ex Det kommunistiska manifesrel förutspaddes hantverkets underging och hantverkarnas proletarisering som ett led i kapita%ismensutveckling mor ett alltmer polariserat samPralle.
Men ganska tidigt vaxle en alternativ uppfattning fram. Den faktiska utveckiingen visade att hantverket trots de dystra profetiorna fortsatte att spela en viisentlig rofl 4 ekonomin. Forskningen kom nu mycket starkare att betona dess
fbrmiga till anpassning. Hantiierkee förgndras under inflytande frhn industrin,
men det fbrsvinner inte. Efter första varldskriget kom denna u2pfattriing att b14
den dominerande.
Den moderna tyska forskningen har i huvudsak kommit att ansluta sig till
den senare uppfattningen och har avvisar "nedgAngsteorin". Den som p6 senare tid p i allvar krar tagit upp dislabossionen ar Wolfram Fischer som L964 i en artikel granskade uta~ec9aiingenunder perioden L 800---1870. Fischer betonar att
utvecklingen var differentierad; medan vissa hantverk kunde g5 tillbaka eller
stagnera kunde andra ti~4viixaoch nya yrken uppsti,' Men för hantverket som
helhet visar det sig att de inom h.antve:ket sysselsatta under perioden har ökat
sin andel av befolkningen. Detta galler ocksi fon- stora klassiska hantverk som
skomakare och skriiddare. Samtidigt har verkstadsstorleken ökat viEket visar
att ensamföretag i viss utstrackning har ersatts av stbrre och mer bgrkraftiga %öretag.' Fischer varnar för att alltför ensidigt betrakta hantverkets konlaurrens
med industrin. a f t a befann sig dessa inte i direkt Itonkoarrens utan t<unakesnarare komplettera varandra. Man bör heller inte Hagga alltför stor vikt vid det for-
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halkandet att harmverket 1 fdjrhallande till industrin rnfaskade sin andel av ekonornip. V'id en ekonomis. liihb;ii u:rsluce: j2 inte detta 3,tt hantverket absolut
sett rilkv2xer. Den ekolaorniska tillviircir som Indus~ria~gserlngen.seing
medfezde Innebar en ökad naarknad som aven hantverket kunde dra nytta av.''
I stallet fbr nedggng belona- Fischer strukturförändringar och en i huvudsak
framgAngsrik anpassiing "11 nya fbrhillanden, Dessa förändringar innebar 1
första hand att hantverket försköts allt mer fi5.n v a r ~ p r o d u k t i otill
~ ~ekonomins
servlceceIalor k form av reparation och försdjning, Att denna fbrändring kunde
vara svgr och sm%rtsamoch aven innebar att en del yrlcen fbrsvann förnekar
han inte. 13antverléar11asGkade andel av befolXtn2ngen behbver inte heller vara
ett enbart positivt tecken, Den Itan bero p i alt yrkena blev Overbesatta. Fischer
tror att detta delvis kan ha varit fallet, sarskilt fbr den tidigare delen av perisden. Den krafti-ga befolkflingstikk7~2;~teaa
under det tidiga 1800-talet kunde inte
suga-s upp av jordbruket. Eftersom den tyska industrin utvecklades relativt sent
tvingades mapaga av dessa ,personer m6jligen in B hantverltet, dar de ökade antalet personer inom dess ~~nderskikr
som knappast kunde förtjäna sitt livsuppehalie. Med industriils iillw2xt kunde detta befolkningsöverskott sugas upp och
?tom inte i2ngre att belasta hantverket, haen medan vissa yrken troligen praglades av @iierbesattningpriiglades andra sannolikt air en ïramghngsrik anpassning."
fischer har i en senare uppsats frin 1948 fortsatt granskningen av haa~cverkees utveckling för den senare delen av I8GO-talet, Mar förs8ker han visa att
medan andelen sysselsatta 1 srniföretag - fem ekler farre arbetande - sjbak relativt befolkningen och alia inbustrisj~sseisaiea,sa kan srniindustrin påvisa en
gynnsam prcrduk'ii~~ihetsuevec1~king
~ c rilailvt
b
sta-3, investeringar. Inte minst
har ett ökat anvandande av eleltlriska motorer gynnat smAindustrin. Fischer
kommer till sjutsalsen att smilndustr2s.i t o m Itan ha haft en ajverproporlionell
andel av den tyska ekonomins tillväxt, %:/en om denna slutsats ar nycket osaker ."
Ett antal geografiskt aiigr2nsade undersbkningar har genomf6rts under senare &r och vi skall harngst se vad de har att saga Om hantverkets alkrniinana utveckling. Biand dem som studerat EairhAllandena under den fbrra delen av 1800talet kan nämnas Iaaus Assman, som imdersbke halatvesker i nigra mindre stader i Hannover, 96rg Scschke, som undersbkt n&ra andra stgder i Hannover,
och Jurgen Bergn~ann,som studairat berlinhant~ierke~.
Assman ger en ogynnsam bild av hantvrrkets u"i.rieckling under perioden.
Denna itan dock inte f6rctAs soax ett resultat av 1~0n~nurrens
fran industein; denna var vid denna tid obetydlig och drabbade zndact nigra f & yrken. i! stiiElet
nzaiste utvecklingerr f6rstAs som ett sesuiia.t av det förindustriella sarnhaillets utvecltilng, Som en konselavens av da: kraftiga bzfslkningstiliv2xten uppstod en
a.llm3.n undersysseis2ttnix~ggrnAsiiga sökte sig d i tail hantverket fgtr att E$- nAgon
utkomst O v e r h u ~ ~ uEn
~ Ik~aselcvens
~
iiar att haniverl~artatheten6icade9 samtadig: som i j u n k a ~ ~ dre~Ilnkomster
e
fOir befolkningen innebar en minskad efterfriigan. Dessu.*iom bláade k~nku~rrensen
frAn lanthantvenlc sch fr5n utI2ndslia
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hantverksprodukter. Tillbakagaragen drabbade friimst de ko~~su~~tionshantveira
som arbetade för en bredare marknad, Ma~tverksom arbetade fös en lyxmarknad hade bBtt,t-echanser. Den s i smi,nlngorn begymande in6:ustiialiserEngen hade daremot gynnsamma effekter fDor hanta~erkes.Dexl i n n e k r n2mligen en Bkad
efterfai.gan p5 dess produkter, t ex f6r metallkanrverl<en. Genom de:s med industrialiseringen saaimanhangande urbaniseringen gynnades ocks5 bygghantverken.13 Som synes Br Assmans analys full? förenlig med Fischers synpunkter.
Jeschkes OamstBlining ansluter nara till Assmans. SO- och 40-talen. praglades
%V. dAliga konjunkturer J staderna. Ett Overutbud a:~ gesslaer kan piv?sac, B brist
pA arbete etablerade sig imanga av dessa som ensammastare, nigot som Seschke
kaliar 'flykr till sja4vsta4adéghet9'. En Overbesiitining av n5nga yrken blev följ' o -p
den, en situation som inte Iiittade forran med BonjunkhuruppgAngen pi 1050talet .I4
V stort sett har oe6s51Bergm-ann 1 sitt arbete om berlinhantverket - som senare n2rrnare skall presenteras - samma ~zppfattning.Hantverkets Iage fOrs2rnras under det tidiga 1800-latet. Kars betonar den kraftiga betslkningstilhv2>cten9
men ar beredd att tillskriva den begynnadie industrialiseringen en 1~4s~
negativ
roll.15
N5gra forfattare som p i grundval av lokala undersökningar granslrat utvecklingen under 1800-talets senare hálft har ocksi5 anslutit sig till kritilten av "nedgingsteorln". Karl-Heinz Schrnidt och Gerhard Shavedeliagen har studerat förha13landena P hertigdbrnet, Braunschvveig c h konmit till mul-at som i stort sett
bverensst2mn~ermed Fischers. Vid en jiimfbrelse riieLEan 1861 och L895 visar det
sig att hantverket Bkat sin andel av herrigdbn~etsbefolkning kr~ésatt Industrin
kraftigt expanderat. Inga yrken hade heiler heit tillbakatrangts. Vissa yrken sarskilt byggnadshantverken - Icunde expandera medag nya yrken uppstod. Vad
vi ser ar inte bilden av tillbakatrangande utan av serukt~rf6randring.'~
Medan Schmidt och Stavenhagen framst har arbetat med stztistik över h a a verkarnas numerar har Adolf Noli, som stud.era', förhalandena I Arnsberg och
FAhJnstes, ocksa 1cu.nnat fA fram siffror f6r hantverloets inkomstfbrhiilianden
och kapitalinteasitet, Han har di kunnat visa att hantverket hafl en gynnsan
inkomstutveckling och genom en bkad loapitalinsats kunnat öka sin produkiivitei. Den genomsnittliga verkstadsstoriken bkar ocksi., framst genom att enmansfbretagen bljr allt farre. Noll betonar ocksi att vi har att göra med en
strukturkris, dar mindre effelctiva fdreeag som inle förmar anpassa sig till den
nya marknadssituationen slas ut, och hantverket kommer att domineras av mer
effekliva enheter . l 7
Medan anslutning till huvuddragen av Fische-ns &sikter varit stark i dedi senare
forskningen har han inte Bitt sta heit oemotsagd. Shulamit Angel-Vo2kov har
redan i titeln p i sin uppsats fran 1974.,"The Cec'ine of the German Handiczalts
- Another WeappraisaH", markerat s h vilja tiol omprevning. Hennes kritik riktar sig mot Fischers artikab fran 1968. 13ow kritiserar honam fair att ha behandlas all srniföretagsamhet som en kategori. Z hans siffror över I-santverkets tillvaxt kommer darf8r rena serviceyrken som restaurangri2rEng och fris3rer att
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spela en framtriidande roPB. Hon Itritiserar ocksa den oatprsglat ekonomiska inrikining s o l kritikerna a-i "neQg2ngctessn9' har och deras f ö r ~ i ~ m m a n dave
andra historiska faktorer .l8
Men hennes huv~adkritikgr att f0rkastandet av "nedgii~~gstesen"döljes naturen hos de föraindringar som hantverket genomgick, och g0r det svart att förklara de livligt förekommande klagomilen frin masrarna och det starka stbd
som "nedg~ngstesen9'hade i samtiden." För att först6 de senare Lenorneriea-i
prövar Angel-Volkov att analysera utvecltlingen sander den s k "stora depressionen9' 1873-96.
Hon förrrekar inte att en tiklvaxr av antabet hantverkare skett under denna per att denna atföljts av en ökad polarisering mellan mindre
riod men f ö r s ~ k e visa
och större mästare och av att miinga mindre, sarskilt ensamarbetande mastare
tvingats bverge sina verkstader. En huvudorsak var de kraftiget sjunkande priserna p5 hantverksprodultrer. De sma verkstaderna hade heller i n k f@rmattgenomföra större EtapBtaBin~iesreringar~
Den produktionstillvax&inom flera sektarer med masaga srng fdjiretag som Fischer byggt en del av sitt xgument p i , miste
fdrkHaras med den bkande kapitaiiavesteringei, inom de större och medelstora
företagen. PA samma §&ttsker den genomsnitl?lga. tillvaxler, i verkstadsstoilek
frgrnst genom att de större fbretagen tillvaxer. Angel-Voikoa. kan slutligen visa
hus i minga yrken antalet verksegder sjunker, nigot som s2rskiit drabbar de
sm5 och ensamarbetande msstarna. Ron menar att man p5 detta save kan förklara samtidens syn p5 hantverkets öde.
Trots att Angel-Vslkov direkt har urgait BBn att kritisera den i nutiden vanliga uppfattningen är hennes syn fullt förenlig med &siktenatt de4 rörde sig om en
strukturkris. Hon förnekar inte att mzlanga mastare frar~gA~rgsrikt
lyckats ar.passa sig. Skilinaden ar snarare en tyngdpunktsf6rskjutningg diir de andra författarna betonat de frarngangsrika fsretagen I2ggei Angel-VoIkov siörre vik:
vid de mästare som blev utvecklingens offer.
Förutom 99nedg&ng~tesen99
har en annan fraga med rötter E 180C-talets diskussion varit föremål för forskning pi senare Ar, narniigen fragan om effekterna av naringsfrihetens införande. Friedrich-WiShelm Henning har undersbkt
sambandet mellan hantverkets numerara utvecdtliag och niiringsfrihetens införande för de olika tyska staterna. Haals slutsats tir att de legala ramarna var rsPativt betydelselösa. Kortfristigt Hedde ngringsfriheten i vissa omraden tiEI eeg.
Bkat anta8 maistare och mindre verkstadsstorlek, i andra smndden till ett minskande antal hantverkare. Taen den helt dominerande trenden var en ökning f6r
hantverket, fraimst genom ökande verkstadsstorlek. Denna u'ivecliling skedde A
huvudsak utan samband med naringslagstifi~~in~e~~.'~
Xad Heinrich ICaufiold
har granskat effekterna av Preusseris inskrankningar i aiaringsfriiaeten 0849 sch
finner att dessa i praktiken varit relativt ovasentliga. Deras syfte \/ar att politiskt Imgna hantverkarna efter 1843 Ars revolution, inte act permanent uppMia
aiiiringsfrihetena." Gerhard Schwarz har i en undersblning aii hantverket i
Bayern strax fOre 1860 kommit till slutsatsen att den restriktiva n2ringspolitiken
snarare &n att gynna hantverket har haft negativa konselt:iensei f6r det, effer-
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som det har hindrat en anpassning Ii11 de nya f~rh$llamaderaa.~~
Seschlce har B sitt redan namnda arbete om ha~tverket1 Ra?-nover fbrsbkt
visa at"tnaringsreg8eringarna i stort sett varit verkningslösa och alltsi inte kar
kunnat piverka hantverket vare sig positivt eller negativt. Detta har inte kunnat
avckarma sig friin andra ekonomiska inflytanden sch dess kris i is te analys'eras
i samband med eVcoaomBn som
Enighet tycks allts8 r i d a om att naringsfrihetens införande inte kan anföras som orsaken 1911 hantverkets kris under 1808-talets fdrra h&lft p i s&satt som skett i en del tidigare forskning.24
Som frarngar av den presenterade litteraturen har den tyska hantverksforskningen praglats av ett elconomiskt-historiskt perspektiv med stark tonvikt p8
kvantitativa ekonomiska data. Prograw~matisktfinner man en sidan inriklning
110s Vfilhelrn Abel i en uppsats om hantveikshlstorlsk forskning. Abel kritiserar
den tidigare forskningen för att alltför mycket ha koncentrerat sig på skrinas
roll. Han efterlyser i stallet en forskning som inriktar sig p$. att ta. fram statistiska
uppgifter bver ekonomiskt betydelsefdla ting salsom pliser, lOner, skatter, omsattning etc, Forskningen Irrar ocksi inrikta sig p6 att klargora p r o c e s ~ f ö r l o p p . ~ ~

Den viktigaste Bardomen man kan dia av den tyska forskningen och dess betydande insatser pii detta fal"sr att man om6jIigf kan berrakta hantverkets uutveckFing ur ett PaedgdPag~pe~~speItPd~~
Som vi har sett betonar Qen tyska fonskningen i stallet strs!cturomvandlingen. iMen h2r ligger enligt min mening en
svaghet med minga av de tyska arbetena; man har o~~tl~stdwdigt
klargjort vari
denna sersaksursmvand1"ingbestdr. En orsak till detta tror jag 2.r att man har varit alltf6r fixerad vid kvantitativa m&. Man har d%rfdi-bjii~ithanvisad till den
dåtida statistikens uppfattning om vad som var hantverk. D e m5tt man YZr kan
darför ddlja väsentliga för2ndri~garI de realiteter man mater. Hur mycket har
till exempel en skomakare som producerade skor p i beställning t114 en lokal
kundkrets att gbra med en sentida kollega som huvudsakligen agnar sig &tskaf d r ~ ~ l j n i noch
g reparationu Hen offentliga statistiken kan de dock i allmanhet
inte skiljas i t . Denna överging frin produktion till service har uppmarksammats men dess roll har inte !c4argjortss.Men &en andra viktiga skillnader Inom
hantverket mAste uppm2rksamrnas, FOr att Idargbra delta skall vi t~arnastpresentera en begreppsapparat utarbetad av Karl-Heinrich Kaosfhold.
Ksauflnolds arbete behandlar "die Gewerbe" i Preusseri runt 1 8 0 . iMed "Gewerbe" avser han a11 producerande vericsamhet med undantag fOr jord- och
skogsbruk, jakt och fiske och icke-agrar rivarup~oduktion.Han har t v i syften
med boken, dels att framsidla naLingarnas struktur geografisdtt, storleksmassig&,socialt och deras fördelning p i olika grenar, dels att undersöka hur lingt
det kapitalistiska produP~tionssättetutvecklats vid denna
bör det senare
syftet blir det nddvsndigt fi9r Kaufkold att skilja melian olika företagsforrfler
som ar uttryck fbr olika graden av kapitalistisk organisation. Han $Or detta i
ansintning till aldre forskare sisom Marx och representanter fbr den tyska his-
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toriska sEc01a1. Elans schema ar allts2 inie originellt men ar klart och tydligt och
hail darfuJr vara v a i i att c;ir.era hsx."'
Utgkngspeankten för bestkmingarna biir producentens olika grad av 5tsEcilPnad fran produktionsráaedle*s. I<a~italistickproduktion utmarks av att denn dlrekta producenten inte langix Bgeï sina egna piod~ictioasmedea.Särskiii uilctigt
blir det att skilja ut meiian£orrrierna dar producenten i i n n ~ager produktionsmedlen mera dar oberoendet minskar gmi im d i k a inskrsnkningaï i möjligheten
att utng~ttjadem. Eksnarnisk sjalvstandighet blar alitsa ett avgörande kriterium.
Kaiifiold uppstaiier faljamde Jaategorier:28
-n

,1

1. HemslOjd. 'JtOvas som bisyssla, oftast jamte lantbruk, av rattsiige och ekonomiskt sjalvstandlga producenter som gger sina egna produktionsmedel.
Kaufhold avskiljer hemslöjd hrAn fbrlag och aanufaktur genom att produktionen sker direkt för marknaden eller en krets av uppköpare. overgingen ar
dock flytande,
2. H~nrveric.FIantveriasmastaren %rbåde producent och agare av p r o d u k t ~ o n ~ medel. Delvis galler detta aven arbetarna - gesallerna - som oftast ager en
verktygsuppsiietning. Företagen %r sm5 och arbetet sker huvudsakligen för
hand. Harltver::aren har e": fri<:.tsial av aunarnare. Ezn producerar antingen
direkt för marknaden - "PreisweiEc" - eller fbr bestiillare - "Lohaaweric.".
S i lange kundkretsen ar v%clande innebar det senare ingen för4ust av sjalvstandighet. Mastaren har bide juridisk och eltonsmisk sj2lvstiindlghet.
4. FOrEag. 1 denna fgiret~~gsfol-m
behaEler producenten den riittsliga sjalvstandigheten men fierlorar den ekonomiska. Hantverkaren - eller hemslöjdsarSetaren - far ramaterialet levererat av en förlaggare som ocksa sköter varans avsattning. Producenten förblir agare av produktions~abedienoch utfCir
kela produktionsprocessen1 men blir I hög grad beroende av fördaggaren.
4. ivIonufilctuv. Hiir miste man skilja p5 t v i former:
a/ derenlraIiserad m~i?oj~a/ctur,
Egentligen en blandform nzellan den centraliserade mau~~fakcuren
och fdrlagssystemei. Den skisjer sig fran förlaget genom att en de1 av produktionsprocessen har centraliserats - i allmanhet begynnelse- eller slutstadierfia. Arberarem st21Ini~lgblir nier beroende genom att
han inte liingre frallföljer hela produktionsprocessen. PVlanufakiuristen tar till
skaillnad frin förlaggaren en aktiv del i organisa.tionen av produktionen.
b/ cenlraOiserad mwniafaktui-. Har har den kapleallsliska organisationen av
produktionen fuliföljts och arbetaren har sltiljis fran produkitionsniedlexo.
Dessa ags av företagsggaren som organiserar arbetet som utförs p5 en plats.
Eri långt gående arbetsdeining har genomförts. Produktioiaste1aniken bestams fortfarande av handarbete. De maskiner som laan förel:smma ar beroende al/ arbetareg.~sltickfighct och omdöme.
5 . Fobrik. Denna Form behandlar ICauTaaold inte niinnare eftersom den Inte f8rekom i Prerassen 180% men dess fran manufakt~renAtskiljande faktorn ar
maskiner son? besrarnmer prodz?ktionsprocescen. Arbe~arenfar ti1Isyns- och
hjalpfunl:r loner.
'
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Dessa disticktioner isr viktiga att göra. 'Vad som vanligen betraktas som hantverk och kaaiske ocksi förekommer i statistiken som sadant Etan tillhöra bhde
grupp l), 21, 3 ) och 4a). Fbrsdcjastningar av hantverket mellan dess8 olika forEtt uppmiirksammande av dessa förskjutmer blir en viktig forskwings~ppgift~
ningar kan f2 betydande konsekvenser som nagra exempel skall f i il'dustrera.
Det första exemplet kommer frin Kaufiolds egen forskning. En uppsats om
det tyska hantverkets ornfang och fördelning runt 1800 har han publicerat i tv&
upplagor, den fbrsta 1968 ock den andra 1978. Mellan dessa ligger alltsi hans
arbete ont Preusseris nariwgar. Resultatet har blivit att i den senare upplagan
har tewtiiframsta&lningen- spinneri och vaveri - inte Ias,gre forts till hantverket eftersom den tillhört andra produktionsformer?
Ett andra exempel ger Klaus i a s s ~ ~ ia en
n uppsats om k8iidesmakeniets I Göttingen utveckling frin 1600-talet fil? 1800-talet. Detta yrke genomgick under
desna period alla stegen frin hantverk över fbrlag och manufaktur till fabrik.30
Ett tredje exempel kan vi haarata frin Gerard Srhwarz tidigare n3rnnda bok
om hantvericeti Bayern. Srhwarz ger en ganska mörk bild av detta men g6r ett
ucdantag för Nurnberg-Furlh-regionen; hantverket har utgbr ett exempel p5
den framgingsnika anpassning till en ny tid som Schwarz menar att defi restriktiva naringslagstiftningen fbrsvirar f6r Bayern som helhet. Men om man granskar hans framst9i%ningav organisationen av yrkena i Niimberg-Fiirth visar det
sig att hantverket har inte langze kan raknas till produktionsformen 'hantverk9 i
ICaufholds imning, Det har ordnats som ett förlagssystem, och mastarna har
blivit beroende av stora köpman för avsaittningen av sina varor. En Ihngt giende specialisering har ocksa skett s i att en verkstad bara tillverkar nagora enstaka
av de varm som tillhör yrket.3' 01%
man sh vill kan man siiga att hantverket fullföljer sin anpassning till en ny tid genom att sluta vara hantverk,
Ytterligare ett exempel kan hismeas ur den östtyske forskaren Hartmeat
Zwahrs arbete om arbetarklassens uppkomst i Leipzig. Han polemiserar har
mot uppfattningar som velat tillmata hantverksgesailer en avgör-ande roll inom
socialdemokratin acnu under socialistlagarna p i 4880ta%et.Detta g& han genom att fdrsöka visa att hantverket allt mer blivit usnd.erkastat f6riagssystem.
Darigenom kom gesaller och en de! mastare att underkastas kapitalistiska utsugningsrnekanismer. Aven manufakturen *brangdefram i tidigare hantverksrnassigt producerande yrken. Allt fler gesa;ller kom ock§&a14 arbeta i fabriker.32
En annan svaghet som den tyska forskningen enlige min mening lider av ar
svtirigheten. att fbrena ekonomiska fbrhiillanc5ern med sociala, politiska och
ideologiska "t11 en bred och sammanhangande framstallning av hantverket.
Ofta kar inriktningen varit avgransat ekonomisk, men det saknas förvisso inte
försbk att disk~tenaideologi och mentalitet. Taen problemet blir ofta att ~ n y t a
denna analys till den ekmorniska, Adolf Nolls tidigare anforda arbete kan tjana som ett exempel.
Fönuioam des, tidigare nismndai analysen av hantverkets ekonomi gör han
ocksa en rnetodisYct avancerad analys av hantverlssmiis~arnassjalvuppfattning.
Denna visar att hantverkarna Ilar bibehål~iten mycket konservativ uppfattning.
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De ser sig sjtilva som en medelklass som sskali kunna upptrada medlmde i den
konflikt rneIYai, proletzila: och kapiéaklsler som utvecklas, De ser sig som sedlighetens sarslcilda vaktare och tronens och altarets sakrasie stbd. Inte minst av
dessa skAE nzasle hantverket slryddas mot kapitalismens fördarvbringande
make. Denna ideologi brukar betecknas som "MittelstandideoZ~gie'~~~~
Noll
finner allts5 att rfiS.s:zrna idriolsgiskr i mycke-b ringa grad iiar anpassat sig 111%
den nya tfdsn. Som han. ocksa papekar star detta fasthallande vid viirderingar
som rotats aIdre Pörhallanden I skarp kontrast till den framg8ngsrika anpass.
hinng t131 en ncd,crn lid s o n Noll n:enar att hantverket gensrngatt p5 det elconorilPcka on~rAdet.'"i"dagot egentligz fbrsök ati 18sa denna rnotsattni~~g
gör han
dock inte sch man far in:rycErei att den ekonomislca och ideologiska utveckFingen sker utan ix?b&rdescontakt. En Iiiinan.de svirighe; tycks Schwarz Ila.
Man gör en god i " , ~ ~ r i2y1,s I~antverkarnas"Nahri$ngsm.entaiitet" men kan inte
pa nagoi övertygande sa:i knyla denna till de eicsnomiska för~ndringspxocesserna."
Ett förr5k at! upplesa den motsattning som Noit ser har gjorts av en icke-tysk
t
att atv veckforskare, Angel-Voikov. Som fra~mgAtttidigare har hon f ~ r s ö k visa
iingen under den senare delen 2.v á BOO-talet ledde till en ökad polarisering av yrkena och
ensam- och s;-^-=----blldl~rasmicofta tvingades ur marknaden. Det ar denna utveckling som förkixar noasiarnas konservativa niiringspolitiska uppfattni~ig.Aven de mer framgkngsrika masharna kan ha kant sig oroade av sina yrkeskollegers 9rekZi-a. siéa~atiori_,'~
I en annan artikel söker Angel-Volkov anknyta det starka stdd som aniisemitfslia stgrmingan. fick bland hantverksrn2starna under 1890-talet till förand. ..
ringar I mas:arnas saciala och joill:i;ka sfSIlnIng. dnola? hantverket hade masrarna itommil att st&i antagonisilsi: s;aElnii,g till sina arbetare aned fackföreningsrörelsens och sscialdemol<ranincfrarnv2xi. ivlen man stod scY<sai rnotciittning
till andra delar av rnedelli8assen, de!s genom att man var fysiskt arbetande, dels
genom att man var producenter medan s:;örre delen av den tia~rigamedelklassen
var l\onsuaiaenter. Avera politiskt blev man mer isolerad. Under 1880-talet hade
man hoppats :sa att f5 siria ekonomisica ideer genomdrivna genom att ge sitt
stöd al de Iconseriiative, meii förhoppnifigarna o n en verklig Iijalp hade uppgetts p2 1890-talet. i. denna irolerade siallning skapade man sig en negativ identitet gefiom att rikta sin ovilja mot j u d a r ~ aoch genom at: företrada en extrem
nationalism. De apdisernitiska partierna tog dessutom upp flera av mastarnas
.ekononiiska h a v p i sim program. ! ~ nallman antikapitalism k:nnde ocksa ut[ryckas genom olriija mot j u d ~ ~ n a ~ ~ ~
~

" T

o

0

5tt tyskt arbete cnm ger eit a~sabitiöstfbrsdk att ge en allsidig bild av hantverket
ar .&LorgeaBergmanns ;iCiijgare narniada rmndersbkning av hantverket i Berlin. Arbetet ar ps. nT.nga s'tt rnyc!aei inïressanr och ska?! &-Arförpresenteras narrnare
.,
nar.
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Bergmann Inleder sin fra~nsts~iinwing
med att ge ed karalitaristik av detgarnla
haneverkssysternet. Han beeonar att detta inte kan best3.mmas endast utifrin
sina ekonomiska funktioner, H stallet framhaver han dess psIyfunkidonab2ó;et;
förutom de ekonomiska S ~ U I I C%vensociz1a9 poIitisI;a9 juridisb~a~
religiösa och
stundtals &venmilitara intressera tiilgodoses. Som barare av hantverliet sigs inte
bara idkarna utan 2ven deras gesaller, i2riilagar och rent av deras familjemedlemmar. Alka dessa hade tall uppgift att vaka över yrkets intressen och omfattades ocksi av dess sociala fbrp%idnieYser.
De ekonomiska funktionerna pr2glade.s av "n3ringsprincipeal" ("Prinzip der
'Nahrung"'). Syftet var inte en stravan efter att maxinaera .dinsten utan alt trygga en stAndsmassig Inkomst f & ambetetc rned4emmar. Man stravade efter att
uppn6 ett avgransat arbetsomride inom viikel ingen konkurrens fr611 utanförstaende skulle tillifas. Detta arbetsomr5.de betraktades som yrkesutövarnas
egendom. Inom det ekonomiska orciridet fanns naturligi~iisofta motstridiga Intressen melan mastare och gesailer och de flesta konfliicterna mellan dessa agde
rum inom detta omride.
De sociala fun.ktionerna yttrade sig friimst i ett ansvar for ambetets medlemmar vid sjuk- och 666sfalE.
Fbr att fbrsti det aidre hantverkssystemet miste man ocksi först8 den avgbrande vikt man lade vid begreppet dr^^ Della gavs en vid toljcóaing. Det var detvagra.de mottaga Iarlingar av oiikta
ta arsbegrepp som axoriverade att
bdrd. Urngange med vissa personer och utfbrandet av vissa arbeten anshgs
ocksa strida mot hantverkarens ara. Genom att uppr2tthilla den egna aran varnade man 01-11 avstandet till andra befolkningsgrupper vilket var av stOrsha betydelse för den egna sjalvakt~~ingena.~~
I fortsattmingen av sitt arbete följer Bergmann hur detta traditionella. system
efterhand upplbstes. Naringsfrihekn, con1 Infajrdes i Preusseri 0810,anser han
&-sadestora sociala konselcvenser aven om de ekonomiska var saii. Medlemsskap i ambetena var Inte Iiingre obligatoriskt. Deras funktioner blev mer inskrankta, Eaiimsë til%godosagsekonomiska och sociala intressen, men aven de
ekonomiska hade kraftigt begransats. Huvuduppgiften pA detta omride blev
va1cande"ever 1arllngsutbP4dningen. Gesallernas stallning förandrades ocksal
och de kom att i hdgre grad gifta sig sch bilda egna hushall. Hantverkets sociala
enhet och ambeeenas pol~yf'unktionalitethbll p6 2tt upplösas och som en konsekvens skarptes noSsa;tningzrna
masoare och ges39ler. Relationen mellan dem blev mer renodkat ekonomisk. iflot 1800-talets siut blev de bibehalina
ambetena ngrmast arbetsgivarorganisationer som skulle tillgodose mastarnas
ekonomiska
~astarnac
'.
sjgBvf6rstalelse förblev i hbg grad tillbakablickande, &a förblev
ett nyckelbegrepp. Men nya uppfattningar om hur stAndsaran skulle försvaras
b8rjad.e vinna insteg. Framförallt kom Iiraven p&ökad biidning för haniverkarna in i detta sammanhang. Ett nytt etos, grundat pA kompetecs j9'TiichtigMeit")
s a x a r e %n ara, bdrjade vissexiigen v2xa fram men var 2~nnus i l8nge en rniworitet~riktning.~~

v
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1. Yrken som förandrades fega.

2.

3.
4.
5.

a/ yrken som saknade asbets- och existensmöjligheter och som darför inte
heller genomgick aigon intern fsjrandring.
b/ yrken som ettsattes för f6ga konkurrens och inte drabbades av revolutiongra teknologis~caförändringar.,
Yrken d2r hantl/erksprodraIition och företagsstruktur kunde bibehillas mes?
det beroende arbetet ökades; överging 1111 födsugs- och m~.nufakturproduktion.
Yrken d&r övergang till handel och reparation skedde p5~grund av o f b i ~ n i g a
att konkurrera med icke hantverksmässig nyproduktion.
Byggnadshaatverken som fförblev rena hantverk men d2r nya organisationsformer efterhand hraliigde fram"
Nya yrken som uppstod till 681jd av n3iringsliveis förandringar.

Bergmanns undersakning betonar mangfalden ock diaferentieringesr. "J1 har
d9rrned fbrts ganska linge frin den ganska. odifferentierade diskussion c m totalhantverkets utveckling under industriakisme~asinflytailde som vi refererade I
artikelns bbrjan. Den generella infallsvinkeln gör att dessa skillnader blir svira
att uppmarksamma. $ii det sattet visar Bergmanns arbete oc!csi vikten av lolcaEa stadier dar det finns möjLigheter att g5 under den niva som den offentliga siatisoiken visar.

Som vi sett finns 1 Vasu~ysklanden Pivaktig haniverksforskning som ngstass kara
sagas utgöra ett avgrgnsai. 2mnesonaride. Sa.2.r inte faiiet i Storbritannien. En
ekonomisk-historisk forsltning med särskild inriktning p6 hantverk tyclts inte
alls finnas d2r. N3-r Ceoffrey Crossick for nigot 8.r sedan publicerade en artikel
om den brittiska smaborgeligheten under 180'3-talet, tvingades han bygga sin
framstallning av den smaskaliga produktionens villkor p i den forskning om
brittisk ekonomisk historia som utfördes under vart sekels feasta decennier,
inte minst Claphams A n Econo~rzdéHistory ofFd06ey.n ~y.i:tain.~'
Uppgifter om
hantverkets sociala viElkor kan d2remot erhallas ur den EEvaicilga forskningen
sim arbetarnas historial dar hantverVaets arbetare har spelat en icke ov2senolig
roll. Men en alkvarllg brist i den brittiska forskningen ar att masrarna och SEAföretagarna har $igaats mycket Siset i n t ~ e s s e ~ ~ '
I detta avsnitt skail vi först se vad Crssslcks nyssngrnnda artikel kan lara oss,
Vi skall därefter se vad den historiska litteraturen om arbetarna kan ha att Iara
oss om hantverket under det tidiga d800-ta1ei9och siutligesa skall vi nigot granoch se vad d e ~
ska den livaktiga diskussionen saro den s k "arbetararictokra~i~~'
kan ha att saga ess om hantverket.
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Crossicks artikel behandlar inte exklusivt hali'n~erlcetutan rrn5borgerlighenen
som framst bestar av affrrsinnehavare och smiskaliga pro~ucenter.Wans
framst2llning av prodsxceniernz g&Eler dZ.:för egentliger: src,AEöi-etag, nigo: vi
bBr halla i minnet.
CrosslcBc franvh5ller den sn~askaligaproduktionens stora fbfi'~18ga.att OverVaila
under industriella fOrhiE!anden. Orsakerna vax flera. Inom vissa yrken med
obetydlig teknisk ufvecStbing var det fördelahitigare E6r en kapitalist att föïlaggz
sjalvstandiga sixif6retagare an vad det var afit itag& sig de betjrdan.de fasra
kostnader som en centralisering av produktionen ski~lleinnebara. Inom n5.gia
yrken kunde faktiskt den teknicka utveckilngen leda till at? srnAföretz,gen bkade
i antal. Som exempel ger Crossiek sk~industrln,D e m a hade urtde; F8rra duhlen
av seklet varit organiserad av stora manufakttzristar som haft a-,st3!lda arbetare
som arbetat i sina hem. Nar symaskiner introducerades runt 1860 ledde detia till
uppkomsten av ettssiort antal s m i företag eftersom &n nya tekniken m?g$lci<;et
va%kunde anvandas i iiten sliala. Dessa srnaföretag kom sedax i sin tur att konIturreras ut av de nya skofabrikerna under !800-talets sista ar. 2i liknznde s2:t
förhiPJE det sig med knivsmidet 1 Sheffield~Mac aven inom sektorer diii en kraftig ökning av antalet stora fabriker skedde kunde srng företag fortsiitta att spela
en l~iktigroil som underleverantcjrer till fabrikerna, Sarskilt nar fabrikernu
hade perioder av stor efterfragara kunde de ha stor nytta rv underieverant01er.
Crossick framhiller att denna fortsatt viktiga roll E6r smif5retag var förknippad saed ett ökat beroende av förlaggare eller" fabriker vilket medfbide at;
de befann sig i en alltmer osaker position.
Crossick beisnar att denna cm2fbretagsaixhet inte *%ren Bvei-iev~adav fbrin-.
dustrieilt hantverk. Srniföretagarna var Inte traditionella k;a.rhhveriiare, 3Qap::
rotade i iier yrkes traditioner ock varderi~garoch som ggatt in, i yrici?t i unga i i med avsikf att bedriva det under reste:? a.\i sitt li\i. i stallet vai dr- iririlciacie pi crti
' ..
utnyttja rnarltnadens möjligheter inom de sektcrer aar
dessa fbi- tillfallet var
gynnsamma. Deras firmor hade saElan gamla traditioner och oms2:tcfngen av
verkseiider var stor. Att den korporatilia s-irlr?:turei, s6 knge varit sirag innebar
ocksi att srnifbretagarna inte hade en my! o m en gyllene rl.ci under skranus beskydd att falla tillbaka pi.'"
Som vi ser överensstammer Crossinks sluisatser v d med reciiltiaten Frin de?)
, "..
tyska forskningen, Men han har ovanligt klart. franh2~:t nature2 zv de :orUndringar som skett; Itanske har der varit en fardel f & honom ert I n t y behova! vara
fixerad till fraga3 om "hantiierke-ts nedghg". Zn vacentiig s2;:illna-i mot de tyska fbrhiilandeca tycks vara ~rnaföretagsarnheier~s
otiadltionelia liarafittar.
Caossick diskuterar ocksi srniföretagarnas icieologi och poiitiska aPtrjvite?er.
Han framhiiver har deras 16~2nkring1 en iiberal ekonomis!-. uppf'at~ningoch att
de inte framtradde som en sjiilvst3i?dig politisk kyaf;, itn:insi,cr:, Inle efter seEtelmitten. Har skiljer sig fbrl-adllaadeiia fran defi? vi f i ~ n e ri Tysk!a~ad, n&ot
som Crossick sjalv Eramhaller. Han sl<i"l.rar ocksi I-d:_irsm8borgerlighalen h;tvecklade en livsstii koncentrerad runt familjen, d & avstixldet !il! ?agr&samhiilkcskik; markerades och angsEa?l fbr att bevara sin status var viktig. Deita
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knj1::eir Crosslck till den ekonomiskt osakra position som varje ensktid srniborgare hade, aven i en situa~iondar sxi"orgerligheten som helhet kunde fsrsvara
sin ~ i 3 l l n i n ~ ~ ~ '

hantverket ufider det tidiga 1800-tabet kan vi finna en hel
For utveckilngen
del upplysningar i 5 P Thompsons klessis!ca surbete The FRkkiijg of the English
JVorking ejass (f6rst publicerad 19$?)sch 1 h r o ~ e r t hBrothe:rss A r f i s ~ l q ~
P ~ i i f j ~(1479).50
s
Del senare arbete6 ;&'r,andiap uesi,?_bitandeLondon och aven
hos %hom.pson ligger tyaagdpe*n:carn p5 huvudstadei-i.
Bagge f&fattarna scr hal-itver?,ceturuder denna tid som hotat dels av teknologiska förandringar, dels av konkurrens fi6n out!&-d arbetskraft. Sarskild tonvikt Lagger de vid den senzl-e. Dcn ledde till att maaga yrken uppdelades i tv5
grenar, dels en "hcnourzble trade" scm. aanvii~lc!~
tradit%onelitutbildade ahbeta~ . 18r
e att producera varor ö r en förmögnare marknad med högre kvalitetskrav,
de", en "dishonourable riase" som anvande osalarda arbetare och producerade
för en masomarknad med lggre !avalifetsicrav. inom den secare grenen iiar olika
former av fbrlagsprodukiion v2aiig. Denna utvec1áLing var sarskilt karakteristisk för hantverkare sksoin skoio-aakare?skrSed2are och snickare men berbrde
aven andra yrken.-"
De traditionellt atS2rda a:betarga hotades aiirsi aj7 eaz dkatlde konkurrens,
l~.dC~jligheterna
att s&yOdasig ~ o denna
t
minskade nar de gamla larlingsbestarnmelserna avskaffades 1814. Anda sedan drofining Elizabeths tid hade engelsk
lag i&vt fullföljznde av sjr~åriglarlingstid för arbetare inom hantverksyrkena.
Lagen hade inte alltid uppratthAlllts, meir dess avskaffande fbrsamrade anda
ges2ilernas situa,tion,"
Wic motverka dariric konkurrens var ett ao/ de viktigaste syftena fbr de ganska
talrika fackf0reniaagar som bantvrrksges2!ierna hade vid seklets berjan. Idan
e..
:orsökte
p6 olika s3tt bojkotta outlgrda arbetare; kampen mos dessa blev lika
viksig som kampen mot rniistarna, och. arbetarna kunde har ha ett gemensamt
intresse med. zasnga mindre mastare som ocksi fruktade denna ito~akurrens.'~
Prothero menar att gesällernas fackffirerringai hade fyra hu\ludfunktioner:
I.S'&&-och ~egi.cr.vnl;~g~.sk,nssoOrP
("feie~dlysoôieties").
2, Hdr&L!jgen. ( ? 9 t a ~ ~
afs ôalliY)~
e~
Dessa. var pubcr dar arbetssökande gesalBer
och ~niis"i.reson; s6kte arbetare kurde registrera sig. De rjanade alltsi som
ett slags arbeisförrnedlingx.
3. ''Tr~wrflping''.Detta vai ett system fdr arbeisligshetsunderstisd. Gesaller som
inte kunde finna arbete j. hemstaden kunde hos sina yrkesbrdder i andra stader x ~ uppvisande
t
av ett medlemskort antingen f6 arbete eller fbrsörjningshjalp sA att de Icunde fo~tsattatili nastz stad.
4, Upprdfshdllande~ c a v idrlidngssystrmeé, L2r?Engssysternetsvilctigaste funktion
sknille ju vara att tara ut yrkets "he~-digheler", men gesiillerna saig det i fbr-
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sta hand som sitt 'b3Lsba. f6rs:rar i-n: billig a.i,ba?si<i.iafr
cch :~,&presslzir,g8j;v ienerna. Genom
sirava eZer zri :i;~UiciL"""
..
,
,. kiYaa.l&
sjis;emei: begï$.nsad: de tril.
gången a i arbetskraf; och rick sjalva e:i
fcrhandtingsp~siti~~~.~

.

.

S t r h a n ii3i Cackfbreningarm var; ~ k s o m de gam1ia skr2nr., att ?;ppn5 .:ab;litet och trygghet. ir!c.et som Ese'hej i!:ulle skydilus L U kotak~rrens
~
~ ~ t i f i - $Dea
r~.
fanns ingen förest2iIi.ring om anlagsnis5ic':ia i~l_tr.-sscn
mellan m&s",.re och ges2lles. Prothero meiian ocksk 2t1: de flesta mindre maseare dejade dessa ideal vi6
sebclots bbrjan."
Prothero ger en r&; utförlig slcildrdöig %J dess- fa,ckf3ieningar.
denna
frarngsr tydligt de stoya FFYiheherne meilan dessa och de ges2llskap vi ic2,n.nrr
frin t ex Tyskland och Sverige. Medax de enge!sk8 skr%2mbeienaformelle inte
avskaflades fijrcais 1235 hade ac ~pej?zr
*t c-n noll
un,dey 1606-ta1et.j' FZera av deras funkalgner h a - dock "rvaiiats av ,ges3iSernar fi?rI:fbre~ringar,nggot
som Prothero ocE~s2p5,peka.r~
Frigan om fackfCreningarnas rotter
%I41skriorganisaáion&i ha- narimre behandlats av R A Leeson. FBr-~tosr,d e p6 minga saif ge-nerisamrna f ~ ~ n k t i o nerna, pekar han p5 de stora Zikhctexa n-:ellan de ritaaler och cyn~bolersom an-~.
v3nts av de tidiga fac"rföreii-ga.rn och av de aldie s::r%i?mbetena. ,?%anir1:ta.r
kritik mg: makarna Webb srjr;l 1 sin The .,hrisfo;pyof 7-r0a7eunionjsg.m (1.984,) f&"
nekat al"iac2tförerii11garna *neit
nigot ursprung E skiiria. H stailet hSiidal Leeson att de bildats av gesal?er s o n ~tidigare varit medlemmar i sks-igrnbetena men
inte langle kunnat tillg~docc.sina Iniressen i - , ~ m.desca n&s.de förn~ögna-e~ ~ 2 s tamas vilja att bevaka yrkets gemensamma intressen idrsvurrnjl, La;-n:
fraimha?/er ocksa likheterna med tyrlo, s c h fiamka gesSlloigz.nicat!~urier~Eler son1 d.ock
sarskilt %c%nnetcc!ina"L.eengeLskk?iöreningarna ar deras sjr;vsrandlg!zet.i"
Hos bide Thoi-tpcsn och Pritherr, sp.eLar ~tvec?ciingeriav medvetandet hos
arbetarna en betydelsefcl roll. T'hon-~psn~n
fbrsSEEccr i sitt arbete visa hur den
ehzgeisica arbetarklassen for:nenas gejlc;rn a.rt efterhznd eit i-nedvekande 1i8xei
fram om alt zrbeta~naher g r ~ ~ e n s a m minfaecse:~
z
som skiljer sig
andra.
klassers. S a n menar 8tt denna procsss fullbordas i bdijan aii 1030-talet. Han
fBljer hur det S ~ C C P ~ ~v$.:<er
YI
f:zm ge-..om de :riar~nhe?rr artetnre gbr gecom
ekonomisk och politisk kamp under decennierna efter 1790.Ur iiar sjrnpisnki. ar
det s2rskilt intressant s / - :IO::T~ dera v8seatfiga ;a\' ~ 9 - 7h?,l~we~~!.:~arbe*La~re
cpelar 4 ngstala alla de r6relser han skiidrar, sison?. dec politiska r~~dikalismera
under 8810-talet, frarnviixten 9v en ha,ntverkarkuitur p& l820-lalet9 praglaa av
siravan efter bildning och försvar fQ",r
de demskia;iska. friheterna, sch i owenismen under 183C-ti?lets TS6rja.n"
Prothero har vidareutvecklat 3'hcmps~nsznalys av haint1~e:-icsarbeii-.~nas
sJii1vrnedvetan.de orkkderas fcvkliga och politisl<a aktivitet. Jet ilarde som iutgjorde grunden för hantverlcarnzs c,j2lvuppfxitning var i-espekiabilitb-i CP9respeciabiliiy9'), Det mest utimairkande för $eni.a var fö:n5ga-n ars försërja sig
genom eget arbete utan &T:enlitr vaPgö~enhetelkr eaztigv&rd,men den förde
ocksi andra ting med sig; sjBlvrecpekt, krav p5 2ti- bli Sah~ndlaSmed v&dighet
,&\>J
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samt ett relatioit stort oberoende, Prothero Erarnl.iiller att denna respektabilitet
inte kan Eöist5.s som en efterharmning av medelklassens varderingar och inte
far förvaxLas med dessa; den hade cinz rbtter i hantverksarSetarnas egen situation. Att f5 bibehiilla möjligheten till en respektabel f8nsOrjning ansigs vara
haniverkareras r2rtighet.j'
IAantverItarrias fackföreningar hade till syf:e aer varna dessa varden Inom det
ekonomiska omridet. Konflikter med mastarna korn har att bli allt mer vasentliga. Inflationen under aapoleonkrigen undergri3vde lönerna och minskade
möjiigheterna att leva p i en respektabel nivi. Efter kriget blev dönestrider darfbi- vanliga. Om mgstare och gesglier kuade ha gemensamma intressen nair det
gallde att skydda yrket mot konlturrens utifrin hade de naturligtvis motstridiga
intressen n$:?det g a l i d löner. Sarskilt de s m i mastarna hade s v h t att betala 16nef6rhbjningar.j'
Politiskt kom haniverkarna att s t i den s k "radikalismen" nara. Denna ideologi praglades av en politisk analys av sarnhSllet, Orsaken till de sociala problemen var att en liten prlviTEgierad oligarlii hade monopoliserat den politiska
makten och utnyttjade den hibnsynslbst f8r att framja sina egna intressen. Motsattningen i samhiidlet gick melian de produktiva klasserna och de icke-produktiva: som levde utan att sjiblva arbeta. Till de förra raknades f6rutom vanliga
arbetare aver, företagare och affarsinnehavare. Den icke-produktiva klassen bestod f-amst av de stora jordagama, men aven större isapitalister som n5tt sina
Inkomster genom finansmanipulaiioner eller gerom monopog raknades hit.
Denna. elits rikedom berodde pi att dem lyc%<atsbemaktiga sig den policls!na
makten. Lösningen pi or8ttviscrna skulle d i fbljdriktigt vara politislt reform.
bhan kravde en reformering av parlamentet och en utvidgad rbsbratt, stundtals
Bven allmän rbstrgtt. Radikalismen bars upp av srniborgerliga skikt, men som
Thsmpson och Prothero framhaver, ocksii av h a n t ~ e r k s a r b e t a r e . ~ ~
-n
kadikaiismens analys av samhaileis onda var p$ minga satt meningsful för
han~verksarbetarca.Dessa var av gammalt rnisstibnksamma mot staten; de vilie
ha lagar som skyddade hantverket men inte direkta ingrepp som hotade deras
beroende.^' Det korrumperade parlamentet ansigs inte vilja ta ti11 vara haneverltarnas Legitima intressen. Den orattvisa beskattningen var ocksi ett skal att
s6ka reformera parlarnen~et.~'
Hnorn radikalismen samarbetade arbetare med representanter for medelklassen. Detta samarbete hade bestiind i stort sett fram till l832 ars parlamentspeform d i stora delar av medelldassens intressen tilIgodosAgs. Arbetxrklassens
representanter upplevde deta2 som ett "svek" och drog siutsatsen att en rörelse
solm skulle föii1erisi2ga en verkligt radikal par!arnentsreform ~xastevila i första
hand p i
Den radikala reformrbreise som försbkte förverkliga detta var som bekant
chartismen. Denna var en arbetarrbrelse, men dess analys av samhallet överensstamde i ssorf sett med radikalismens. Den sAg en politisk reform som det primara
milet. I ett reformerat parlament s!sulie sedan arbetarnas legitima krav kunna tillgodoses. Man saknade dock ett enhetligt ekonomiske och sociaki program.63
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Hantverksarbetarna. spelade en ledande roll inom chartismen, sarskile om
man iili dessa raknzr arbetarna inom de stora. förlagda textilyrkena. Bland de
ledande chartisterna 6844 var viivarna det största yrket och darefter följde skomakare och skraddare." Protirers har i en studie över chartismen i London
gjort troligt att det framst var de svagaste och fattigaste yrkena, de som hardast
drabbades av utvecklingen, som sökte sig till politisk aktivitet. De sökte genom
lagstiftning efter det skydd som de inte av egen styrka kunde 5seadJcornma. Det
ciörsoa hotet ansig de vara Bverskottet av arbetare.65
Under 1820-talet utvecitlades ocksi bland hantverkare 3 London en explicit
kritik av den liberala ekonomin. Man förkastade den fria lcsnkurrensen och
kravde 1 stallet att arbetet, sltagaren av allt varde, skulle erkannas som ett legitimt intresse och ges lagligt skydd. Den raetvisa lönen, bestamd av traditionella
starucE6restiiilnlngar skuble vara den ledande ekonomiska
Prothero varnar för en generaliserilag av dessa f6resi2llnlngar till alla haneverksarbetare. Vad de alla hade gemensamt var synen pi respektabilitet, men
friimst hantverkare inom de yrken som hotades av den ekorrorniska utveciclingen var mottagliga för en radiltal samhall~kritkk.~~
Ett viktigt tema hos Prothero ar betonandet av att hantverkarnas ideologi
och fackliga och politiska aktivitet maste förct&s som uttryck för deras egen situation, inte som passivt inlanande av impulser ~tiErAn.~'
P å detta satt behandlar han ocksi deras anltnytning till owenlsmen runt 1830.
Hantverksarbetarna var mest intresserade av de praktiskt inriktade f6rsbken att
etablera konsument- och producentkooperatk Dessa sigc som nya metoder att
uppratthalla respektabiliteten. Inslagen av utopisk sociaiism vann mindre anklang.6y
Haniverltarnas fackföreningar har varit föremal f6r ytterilgare debatt. A E
Muscon har betonat deras begransning till det egna yrkets problem, deras moderarlon och villighet tiB1 klassamarbete. Med denna u'igangspunkt kritiserar
han Thonnpcons tes om ett utveckht Etlassrnedvetande 110s arbetarna under
1830-talet. Iqaaatverksarbetarm sektionalism strider mot tanken om ett utbrett
kEas~rned\iecande.'~
De yrkea som vande sig till pollelicen var de svagaste och en
betoning av dessa leder till ett försummande av baotre stallda och selitionalisticka yrken, s~&got
som Muscon menar att Prothero gjort sig skyldig till."
I en artikel om fackföreiiingarna i Birmiwgham har Clive Behagg tagit upp
Mussons teser till granskning." Wirrninghams industri dominerades av sma
vericseader och man har tidigare meilat att de ngra sociala reEationerna och ges2ilernas karria;rchanser motverkat all radikalism bland arbetarna; man har
&en havdat att fackföreningar saknats i
I polemik mot denna idylliserande bild visar Behagg p2 en livlig strejkaktivitet och ett stort antal fackffireningar. Orsaken ser han i att den srniskaliga produktionen alltmer korn act
prS.g?as av kapitalismen. Konkurrensen ökade, en del större företag uppstod
och s~Amiistarnablev i allt högre grad förlagda av de stora fore~igen.~'
Mot
dessa förandringar satte gesaklerna upp traditionen - "custom of the trade" i et7 försök att fbrsvara sin stallning. Att man var beredd att samarbeta med
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mastare som hall sig till dessa traditionella normer kan inte tolkas som en klasssamaïbetsp~litik,'~
Olika yrken utsattes fös ett likartat tryck och de varden som
man iberopade var gemensamma. Yrkenas sektionaBism överskreds p i s i satt
&ven om den inte försvann. Hantverksarbetarna spelade ocksi en stor roll i tidens politiska rörelses.

'Y de6 fOljan.de sicall vi nAgot granska den livaktiga debatt om "arbetaararhstok~atin" som förts under de senaste decennierna a Storbritanniea~.'~
Vart syfte skalk
narmase vara att Earsöka utreda vilken roll de traditionella hantverksyrkenas
spelat inom arbenararistokratii: och vad diske.ssionen kan Bara oss om
dessas öden.
Debatten om arbetararistokratim roll har sin utgingspunkt i en under 1800talet utbredd uppfattning om det egna samhallet. Miwga iakttagare fann arbetarklassen &<saftigtdelad. Ett hcgre skikt ansags mer respektabelt, ordentligt
och mer finansiellt oberoende; detta skikt betecknades som en al-istokrrasi."
Dessa tankegangar kom att tagas upp av den marxistiska traditionen, forst av
EngeQs,men sarskilt av Lenin. Teorin om arbetararistokaatin kom att anvandas
som en fdrklar'sng p i frinvaron av ett revoiution2rt socialistiskt klassmedvetande inom den brittiska arbetark4asse11,"
H modern brittisk histor%eforsknlng började diskussionen p$ allvar med
Hobsbawms berbmda artikel "The Labour Aristocracy in Nineteenth-Ceaztury
Britain", ursprungligen publicerad 1954.79
Darefter har en livlig diskussion iigt
rumg inte minst under 1970-talet, Oenigheten har varit ston om hur arbetararistokratin bör avgransas och vilken dess funktion varit. Flera forskare har oclcsi
funnit begreppet sn6digt. Det har kornmit att anvandas av b5de ~ a r x i s t e roch
icke-marxister men har d i getts olika innebörd.
För att kunna ana%yserabrigan om arbetararistokratin skall vi ordna debatten efter tv6 fragor som har dominerat den och som ar nara knutna till varandra:

* Till vilken

tid bbr vi fbrlagga existensen av en arbetararistokrati"a3en ena
huvudinriktningen vill fbrlagga dess existens till perioden efter 1090, andra
framhaver att en aristokrati har funnits aven eidigare och att 1818 inte utgBr
ett trendbrott.
e P$ vilket satt sksli arbetararistokratin avgr2nsas"Petta ar sjalvklart nara
knutet till fr5gan om tiden eftersom slika svar p i den senare frigan ger olika.
svar p2 den förra.

Vi ska49 upprniirksamrna vad de olika svaren p i dessa fragor medför vad galler
traditionella hantverksarbetares medlemsskap i aristodcratin.
Flera av de forfattare vars arbete jag har utnyttjat har havdat att vi inte kan
tala om en verklig arbetararistokrati före ungefar f 850. Wobsbawm gjorde sig i
sin ursprungliga artikel i Bmnet till en försiktig talesman f6r denna $sikt; "Et is
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doubtf~nlwheiher in this period \va cala speair af a labour ariseociaey at all,
e=: :7t3ncm framsta:- perioden fran 884C
though its eiemcnts already exi~tecb."~"""
till 1890-tal som dess storlletstid. Före 1840 fanns de individueila kategorier arbetare som kom alt utgera aristokratin Inom hantverksyrken som förblivit opåverkade av den industriella revolutio~ien.Som f6"iSrzEaringtill arbetararistokratins frarnvaxt runt sekelmitten vill han lagga i ~ i k vid
l en mer markerad överghg
till storskalig fabrlb~sproduktion."'
Del saknas inte författare som Inte accepterar :5obsbawms reservationer om
arbetararistokratins existens f8re selcellmitten. Vi ska" hgar namna E P Thompson, A E b~lussonoch &N H Chzloner. Thornpson kritiserar fkirsöken att icieneifiera arbelararistokratin med 1850- och 1060-talens fackfbreningsrörek och
pekar p5 existensen av ejitskikt inom arbetarklassen under seklets första hälft.
Dessa fanns föratradesvis inon: de traditionella hantverksyrkena, inom de yrken i London som arbetade for en lyxnnari:nad och inom de högre skikten av
varje yrke, men en ny aristokrati laöLI p i att rappsta in.orn metallindustrin och
aven inom bornullsind~strin,~~
D\4usson ansluter sig till Thornpsons uppfattning
och betonar det stora avstand som skiljde de yrkesskickliga arbetarna från de
outbildade.83Aven Chaioner ä,r angelagen att betona differentieringen inom arbetarklassen under denna tid.u4FAusson och Chaloner förlagger aristokratin till
samma skikt som Thompson.
Hobsbawm har havdat att ett förlaggande av ô.ristokratin till tiden före E850
har ett samband med orin man anser en arbetarklass vara formerad före denna
period.85Detta st~rnmernaturligtvis v24 med Thornpso~isom j u har detta som
Y I . polemiserar nämligen
sin huvudtes, men kan ej appliceras p i ~ ~ U S S ODenne
kraftigt mot Thsmpson på just denna punkL och gör detta bland annat p5
grundivat av de kraftiga sli-ilttningar bland arbetarna som arbetararistokratam7 Innebar. Enligt I\4usson hade, som vi redan sett, de aristokratislm. fackfbreningarria en sektionalistisk sch moderar pragel som inte kan förenas med ett utbrett
klass~nedvetande.~~
1Jad som darernot ar gemensamt för PAussoras och Thompsons uppfattningar as att de kommer att betona kontinuiteten i rst~?ecklingen
och inte ser ett skarpt brott runt ek el mitten.^'
Om Mobsbawm inte klart anger varför han inte vill ralina med aibetararlstokralins existens före 1840 s5 21-flera av de andra företrädarna EOr samma
uppfatt~ingklarare. l e ~ndesstrykeidet historis/ct spec$ka i begreppet. Utbrriten ur en historisk Itontext blir termen meningsli9s; bland arbetarna R<~rnmei
alltid att kunna urskiljas olika skikt. F~betararistokralinskal1 f6rstis som en
unik formation i en given histosisk s i t ~ a t i o n ~ ' ~
Den speciella historiska, situation som man d&\!il$ knyta arbetararistokratin
till ar den pafallande stabi%iseringenav det brittiska sociala och politiska systemet under decennierna efter B80.Den fbrra. delen av seklet yraglades av svara
konflikter i Sborbritanniei~En politisk reform genomdrevs 1832 efter svira
motsiiitningar och darefter följde den bEasskonPlEkt som chartismen utgjorde.
Under denna tid prövades bide generalstrejk och uppror f@- att demokratisera
samhaklet och mbjligi-leken av en revolution ku_rndeInte utes9utas. Mot detta star
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perioden efter 1850 som en p5fallande lugn och iáyllisl: period, Arbetarna fdrde
inte kngre en sja8vs;andig radikal politik och fzckförenlngaïna praglades av
moderation och begransning till fackliga Irigoi. Denna period av "klassamarbete" skulle d i EBrktlaras av arbetaraiistokratin som genom sin priviligierade
stallning skulle vara specielle villig att samarbeta med rne2telkiass och bourgoisie. Den som tydligast ger uttryck fbi denna uppfattning ar Foster, men i avsevart modifierad foris7 hterkommer den i arbeten av Robert Cray och Geofirey
Crossick, trots att dessa har en helt annan uppfattning om h ~ skiktet
r
skall avgransas.
En slutsats vi kan dra av det hittills sagda ar att oenigheten om till vilken tid
arbetaranistokaatin skali iörl2ggas delvis beror p5 att man har heit olika uppfattningar om vad som everhuvud skall avses rneá Termen. De som vill fbrl2.gga
den aven t441 den tidigare perioden anvander termen för art allmänt beteckna det
h6gsta skiktet bland arbetarna; som ett resultat Etommer hantverksarbetare att
uigbra ettviisentligt inslzg i den. De som v141 fairlagga dess existeras :il1 en senare
period anvaarder icte termen för att beteckna et1 elitskikt vilket som helst, utan
som beteckning p5 ett speciellt elitskit<imed siirs?tilda k2nne:eckerz i en viss historisk situation. Det ar denna senare uppfattning SOIII kan betecknas som den
speciellt marxis"ilsca teorin om arbetararistokratin. Detra far dock Inte tollcas
som att teorin skulle omfattas av alla marxister; det fdrekornmer ocksi marxistisk kritik mol den. En fbljd av den senare anvandningen blir, som vi senare
skall se, att de ~raditioneélahantverksyrkenas roll kommer att nedtonas eller
i
helt fdrnekas. En annan E<onsekvensbör biil att termens anvJandni~~gsomrad&
första hand begransas till brittisk historia. Pi andra laader kan teoric endast
bverfS8ras om speciella likheter med den brittiska situationen kan pivisas.
Fersöken att ange de kriterier med vars hjälp aïbe"iraristokrariie skaLllkunna
avgransas har varit mgnga. NBr Hobsbawm skrev sist fBrsta artikel raknade han
upp ett flertal kriterier som borde medraknas, men fann att det avgdrande maste vara iövien, biide dess storlek och dess regelbundenhet. Dess avgörande betydelse vidhh4ler Rian aveal 1948." En konsekvens av detta satt att avgransa eliten
21 att de traditionella hantverksyrkena komnier att bilda en vasenrlig del av
skiktet under hela 1800-talet. Deras noll kommer dock att succesivt minskas ullder seklet och runt seh<elskiftethar aristokratins tyngdpunkt definitivt, flyttat
fïAn hantverken till metallindustrin och i viss mair bomullsindustrin."O Detta
speglar helt tydligt den allt mindre ro13 som dessa tradieionel%ayrken kommit att
spela under seklers Espp. Men alla hantverksarbetare kommer inte att inga i
aristokratin. Inom alla hanaverksyrB<enfanns en olika stor grlr.pp som hade lagre inkomster. Vad vi har att göra n e d 2.1- en forts2trrnic.g p i den process inom
hanrverket som nedpressade de yrkesutbildades stii!lning genom Okad konkurrens frin outbildade och spridning av olika system av förlag ocih decentraliserad

manufaktur^"
Hobsbacv~isförsbk att avgransa arbetararistokratin har inte vunnis nigon
allman anslutning. Kans fairsbk utg8r en s%%ktnings~nodell
och kan som sadan knappast accepteras av dem som vill se arbetararistokratin s3111 ett specifikt
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historiske fenomen; en skiktning efter lön Etan ju @ras ilid varje tid. För deni
som vill förlagga den till tidigare perioder g31;er natoirIigt\/is inte detta argument. Thompson lagger ocksa. stor vikt vid inkomsten nar ha2 dlsliu,terar avgransningen, men hans diskussion ar mycket kortfattad och innehiller knappast explicita avgransnlngskriterier." Musson Iagger den avgörande vikten vid
att aristolaratin var det skikt som hade organiserat starka fackibrelaingar. Att
detta ar en vasentlag egenskap hos denna elit Sr aKErnant erkant men f5 kgger avgörande vikt vid detta. Bland annat hade ju detta medfört att man varit tvungen
att godta Mussons datering, eftersom ingen f6rnel:ar fackfareningarnas tidiga
existens.93Musson ar angeliigen att betona dessa tidiga fackföreningars snava
horisonter - b5de före och efter B850 - och hur de ctriiva.de efter att utesluta
de Iagre arbetarskikten genom I&rlingsbest2mme1ser for att Sibehalla cia egen
stanus och inkomst.94De var Inriktade p i sits eget yrlies intresse, inte pA en vi&re arbetarriPreEses. Musson förnekar ocksa att seklets maté p i någo: avgörande
saet medför någon förandring harvidlag; fbrsök att fbrkiara det Drlti'15ka sa1nhallels stabiBiserPng med grjalp av begreppet "arbetararistoEtrat4~2'~
komn~erdarigenom att undergravas.
N2r man har kommit in p i fackföreningarnas viktiga roi? ligger det nara till
hands att betoina ett bevarat iiirPingssystems cexatrala betydelse för arbeiararlceokratins avgransning. Detta var i betydande utslr2ckning ea forutsattning för
fackföreningarnas styrka ock försvarades, som- vi redan sett, av dessa, Chaloner har lagt en betydande vikt vid detta Bcriterius~a.~~
Aven Charles Iaore Iagger
en avgörande vikt vid det.96 Moxe argumenterar att fackföreningarnas styrka
berodde pi den yrkesskicklighet som arbetarna besatt, Eftersom denna uppniddes genom FdllföSjande av Earlingsging - detta gallde s61i&kde mer traditionella hantverksyrkena som t ex metaklindustrin - maste detta betraktas som
det avgerande kriteriet.
Denna tonvikt på uppratthillandet av ett kaillngssystem hzr kritiserats av
Hobsbawm av ett empiriskt skal; allt farre yrken kunde eifektivt upprztthilla
ett ~Adant.~'
VB bör ocksi notera att aven detta ltriteriurn ar sidant att det inte
tilliter att nigon avgörande grans fbrlaggs ",H sekelmitten. S ~ ~ a r afrier vi kaneroderas, aven om
ske tanka oss att det medför att arbetararistokratin snccesi~~t
d i n g a nya yrken framg5ngsrikt kunde uppratta ett larlingssystern.'"
Detta ar ocksi just vad Henry Pejling menat i en kritisk granskning av begreppet. Hantverksarbetarm yrkesslticklighet har efterhand a1lt mer undergravts och möjligheterna att uppratehi.lka ett larAingssystern har minsltat. Utvecklingen gick mot en mer homogen arbetarklass utan nhgon sarskild aristokrati. PelYing menar ocksi att det var bland de biist stallda arbetarna som. radikala politiska asikter troligast stod att finna. Darigeiaom menar han sig helt
kunna undergrava det marxistiska arbetaraiistokratibegre~pet.~~
De som definitivt har velat knyta arbetararictoltratin t311 den speciella historiska situationen i Storbritannien efter 1850 har fitt tillgripa andra avgransningskriteïier. Foster har i sin p5 f8rhillandena i OEdham inriktade studie forsökt knyta den t!lk 8itveckBandei av nya auEttorBtetsmbnster inom industrin. Detta
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ser kala som en medveten verksamhet fran lcapitalägarnas sida fbr att splittra arbetarklassen och knyta ett skikt av den nara till sig. Den gamla haniverkarkontrolien av arbetsprocessen bröts vid mitten av seklet ner - inom verkstadsindustrin markerat av nederlaget för den nationelha fackföreningen L 852- och de tidigare yrkesskickliga arbetarna kom att placeras som pidrivare ECir de andra arbetarna genom åntroduktionesa av 'piece-masters' och 'sub-contracting9. Delta
innebar art en del arbetare ansialldes p i grundval av prestationsIOn och i sin bur
fick anstalla andra arbetare som de själva fick avlbsaa pA timl6n. Darigenom fick
elitskiktet i in de as tri^ ett direkt incitament att driva de andra arbetarna s&h i r t
som i~ibjligtoch fick d2rigenom gemensamma intressen med fbretagsiedningen.
På grund av den utsatta position som arbetararistokraterna kom att befinna sig i
1 fOrh5liarade ti61 andra arbetare utveclclade de sarskilda institutioner, sAsom
bildningsverksamhet, nykterhetsrbrelse och kooperation, som skulle markera
avseindet nedat och tjana som ett skydd. Dessa organisationer ser Foster allts5.
som sekundara fenomen. Uppkomsten av detta elitskikt med uppgift att kontrollera de andra arbetarna och med intressen som var gemensamma med bourgsisien utgajr enhgt Fosters hypotes ferklaringen tid1 det brittiska sarnhaXlets stabilisering.'OO
Fosters vilja att fbrl2gga arbetararistokraternas uppkomst till fbrandringar i
produictionens organisation ar i och för sig rimlig; arbetsplatsen miste ju framstA som den avgbrande platsen n3r vi studerar arbetarklassen. %"denF ~ s t e r stes
har utsatts fbr en r2tt omfattande empirisk kritik. 'Sub-csntractifig' och 'piecemasters9liar inget nytt i Storbritannien vid s~kelrnltten.'~'
Foster kan övertygande visa att systemet var utbrett inom verkstadsindustrin i Bhdham, men detta synes ha varit etc lokalt
Inom bornuiffsindaastrin var 'cub-conlracting'
inget nytt; spinnarna hade gven tidigare anst21lt sina egna 'piecers9.'03
Gareth Stedman Jones har frarnfert empirisk kritik mot Hos:ers fbrsök at?
avgr2nsa aristokratin, Elan &rocks6. ganska kritisk mot begreppet som, sidant;
det saknar strikta avgransningar och har anv8.nts i skilda betyde1ser.lo4Men han
vill dock lagga stor viktvid fbrändringar i arbetet som en viisentlig de8 av f6rklaringen till tidens stabi%iseni?.ag.
Tonvikten laggs da p i hantverksarbetarnas
förlust av kontroll Over arbetspro~essen.'~'
De yrkesskickliga arbetarna kom
d&rigenorn att förlora den reella basen fdr sin st2lning, men fick behalla sin
formella status inom industrin. Deras ctalláaing blev beroende av &api<laBisternas
goda vilja: dessa kunde om de s5 ville eandergräva deras sralining. Det ar detta
som för Stedman Jones utgör, elilsammans med vissa andra politiska och ideologiska faktorer, grainden fon den samhalleliga stabiliseringen.lO"
Ur v5r synpunkt ar en vasenelig konsekvens av siirskili Fosters argumentation
att arbetare i de traditionella hantverksyrkena heit faller uianfbr arbetararistokraélra, njgot Foster ocksa uttryckligen framhikler: "an old grouping which kas
often been misiaken hor a 91a930ur aristocra~y~:
the highly paid, autonornoas
crafi elite. "O7
Om de avgransningar vi hittills betraktat har beeonat saagon enstaka faktors
avgörande betydelse, har Gray och Crossick i sina bbcker om arbetararistokra-
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terna i Edinburgh respeklive Kentish London, tryckl p& vikten av flera sammanlailande f a i t ~ o r c r .Om nagct s;ec?e?it moment skalI lyftas fralm maste det
bli medvetandel, i 1);lken uictr2ckning arbetareliten har upplevt sig sjalv som ett
avgransat skikt med gemensamma int;essen.'o"~ras
iillvagagingssäti för att
visa arbetararistokratim existens är alt p5 en rad olika omradeao pavasa existeaasen ~n.4en skiktning som 3 huvudsak samr~~anfaller.
Fbrurom skiktnlngern p6 arbetsplatsen tar de upp inltonssrer, boen,:e, sj&Ivhji98gssc;rgasaisationerPfritidsvericcamhet, %krenska~smöncleretc. Pi detta catt kan de visa att ett skikt av yrkesutbildade arbetare bestamt kan avgransas Eran andra arbetare. De havdar
sedan att det som ar v2sentligt for att definiera arbetararistokratin ar att de
hade en kansla av gemenskap över yrkecgr&nserna, n i g o t som förenade dem
alla. IfJiedvetandet o m att ~ i l l h ö r aert skikt med gemensamma drag ar det som
skiljer arbetarailstokratin fran de 2Edre elitskiktem som pragErades av en vertikal
splittring med yrket som der förexsailde elemr,eneet.'09
Gray och Crossick agna: stor uppm2rltsamhet at den ideologi soam förenar
arbetararist~icraterna~
De poiemiserar har mot de författare so111 har Sramhavt
deras klassarnarbete (C ex Foster) och de solii har sett deras varden som ett resultat av ett förborgerligande. De framhiller att deras värderingar skall ses som
~ ~' r u i zrttryc9a
na
för deras 'iaeh~xjoch att deras ideologi gav mening i t den erfaDb
renhet de konfronterades med. De vill ockca betona deras i-adikalism, a l e n o m
denna hade sina givna granser,""
r o..r båda framsear "respektabilitet" som det avgbrande vardet fipr arbetararlslol<raterna."' Karfian i denna var oberoende, förarnigan att försiprja sig genom eget arbete. Självhjalp var viktig. Men denna vikt vid "respektabilitet9' far
Inte förvaxlas med m e d e l ? < l a s s v ~ r d e r i n geftersom
a~~
de omlo?kades av arbetarna för att bli meningsfulla i deras miljö. I stallet för individuell sj&lvi?jalpItom
main därför att betona a:? sjalvhjalpen miste vara kollektiv; enbart genom att
bygga upp kollektiva organisationer sisom sjukkassor ("frlenday sociefies"),
kooperativ och framförallt facitfireniargar kunde o k r o e n d e tryggas i en tillvar o som trots allt präglades av otrygghet. Man kravde att accepteras av samhal]etc högre skikt, men inte som kprdivider utan som PzoEBektiv. Deras stolthet och
oberoende medförde ocksa att de avvlrade varje fiirsök f r i n medelklassens sida
att beskydda eller kontrollera deras organisatioiler . l "
Arbetararisto!araeins politiska engagemang praglades av den radikala ideologi som vi redan har stört p5, och inte av kiassrnedvetande. Den centrala itonflikten i samhallet ansags sta mellan parasitära eliter och det produktiva folket.
Den ekonomisdca Itonfliltt som fackföreningarna var ett uttryclc för kom inte att
6verfiy:tas på det politislta faitee. Man var ocksa Seredd att inrangera sig i det
politiska systemet och kom att tillhöra. dec liberala partiet vilket efter sekelmitten kom att dominera brittisk politik. Inom detta parti kom man dock att tillhöra vänstern."'
Arbetararistokracernas sjalvmedvetamde och deras fackliga och politiska
ideologi utvecklades inom ramen för ett grundläggande accepterande av det politiska ock el<onomislra sysiem som fanns i Storboitannier!. H95 detta satt 1tom
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detta skikt att pitagligt bidraga till sarnhallets stabiIiseringOH4
Gray och CrossEak förenas också i att de ser arbetararistokratim st2lIning
som iidrsvagad vid 1800-talets slut, och att de bada ser detta som en felraatsaetning för uppkomsten av ett vidare klassmedvetande bland brittiska arbekare.'I5
Det bör kanske understrykas att bAde Gray och Crossick har gjort %okalastudier. Darrned följer naturligtvis de vanliga problemen att bedbma i vilken utskrackning deras resultat kan generaliseras, More uttrycker stor skepsis p i denna punkt. Kan accepterar deras resultat vad galler Edinburgh och Kentish Esnd m , men menar att mariga andra stader och regioner inte kan ha haft en aarbetararistokraii i den mening Gray och Crossick avser.ll6 More uttrycker ocksai
tvekan mo? hela begreppet; han ansluter sig 1111 Stedman Jones isikt att haatverkarens kontroll bver sin situation p i arbetsplatsen fbrIosades i modernt
organiserade industrier. Detta har i och för sig inte att gbra med minskade ItvaIifikatloasskrav utanr med en bkad kontroll Bver arbetskraften. Msre skiljer sig
dock frin Stedman Jones genom att betona act denna process ar väsentligt mer
utdragen."'
,Men var blir d5 de traditionella hantverksarbetam av i Grays och Crossácks
framst2llningar"o Crossicks fal1 2s svaret ganska enkelt; de ryms knappast alls.
iMen detta ar ett ganska sjalvklart resultat av det val av geografiskt omride som
han gjort; Kentish London praglades n2mligen just av den relativa avsaknaden
av smiskaliga hantverksyrken, Det viktigaste undantaget utg6r Syggnadshantv e ~ k e nvars
,
arbetare kommer att utgöra ett viktigt inslag i aristokratin. Annars
gr2gias milj311 av skeppsbyggnads- och ver!rstadsi~zdustri, och det ar de nya
sklcklighetskrävande yrkena i dessa industrier som kommer alt dominera arbe&araristokratin."%en han havdar också att en f6rutsättning "r dess uppkomst
var de traditionella yrkenas rdativa tillbakagang och darrned den minskande
roll som deras yrkesexklusivitet korn att spela.'I9
H Grays fall Edrhiller sig saken annorlunda eftersom Edinburgh hade ett rikt
differentierat waringsliv domineran av smiskalig industri Enriktad p5 en konsumtiowsmarknad med ofta "nga kvaliraeiva krav. Storskalig industri tillvaxte
dock ganska kraftigt under 1800-talets senare halft, medan de traditionella yrkena relativt gick tillbalta, 9 naigot fall - skomakare - 2ven gick tillbaka i absoluta tal,'20Gray visar ocksi existensen av den kraftiga skiktning inom hanea~eriésyrkenasom vi sedan ar belcanta med fr&n selalets farsta h2Eft. Inom de
flesta yrlaen Fanns bkde valbetalda och fattigare utövare. De svagare yrkena
prgglades av att toppskiktet v2r litet och bottenskiktet stort. Skomakarna var
ett exempel p2 ett sådant svagt yrke. Den viktigaste faktorn som bestiimde ett
yrkes stallning var l vilken utstriickniryg det var utsatt Eölr konkurrens fran ett
skikt av otilHrackELgt sysselsatta arbetare. Ett sidant överskott pA arbetskraft
fanns framst 1 grr!sen med nagon typ av GörEagssystern ("sweated trades"); att
skraddare och skomakare utgbr typiska exempel kan knappast överraska oss.
Teknologisk föradring tillmäter Gray viisentligt mindre b e t y d e 1 ~ e ~ ' ~ ~
En av de senaste arens argaste kritiker av den marxistiska teorin om asbetararistokratin har varit sociologen I
3 F Moorhouse. Denne har varit intresserad
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av skilda farklaaingar av det brittiska samhailels stabilitet under 1800-talets seMan
nare h a l 3 och har av denna a ~ i e d n i c ggranskat ai'iretararistokratite~rYn~
har da pekat pk &ss oklarheter och 'rsckt visa dess inre motsagekser. Enligt
bans mening har den fCrskjut.it intresset fr&n andra och mer fundamentala förk l a r l l ~ g a r . ' ~Hans
'
inlagg har inspirerat till en teoretisk debatt; alla har inte fdrenat sig med fi,hoorhcuse nar denne dödförklarat teorin on1 arbetararistokratin
som en förklaring till den brittiska arbe~arkáassensinlemmande f det kapitalisticka sarrnhal!et.'"
Den refererade debariefi ~ ~ l g tydligt
ai
att begreppet 'arbetararisiokrati9 har
znvants i olikz betydelser, Ofta har det urnyttjats som en aPlrn2.n betectccing p i
ett elitsltikt i n o n ar?xtaa,klaccen.Vadigare &r dock att det anvants som en teori
med ansprak p i a:;i Iörkiara avsaknaden av ett utvecklat kkassmedve;ande hos
den bri~tiska,arbe?a:kiassen under 1809-tale~ssenare balft. Dei ar i denna senare form soni begreppet litgbs ett hed i n inom marxismen företradd teori. 1 klarhetens "Itresse kan det c2Ecei-: ilara liimpligt att förbehalla begreppet figr den senare användningen.
Men &en o m det insltranks p5 detta sa:t iterstkr betydande problem och
oklarheier. bhan kan s?.;ilja mellan t v i huvudversioner. Den 'lilassiska' versionen utarbetad av Lenin och med Hobshawm och Foster soix sina f r a n c t a efterföljare i Storbritannien, och en 'reviderad' version som kan exemplifieras med
Gray och C r o s ~ i c k . ' ~Den
' 'reviderade' versionen betonar arbetararistokraternas relativa radikalism och deras varderir-igars ursprung i de egna erfaïenheterna. Dess iGreerädare betona.!- också aet airgr2'xnsniiaggliei av skiktet inte Itan slte genom enstaka fakïol-er utan flera samverkande faktorer, sasom erfarenheter
h o r n pnodui.:iiola, boende, organisationer och fritiden, maste uppm%rksan!inas~
Svirigheter tycks riock fortfarainde finnas. Ar%etaïarictskratinc stoilel< verk a . ~oklar. Hur za,gransac der, i f6rhkFEande till den uppdelning mellan 'rongh5
och 'respectzble' ~ r b e t a r k l ~ ssom
c ofta gjordes i samtiden och dar den senare
gruppen tycks ha utgjort bortemot hakften av arbetarklassen?'" Och hur förhiller den sig till de;? elil av hani:-erksarbetzre som av författare som Thornpson
och Prothero ti;!iielats en iadar: viktig roil f a r utvecklandet av ett tidigt klassmedvetande före 1853'2
ktt problem som ocksa ar i stort behov a\, belysning ar hur den brittiska utveclilingen fdrhslier sig till andra europeiska landers. Den brittiska diskussionen förs ofta med "okcande jiimförekser med andra !anders utveckling. B&ïfii.r
blir det s-uai-r att &vgC;a vad som egenitligen %r sardragen i den brttiislca utveeklingen. Som E F Thompsor: pipekat anvBnds ofta en opreciserad biid av "Other
Counrries" dar i.;i\.e(:?tiingenpå nigot sätt fipru~sattsha sliett på eit "riktigare"
,-gr; 2'" behovet av en iner energisk komparation har betonats av Gray. ;-Ean antyder möjligheter a!. at[ elitskiktet a\; hant~erksarbetarei Frartkrike och iialien,
som tycks ha spelal er? ledande ioli i arbeoarrörelsen, inre prag1ad.e~a.v samnie
a\;stánd tiii riga arbeiare son i Siorbritannien, En hirdare politisl< repression
pa iiorlinenten kan lia !j&nat 1111 att före32 arbetarna.''^ raed den har föresiagr-ia iilckrark~ingeiiai. begrei?pet 'arbecai-aristol<rcti9slcellle man da inte kunna
~
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tala orra en sidan i dessa !ander, aven om det naturligtvis Sr möjligt att tala om
elitskikt inom arbetarklassen,
Sagon anledning att dödfbrkbara begreppet finns nog anda inte aven om behovet av fortsatt forskning ar stor;, Det har ett stort varQe genom a l e det lyfter
fram skiktningen Inom arbetarklassen9sch dess 'reviderade9 versloriier undviker
de element av ekonomisk determin-nism och manipulationsteori som finns i de
'klassiska9 versionerna.
Men uppenbart maste begreppet anvandas med ?ifss försiktighet. Det %rviktigt attdet vederbörligen preciseras s c h att avgransningskriterirr anges. Annars
kan dess utnyttjande bidra mer eiII f6rvirring an tlPI föikbaring.
Hantverksarbetarm roll inom aristokratin blir som synes mycket skiftande
beroende p i slika avgransningar. Debatten Iiir oss duck en hel del. 5123 hantverkets Ode under 1800-talet och som avslutning Itan VE g6ra en kort sammanfattning av dessa Pardomar.
Det %P tydligt att hantverksyrkena. k n g t i f r h dbr ut. Men relativt andra
skicklighetskriivande yrken, Ente mins? inom verkstadsindustrihn,, tappar de
mark Inom arbetarklassens elitskitit; medan eliten under seklets förra hiiift har
dominerats av traditionella yrkesmati, kommer de Iiya yrkena nu att spela en
allt stj9are roll. Fbriindringarna inom yrkena forts2tter i stort sett p i det satt
som vi redan noterat; ett överskott av arbetskraft leder till nedpressning av yrkets stallning och slika form'er av f6rlagssystern och decentraliserad manufaktur sprider sig. Bland de varse utsahta yrkena befinner sig sk~addaresch skorna&are. Produktionen fbr en lyxmarknad p i bestallning fortsiitter dock att spela
en roll. Skiktningen av yrkena i tv2 grenar med inriktning p i olika marknader
tycks alltsi fortsatta.

I bide Tyskland och Storbritannien har tydligen hantverket och den srnisltaiiga
produktionen haft stor f e m a g a att bverleva. och anpassa sig ucder 1808-talet.
Men det finns oclcs5 viktiga skillnader. 1 Storbritannien hal smAföretagsamhesen haft elen v3senlligk mindre traditionell pragel. Inte minst har de Ideologiska
skilinaderna varit pifallande. medan hantverksrniistarna i Tyskland kom att
bilda en konservativ grupp med en sjalvst2ndig antakapitalistisk ideologi, pragYas de smiskaliga producenterna i Storbritannien av individualis~moch ett accepterande av den liberala ekonomin; aven politiskt ar de snarast Piberala.
Den brittiska forskni~genhar val skildrat naturen av de förandringar som
skett icon hantverket och har framfbrallt betonat s%tIktningenav de skilda yrEte~lai tv6 grenar, inriktade p i olika marknader. inom den produktim som in-.
riktade sig p& en massmarknad har de ~ t l a z d aarbetarna hotats av konlturrens
frin oskolade och olika former av förlagssystem har spritt sig. I vilken utstrackning detta aven skett i Tyskland ar oklart, men Bergmanns skildring av berlinhantverket tyder p i att s2 har skeet aven hiir.
Skillnaderna mellan den tyska och brittiska forskning jag har refererat iii
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mycket pifallande. Den tyska CorsPcningen är främst ekonomiskt kvantitativ,
medan den brittiska forskningen hela tiden rBjer en stark ambition att integrera
olilta aspekter av hantverttarraas stallning i samhället. Dessa förhallanden gör
det delvis svare att jämföra deras resultnt. d den brittislta forskningen finns
ingen motsvarighet till den rika skörden av itvantitariva uppgifter över hanlverkets utveckling som vi finner i Tysitland.
Ansatser till ett narmande mellan de t v i Iiindernas traditioner kan dosk noeeras. 1 november 8980 hölls en tysk-enge?sk konferens under rubriken "Artisans
a n d Workers in the Cariy Stage of iindusirialization (1&20~-1860s)".'~~
Detta
kan fdrimodligeia ses som ett uttryck fdr att den tyska forskningen p i senare ar
alle mer påverkats av den brittiska; inte minst tycks E P Thompsons inflytande
ha varit stort. Det finns enr tendens tjlf en brytning med er? aOdre arbetarhistoria
som framst inriktat sig p i organisatio~~ernas
och idéernas historia. Annu visar
sig detta mest i granskning av enskilda aspekter av arbetarl<reltlaren, medan bred a framstallningar som integrerar de skilda aspekterna annu verkar lysa med
sin frånvaro.
Namnas bör dock Wolfgang Renzschs albete Hundwerker und Lohnarbeiier
In der Friihen Ar-beilorbewegutrg från 1980, Renzcch undersöker har förutsattningarna för en organiserad arbetarrörelse genom att studera erfarenheterna p 5
arketspiatsea för fyra arbetargrupper, byggarbetare, skriiddare, textilarbetare
och verkstadsarbetare. Andra variabler, sasom socialt ursprung och organisationctraditioner, dras in i analysen, n e r , han utlämnar i-rmedvetet andra faktorer
av betydelse för arbetarkulturen. Undersökningen ar genomförd som en lokalstudie av Berlin p i 1890-talet. 1 den fackliga organiseringen spelade de yrkesskickliga arbetarna en sior roll, och Renzsch framhaller betydelsen av deras
hantverltariiaditinner.'29Far skraddarna, vars yrke alltmer organiserats som
förPagsproduktion och som hotades av konkurrens friar oskolad arbetskraft,
Iig det narrnare till hands att sölca poliiislta lösningar p i sitt betryck."" Som synes ar liltheterna med de brittiska förl-ri?landenaslaende.'"
E n möjlighet att ganska eiikeli satta in den Lyska och brittiska utvecklingen i
ett internationellt sammanhang har vi tack vare att den senaste världshistorikerkongressen i980 sarskiir uppmarksaniralade sm&företagsamhetcx historia i en
session. Framstallningen dar byggde på nationella rapporter ir6n Z8 länder.'"
Det frarngar har tydligt att den tysita och 'uriiricka utveckii~geniilie är unik.
Stuart Bruchey har skrivit avsnittet om den ekonomiska utveckiingen.'" H a n
visar p i den smaskatiga produkiionens ansenliga fermaga till överlevnad under
1000-talet. Men han betonar ocksa att många av de traditionella hantverkarna
förlorade sin sj2lvsiandighet nar köpman utnyttjade de vaxande marknaderna
för att organisera förlagssystem och 8lianufah:curer. En del hantverlisyrken gick
under i konkurrensen med industrin och andra gick över till fFOrsaljriing och reparation. kllen den iardustriella utvecklingen gav också nya möjligheter for smaindustrin. Urbaniseringen öppnade nya marltnader, manga veritstader Itunde
komplettera industrin och nya yrken ~ p p s t o d . ' ~ '
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Som en avslutning av dLennaF~rskningsdversilctkan det kanske vara laimpligt att
sammanfatta nigra vasentliga Bairdornar jag menas att man kan dra av den presenterade forslcningen ock som bör beaktas vid fortsatta forskningar runt hantverket och dess dden under 8800-talet.
- det gAr inte attskriva hantverkets historia under 1800-talet ur perspektivet av

dess undergang eller nedgang. Hantverket har haft stor förrniga till anpassning till förgndrade fOrhAllanden.
- hantverkets konkurrens med industrin $dr inte sta i centrum f6r studiet.
Denna utgör bara en de1 av förklaringen till förandringarna.
- stora vasentliga fdriluadringar sker inom hantverket, sisom en övergang till
reparation och fönsiiljaring, utvecklandet av nya produktionsformer och
uppkomten av nya yrken.
- uppkornsteal av tv5 marknader f6r hantverksvaror och konkurrensen fran
outlgrd arbetskraft maste uppmarksammas.
- de ekonomiska konse!cvenserna av nairingsfrihetens inf6rande far inte bverbetonas,
- avsevairda fdrandringaa Rar skett inom hantverket ulan att arbetstekniken
revolutionerats. Tvlan bör alltsa undvika att ensidigt beakta utvecklingen av
teknik 1 sn2v mening som iferklarang t111 fbrandringar inom hantverket.
- de omstrnktuaeiingar som skett inom hantverket kan ofta Inte fhngas i aggregerad statistik som aagrgnsar hantverket f6re"siidesvis efter juridiska normer ock i n k tm hhansgrn till de vasentliga skillnaderna inom denna kategori.
- förstaelse av den tidiga arbetarrhireksen kraver att de sociala relationernas
fbrilndni~gInom hantverl~etnoggrant utforskas.
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i . Denna uppsats har ursprungligen skrivits som en inledande litteraturöversil<t inför mitt avhandlingsarbete om förändrade sociala relationer inom hantverket i Malmö under 1800-talet.
En första version ventilerades p2 seminarium varen 1982. Jag önskar framföra mitt tack till
seminariedeltagarna för synpunkter. Ett särskilt tack vill jag rikta till Lars Olsson.

2. Jfr Tom Ericsson, "Mellan kapital och arbete", Scandia, 48 (1982). Se sarskilt not 3, s 270.

3. Se t ex Iorwerth Prothero, Arlisans and Politics, London 1979. "It now seems generally recognised that ariisans were the backbone of the first worker's movements everywhere." "Nineteenth-century European artisans are now at last receiving proper attentior,." (båda citaten p i
s 3).
4. Se t ex Dolores Greenberg, "Reassessing the Power Patterns of the Industrial Revolution: An
Anglo-American Cornparison", American ~YistoricalReview, 87 (!982), s 1237-61, och dar
anförd litteratur. Greenberg drar bl a slutsatsen att " . . . traditionai sltiils of tool-held, handicraft methods continued to characterize manufacturirig uritil at leasr the last quarter of ihe
nineteenih century." (s 1245).

5 . E J Hobsbawm, "The Aristocracy of Labour Reconsidered", Roceedings o j t h e Sevenflz International Economic History Congress, 2, ( M Flinn, utg), Edinburgh 1978.

6. För denna debatt se t ex Scandinavian Ecconomic Hisfor,v Review, 30: I (1982) som helt Bgnades åt proto-industrialiseringen i Norden. Se ocksá Peter Kriedte, Hans Medick och Surgen
Schlumbohm, Indusirialisierung vor der indusfrialisierung, Gött ingen 1947.
7. Den följande översikten över äldre tysk hantverksforskning bygger pa Wolfram Fischer,
"Das deutsche Handwerk in den Fruhphasen der industrialisierung", 2eiiscizrijiJfGr die gesamte Stautswissenschaften, 120 (19441, s 687-693, Shulamit Angel-Voikov, "The 'Decline
of the German Handicrafts' - Another Reappraisal", Vierteijahrschr~ftjur Sozial- und
Wirtschaftsgeschirhte, 61 (1974), s 165-7 och Adolf Nol!, Sozio-ökonoinischer Sfrukturwandel des gtandwerks in der zweiren Phase der industrialisierung, Göttingen 1975, s 13-20.
8. Fischer, a a , s 402.

9. Ibid, s 497-706.
10. Ibid, s 707.

11. Ibid, s 703-12.
12. Wolfram Fischer, "Die Rolle des Kleingewerbes im \virtrchaftlichen Wachstumsprozess in
Deutschland 1850-19!4",
Wirtschaflliche und soziale Problerne der gewerbliche Enrwicklung im 15.-16. und 19. Jahrkundert, ( F hutge, utg), Stuttgart 1968. Denna upprats liksom
den ovannämnda fran 1944 finns omtryckt i Wolfram Fischer, Wirrschaft u n d Gesellschafi im
Zeitalter der Indtas?rialisierur~g,Göttingen 1972.
13. Klaui Assman, Lustand und Enfwicltlung &c stadtischen IYandwerks in der eriten Hdifte des
19. Jahrhunderts, Göltingen 1971. Se särskilt sammanfattningen, r 247-53.

14. Jorg Jeschke, Gewerberecht und Handwerkswirtschufi dec Königreichs Hunnover itn
gang 1815-1866, Gottingen 1977, s 419-37 och 456-8.

ber-
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45. Jiliigen Bergmaan, Das Berliner Handweric in den Frihphasen de-er Irrdustrialisieritng, Berlin
19'73, s 256-50. ladustrialiseringens större roll i Bergmanas fall beror sakert p5 att han undersökt en storstad, medan Assman ocil Jeschlce undersökt vasentiigt mindre stader.
16. Karl-Heinz Schmidt & Gerhard Stavenhagen, "Die Hndustrialisieruag und ihre handwerksfördenden Masie in der zweiren Malfte des 19. Sahrhunderis, dargesteiii am Beispiel des Merzogtums Braunschweig", M u e s Archá'v,fGr vied der sa ch sen, 19 (1970), s 38-61 och 168-80. Se
sarskil! s 180.
17. Noll, a

L.

(not 7), särskilt s 118-20

och 184-6.

19. Bbid, s l68 f .
20. Friedrich-Wilhelm Henning, "Die Einfihrung der Geweibefreiheit und ihre Auswirkungen
auf das Handwerk in Deutsch!and9', Handwer/<sgeschichie in neuer Sicht (W Abel, utg), Göttingen 1978, s 174--7.
21. Karl Heinrich KauPnoid, "Die Auswirkungen der Einschri2nitung der Gewerbefreiheit in
Preusse:: dursh dieVeïosdnung vorra 9. Februar 1844 auf das Handwerk", Vom Kkingewerbe
zur Grossóndusirie, ( H Viiinltel, utg), Berlin 1975, s 188.
22. Gerard Schwarz, 'l\Johi.ungsstand' und 'erzwungener Geseiienstand'. iWeniaiiré und Sfruktu:-wandei h bayerischen Honrlwerb iin hdustria/isierungsprozess 14m 1860, Berlin 1974, t ex 5
67. Jfr ocksi Fischer, a a (1964) (not T ) , s 693-7, som ocksi vill nedtona de ekonomiska. !<onsekvenserna av näringsfriheten.
23. Seschke, a a (not !4),s 283 f , 399-401.
24. Som ett exempel p i en forskare som lagt en stor del av skulden för hantveriiers betryck under
1800-talets förra hilft p i niringsfrihetens införande kan namnas Theodore S Hamerovu, Resiorcrfion, Revolution, Reactóon. Economic.r and Polirics in Cermany 1815-1871, Princeton
1958, S 21-37.

25. Wilhelm Abel, "Neue Wege der handwerltsgeschicht1iche Forschung", Hondwerhgeschichte
in neuer Yicht, (\N kbej, utg;, Götiingen 1948 (första upplagan frin 1968), s 2-16,
26. Karl IHeinrich KauRioPd, Das Gewerbe in Beussen u m 1800, Göttingen 1978, s l .
27. Den distinktion han gör melian förlag och decentraliserad manufaktur tycks inte heller vara
helt vanlig, men tycks mig vara betydelsefuli. I<aui%old betecknar de olika kategorierna som
'företagsformer', sjalv har jag i allmanhet faredragir att kalla dem 'produktionsformer'.

28. KaufioEd, a a (2978), s 220-42.
29. Karl Heinrich Kaufiold, 9'Umfang und Gliederung des deutschen Mandu.erks um :800",
Handwerksgeschishre in neuer Sicht, (W Abel, utg), Göttingen 1978 (första upplagan E968),
s 29.

30. Klaus Assman, "Verlag - ManuFaktur - Fabrik. Die Yntvuicblung grossbetrieblichen Unteïnehmensformen im Göttinger Fushrnachergeweïbc", Handwer.ksgeschichfe in neuer Sicht,
$W AbeE, utg), Göttingen 1948.
3 1. Schwarz, a a (not 221, s 280-4

32. Aartrnut Zwahr, Zur Konsiiruierung des Pro/etariats ols ;:lasse, Berlin 1978, s 45-70.
33. Noll, a a (no: 73, s 174-82.
34. Ibid, s 184.
35. Cchlvarz, a a (not 22)
36. Angel-Volkov, a a (not 71, s 184.
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37. Shuiamit Angel-Vol!:ov, "The Social and Political Function of Late 19th Century AntiSemitism: The Case of the Small Handieraft Masters", Sozialgeschichie Heute, (H-U Wehler,
utg), Göitingen 1974.
38. Bergrnann, a a (not 15), s 5-34
39. Ibid, s 35-70,

86-9.

40. Ibid, s 102-11.
41. Ibid, s hll-22.
42. Ibid, s 122-7.
43. ábid, s 218-36.
44. Ibid, s 270-304. Jeschke. a a (not 14), har i anslutning till Bergmanns resultat undersökt i vi!l<en utstrac1:ning förlagsproduktion fbreitommir i de stader i Hannover han undersöi<i. Plans
slutsats är at: det inte vaiii laniigt, Han drar dock deriiia slutsats med försiktighet eftersom
den utgör ett 'e silentio'-slut, s 377-9. Zwahr, a a (not 32), har som vi redan sett betonat förlagsprodul<tionens betydelse i Leipzig.
45. Bergmann, a a , s 304-6.
44. Geoffrey Crossick, "La petite Bourgeoisie brittanique au XIXe siicle", Le kfouvement
Social, 108 (1979), s 36.
47. dbici, s 61.

4 9 ~Ibid, s 37-51
50. E P Thompson, The h f a l ~ ~ nof
g the English Workirrg C/ass, London 1980. Pnothero, a a
(not 3)
51. Thompson, a a , s 269, 278-88.

Prothero, a a, s 40-6,

210-15.

52. Thompson, a a , s 279. Prothero, a a , s 51-61,
53. Thompson, a a , s 270. Prothero, a a, s S4 f .
54. Prothero, a a , s 28-40.
55. Michael Sturmer, 1 5 r b s fdes alfen Handwerks. Quellen zur Sozialgeschiclzte des 18. Jahrhunderts, Munchen 1979, s 17.
56. R A Leeson, Tralielliag Broilers. The six ceniuries' roadjrom cr~jtfellowshipto trade unionisrfl, London 1979, c 154-67, 252-76.
57. Prothero, a a,

F

26 E.

5 8 . Ibid, s 40-6.
59. Ibid, s 83-8.

Jfr ocksa Crossicl<, a a (not 46), s 37-9.

66. Prothero, a a, s 39.
61. Thompson, a a , s 663. Prorhero, a a , s 83.

62. Thompson, a a , s 884 f . Prothero, a a, s 292 f
63. För chartismen se t ex översil<ten av David Jones, Ch'harrism and the Charrisis, London 1975.
66. Lista över yrkeri för iedande chartister 1841 i Jones, a a , s 30-2.

Jfr s 24 f, i42 f

65. Ioerwerth Prothero, "London ,Chartisin and the Trades", fionomic hi stor}^ Review, ser 2,
24 (1971), s 204, 217 f .
66. Prochero, e a (1979) (not 3)? s 225-9.
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69. Ibid, s 239-64

70.

A E Musson, British Tro& Unions, 1800-1875, London

Jfr också A E MusSocial History, nr 3 (oktober

1972, s 14-21,

son, "Class Struggle and the Labour Arisrocracy, 1830-60",
3974), s 336 f.

7 ? . Musson, a a (9952), s 45. Mussons kritik galler Protheros artikel från 1970 (not 65).
72. Clive Behagg, "Custorn, C h s s and Change: the Trade Societies of Birmingham", Social History, 4 (!979), s 455-480.
73. Sbid, s 457 E,

75. Ibid, s 456, A70-2
56. Arbetararistokratidebatten ges har et? större utrymme Bn kanske dess roll för kunskapen om

hantverket kan motivera, men diskussionen har ju ett betydaride intresse iven i övrigt. FOr en
utföriig forsknings6versikt och en bibliografi, se Robert Q Gray, The Rristocracy ofLabour
in Niiinereenrh-Cenwy Britain, c. 6850-6900, London 1981. En skarpt kritisk granskning ger
H F Moorhouse, "The Marxist Sneory of the Labour histocracy", SocialHislory, S (1978),
s 61--82. Tidigare har en del av debatten presenterats för en svensk publik av Gunnar Olofsson, "Teorin om arbetararistokratin i modern marxistisk historieskrivning's, Aritiv, nr
13-14, s 34-54. i-hrbetaraïistokratiteorin har naturligtvis också anvants i andra länder. I
Tyskland har den bl a anvants av Jurgen Kuczynski, se Olofsson, a a , s 34-40. be ocksi Gerhard Beier, "Das Problem der Arbeiteraristokratie im 19. und 20. Jahrhundert", Herkunft
und Mando- Frankfurt/Köln 1956, s 9-51. Ett exempel p 5 dess användning i USA ger
A Dawson, "The Paradox of Dynamis Technologica1 Change and the Laboi kisiosracy",
Labor -History, 20 (1959). För teorins anvandning i Sverige, se Bengt Berglund, Industriarbetark/issensformeringg GBteborg 1982, s 21 1-3 och dar anförd litteratur.
75. Gray, a a (not 76), s 8. Kobsbawm, a a (not 5 ) , s 457 f.
78. Mooshouse, a a (not 561, s 61 f .
79, E J Hobsbawm, "The Labour Arlsrocracy in Nineteenth-Century Britarn", Lobouring Men*
London 1964, S 252-315.

80. Ybid, s 276. Orsaken niil hans tveksamhet Br sakrst att han inte vill Fdr'nsgga aristokratin till en
tid nar man en!lgt hans mening ännu inte kan tala om ett utvecklat proletariat.
81. Ibid, s 278-84.
82. Thompson, a a (not 501,

S

262-4.

83. Musson, a a (1952) (not 501, s 16 f .
84. W H Chaloner, The Skilied Arlisan during the Industria! Revolution, 6950-185@ (The HistoricaI ilssocd~ti~n),
London 1969, s 3-6.
85. Hobsbawm, a a (1958) (not 51, s 447
86. Musson, a a (1952) (not 70), s 19 f , 29-35.
87. Ybid, s 3 5 , 50 f. Hos Thornpson ar detta snarast implicit, a a, s 262-4.
88. Detta har tydiigast Sormuierats av John Foster, Ciass Sbncggbe and the indusiriai Revolution.
Early industri00 capilalism in three Englwh towns, London 1944, s 212 f. Till Foster ansiuter
sig Robert Q 6 ~ a . yThe
~ Labour A~istocracyin Victorian Edinburgh, Oxford 1976, s 4. Implicit iterfinns denna uppiattning hos Geoffrey Crossick, An Artisan Elite in Victoriasn Society. Kenrish London 6840-1880, London 1948, s 18, 247.
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89. Hobsbawm, a a (1964) (not 79), s 273. Hobsbawm, a a (1978) (not 5), s 459. Hobsbawm ar
förvisso inte okäns!ig for andra faktorers betydelse. I hans egen framställning ar socialt avstånd till andra grupper viktigt. Han fiamhålier arbetararistokratins skarpa atskillnad från
lägre arbetarskikt medan han understryker att avstander till den lägre medelklassen varit
mindre; arbetararistokratin raknades i samtiden till detta sl<il<t.(1964, s 273-5. 1978, s 458).
Men man kan fråga sig varför han da så starkt betonar lönens storlek; socialt avstånd bör vai
inte entydigt bestämmas av den? Det är svårt att undvika intrycket av att Hobsbawms framställning präglas av en ekonomisk determinism. Moorhouse, a a (not 76), s 63, anför också
just denna kritik mot honom.
90. Hobsbawm, a a (l964), s 280. 28%
91. Ibid, s 283-7
92. Thompson, a a (not 50), s 262-4
93. Musson, a a (1972) (not 70), s 16 f , 50-2.

Musson, a a (1976) (not 70), s 353.

94. Ibid, s 17, 47, 50 f .
95. Chaloner, a a (not 84), s 6.
96. Charles More, Skill and the English Working C6ass, 1870-1924, London 1980, s 228. Som vi
senare skall se anmäler han också en viss skepsis mot begreppets anvandbarhet.
97. Hobsbawm, a a (1978) (not 5 ) , s 459.
98. Lärlingssystem var t ex vanligt inom verkstadsindustiin, More, a a (not 96), s 6Q.
99. Henry Pelling, "The Concept of the Labour Aristocracy", Popular Politics and Society in
Late Victorian Britain, London 1968, s 61. Att arbetarnas elit var arbetarklassens mest radikala skikt är knappast ett fullgott argument mot den marxistiska teorin. Denna vill ju förklara
varför arbetarklassen inte utvecklar ett klassmedvetande som går utöver det I<apitalistislta systemets gränser. Sa lailge inte dettas grundvalar dras i tvivelsmå1 kan arbetararistokratin narnrligtvis til!höra t ex det liberala partiets vänsterflygel. Jfr Moorhouse, a a (not 76), s 67.
00. Foster, a a (not Be), s 22-38, Det medvetna draget i processen från Itapitalets sida framgår
tydligt pa s 204 och 209. Som god lärjunge till Lenin vill Foster också knyta arbetararistokratins framväxt till framväxten av en ny imperialism byggd på export av kapital. Detta försök
att tidigarelägga den brittiska irnperiaoismen har kritiserats av t ex Careth Stedman Jones,
"Class Struggle and the Industrial Re~olution", iVew Lejt Review, nr 90 (1975), s 66. Foster
betonar arbetararistokratins drag av Itlassförradare och säger uttryckligen att den blivit mutad (s 204).
101. G Stedman Jones, a a (not 100), s 62. More, a a (not 96), s 227. Hobsbav~mvarnar för att
overbetona denna aspekts betydelse för arbetararistokratins formerande, a a (1964) (not 391, s
298 f .
102. More, a a , s S37 f. Gray, a a (1931) (not TA), s 31.
103. Musson, a a (1976) (not 70), s 354. Denna uppsats av Musson ar ett mycket hart angrepp på
Fosters undersdkning. Poster Försvarar sig mot Mussons kritik i "Some Comments on 'Ciass
Struggie and the Labour h - i ~ t o c r a c y 1830-GO'",
~
Social History, nr 3 (Oktober 19761, S
357-66. För kritik av det empiriska underlaget för Fosters tes, se också Patrick Joyce, Work,
Society and Politics. The culture of the factory in later Viciorian England New Brunswicic
1980, s 51-2.
104. G Stedman Jones, a a (not l00), s 61.
iC5. Ibid, s 63.
106. B marxistisk terminologi rör det sig om att arbetarnas underordning under kapitalet övergår
fran att vara formell till att vara reell. Stedman Jones, a a , s 64 f . Joyce ansluter sig till Stedrnan Jones' syn, a a (not 103), s 61 f .
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224.

108. Bida betonar i sin text erfarenheterna p5 arbetsplatsen, G a y , a a (1936) (not 88), s 4, 29.
Croisick, a a (1938) (110'188), S 20. S o n More påpekar ar de dock ganska svaga pá detta omráde; de visar främst pa existensen av en skiktning på arbetsplatsen. More, a a (not 96), s 226 f .
109. Gray, a a (1976), s 4,94 f . Crossicl<,a a (1978), s 117-20, 143 f, t87 f . Denna starka betoning
av medvetandet har en anknytning till E P Thompson och hans Framhävande av I<lassrnedvetande som det avgörande för arbetarltlassens konstituerande.
110. Gray, a a (1976), s 5-3,

144, 143 f . Crossicl<, a a (1938), s 105 f , 229 f.

i I l . Gray, a a (1976), s 136. Crosslck, a a (1978), s 134. Det kan vara vBrt att framhäva de patagliga likheterna mellan Grays och Crossicks arbetararistoltrater och de hantverkare som Prothero slcildrat under 1800-talets tidigare decennier.

112. Gray, a a (1976), s 137-43. Crossick, a a (19783, s 154, 196 f
113. Gray, a a (19761, s 155-64.

Crossick, a a (1978), s 240-2.

1 14. För att FBrsti derta anvander Gray Gramscis begrepp 'hegemoni'; ett sj2lvstandigi arbetarmedvetande kunde endast utvecklas inom ramen för tidens hegemoniska borgerliga ideologi.
Cray7 a a (19761, s 5-7.

t 15. Gray, a a (1934), s 165-84. Crossick, a a (1978), s 244-94.
5),

S

Jfr Hobsbawm, a a (1978) (not

462-4.

116. More, a a (not 96), s 234 f
117. Ibid, s 234-6. Rans invandning a r naturligtvis endast giltig om besiriandet av 'craft contro19
ar det kriterium som avgransar arbetararistokratin.

121. Ibid, s 53, 88-90.

122. Maorhouse, a a (1978) (not 76), s 82. H F Moorhouse, "The Significance of the Labour Paristocracy", Social Hisrory, 6 (1981), s 229.
123. Moorhouses inlagg fran 1978 följdes av en debatt med Masrair Reid, "Politics and Econoniics in the Formation of the British Woriting Class: A Resvonse to H F Moorhouse", Social
Histo~y,3 (1978), s 347-61, med replik av Moorhouse och motreplik at Reid i Social i+story, 4 (%979),s 4 - 9 3 , Weid instämmer med Moorhouse i ltsi!iken av arbetararisiokratiteorin och deras oenighet ror alternativa föritlaringar av det brittiska samhällets stabilitet. Ert
Försvar för teorin har framförts av Gregor McLennan, "'The Labour Aristocracy' and 'Hncorporation': Notes om some Ferms in the Social History of the Worlcing Class", Social History>O (1981), s 71-81. Moorhouse gar till motangrepp i "The Significance of the Labour
Aristocracy", Social Hisrory, 6 (198 l), s 230-3.
124. Denna uppdelning i 'I:lassisk' och 'reviderad' version gors av McCleilan, a a (nor 123), s 42.

125. Peiiing, a a (not 999, s 54-6, riktar invandningen mot Hobsbawm att en liten arbelararistokrati inte skulle kunna urskiljas ur ett betydligt större, relativt valbargat skikt. Hobsbawm ser
själv detta rom ett problem, a a (1978) (not 5), s 460 f . MIoorhouse tar upp detta som ett av de
fyra omraden dZr teorins anhgngare måste förbättra sin argumentation, a a (1981) (not 1231,
s 231.
126. E P Thompson, "The Peculiarities of the English", The Poverfy of Theorv and Other. Essays,
London 1978, s 36 f .
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127. Gray; a a (1981) (not 7á), s 61 f, For franska hantverl<sarbetares ledande ro!! i 1800-talets radikala arbetarrnrelse, ?e Bernard W Pvio5s, The §i.igins of the Frenrh Labor M'ovetnent
1830-1914. The Sociuikm qfS/<liii(ed M'oiherr, Berkeley 1976. Moss framhaller ,ars!<ilt hur
djupt rotad tanken p i att geiiom producentkooperativ upphäva den kapitali~tiskaproduktionsordningen var bland fransica hantverksarbetare. För fransica hantverl~sarbetare,se yiterligare Joan Scott, The GG(cl.srworkerr of Cormarix. French crrtflsmen arid ,f~rilitiralactioti iri a
nineteerzlh-cei~turyc i w , Ca-mbridge !Y74 och Michael P ajanagan, The Logrc qf Solidnri!y.
Arfisatis und indusrriul !vorkers in three French torvns, 1871-1914, Urbana 2980.
128. Ett referat fran denna Iionferens av Bernd Vv'eisbrod, bnterilationale wissenschaf!liche Kor.respoodenz zur Geschkhre der deuisrhei? .4rbeiterbewegung, 17 (Igel), s 225-9.
129. Wolfgang Renzsch, Handiverker i i i d Lohnarbeifer in derfiU/~e?iArbeiierbewegung. Zur sozialen Basis von Gewerkscilafteri und Soziaidetnok~atiei m Reich.sgrundungrjaizrzehnii Gotringen i980, s 195.

131. De nyare tendenserlla irioni rysk arbetarforsltning firiiis exemplifierade i t v i uppsatssamlingar
fran konferenser, Arbeiter in! indus~rialisier~tilgsprozess.Heri'cunft - Lage - Verhtilren,
Stuttgart i979 och Arbeiierexistenz im 19. Jalirhundert. Lebensstnizdard und Lebensgestailling
deutschen Arbeiter ~ i n d,Varidiverker, Stuttgart 1981, bagge utgivna av W Conze och U Engelhardt. inflytande från E P Thompson ai- tydligt hos Eclchard Dittrich, Arbeiterbewegung und
Arbeiferbildiing i m 19. Sahrhunclerf, Bensheim 1980 och P-ndreas Griessinger, Das syrnbolische Ko,piral der E k . Fraii!cfurt/M, Berlin, Wien 1981. Del? senare bolien ar en intressarit
undercöknirig av tyska gesällers lcampformer under 1700-ta!et, men tyvarr skriven på någon
slags sociologisk rotvalslta soin gör den synnerligen svkrtillgänglig. Deii västtyska forskningen
har betonat de haritverksutbildade arbetarnas rcil i den tidiga arbetarrörelsen. Det Följande
rynei vara ett reprerentaiivt omdöme: "Das uoh! herausragendste Ergebnis einer Untersuchiing uber die Sozia!strul<tur der fruhen Arbeiierbewegung bis zum Sozialistengesetz und auch
noch mit Eiiichrai~kungendariiberhinaur bis zur Jahrhundertwende besteht in der Dominanz
handvjerklich auspebildeter P,rbeiter in der Mitgliedschaft und vor allem innerhalb des Fuhrungspersonal." \Vilhelm Heinz Schröder, ArbeirergeschiclzW und Arbeirerbewegung,
Franltfurt/M 1978, s 97. Den kritik som Hartmut Zwahr, a a (not 32), riktat mor uppfattningen om hant\erksarbetarnas roll strider inte nödvandigtvir mot den vasttysl<a uppfattningen. De hantverl<sutbi?dadegesillerna kan myclcet val ha kommit atr arbeta i industri och
rnanga kan ha arbetat i iiapiialistis1:t organiserat hantverk.
132. Det kan kanske ses som !<araltterisiiskt för den bristande svenska forslcningen runt hantverket
att någon rvensk rapport inte fanns med.
133. Stuart Bruchey, "The E\c!ution of the Role of Small Enierprise in Two Dozen National
Eco~iomies",X V o Coi1gi.6~!nteriintional des sciences historiques. Bucarest I0-17ao6t 1980.
Ra.pports 111; s 116-29.
134,. 1 USA tycks dock den srnåskaliga hantverksprodu!<tionen ha undergrävts ovanligt tidigt, både
genom spridningen av forlag och n~anufal<turoch genom mekanisering. Se i ex Susan E
Eirsch, Roots of ihe American W r k i n g Class. The indusrrializafior! ?f Crnfts it? Newark,
i800-1860, Philadelphia 1973. För utvecklingerr i USA kan man ocIts5 se den amerikanska
rappol-ten till varldrhistoriiterlrongressen 1/80, Small B~:siness in ilnieriean Life, (Stuart
Bruchey, utg), New Yor!c 1980. För ett !?antverkr utvec!;!ing over förlag och manufaktur till
fabribsindiistri, se Alan Daw!ey, Class and Co/;zrnuniiy. The b?dustrial Revolurion irr Lynn,
Cambridge i976, om sko~llalterieti en stad i Massachusetts. För inforandet av ny te!tnil< inom
vapenmaiiu:'al<tureri före inboideshrigel, Merritt K Smith, Hai"per's Ferry Arrnory ond the
,"&w Techrioiogy, Syracuse 1977. Likheterna mellan den amerilcanska och den brittiska forsicningen 3.r stora, nagot som sakert beror pi det betydande inflytande som brittis!: "ne\v labor
history". Tráinsr rrpre5enterad av E P Thompsori, haft pa andra sidan .&!anten.

